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 وانــــرد بعنـــا الـــويليه
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 :  تنبيــه
لنسخة من الرسالة تعتبر نسخة أولية هذه ا

افة  ـاج الى إضـت مكتملة ألنها تحتـوليس

 ل. ــمى تكتـا حتـات اليهــردود والتعقيبـال

م وــالى سنقــه وتعـانـاء هللا سبحــن شإ

 باضافتها في حينها.
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                                207 من أصل    1 صفحة 
 

يمِ بِ  ِاَّلله ِٱلرهْْحـٰن ِٱلرهح  ِْسم 
 

 .ينه أجمعـد وعلى آله وصحبـالم على أشرف المرسلين سيدنا محمـالحمد هلل رب العالمين والصالة والس

       ...أما بعد

 خالي العزيز، 

السالالالالالالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته ، أسالالالالالال هللا الكريم وهو رب العرن العظيم أن تصالالالالاللك        

، اذا سالالالالت عنا فاننا الحمد هلل بخير ال ينقصالالالنا شالالاليء سالالالوى  رسالالالالتي هذه وتجدك في أتم صالالالحة وعافية

 . (1) رؤياكم ومشاهدتكم الغالية عندنا

بعد أن ناقشالالنا شالالفويا وفي أكثر من مناسالالبة قضالالايا خالي العزيز ، هذه هي الرسالالالة التي وعدتك بها      

ـ  الموافق 1437رمضان  12ولعل أطول فترة قضيناها في النقان كانت يوم الجمعة دينية مختلفة   17ه

 أنذاك قشالالالالالناناوالجمعة الى زمن اإلفطار )المغرب(. ظهر وكنا قد جلسالالالالالنا من بعد صالالالالالالة  2016يونيو 

 ختلفةم اتشاقن ومن جانب آخر كانت ليمحاور مختلفة خاصة فيما يتعلق بمفاهيم التصوف وما إلى ذلك 

 . بعضبعضها المع الرتباطها نسبة  هنا المفاهيم كل سأضعلذا  .أيضاحول هذه األمور آخرين  أناس مع

ألن النقان الشالالالالالفوه ينتهي بانتهاء ولعل الهدف من هذه الرسالالالالالالة هو عموم الفائدة لجميع المسالالالالاللمين     

زمانه أما الكتابة فسالالتبقى الى ما شالالاء هللا وكذلك نجد أن معظم الناس يفضالاللون القراءة على االسالالتماع لما 

ن المواضيع ونسبة أل يؤده الى الفهم العميق للمسألة الذهلمعاني فائدة في التركيز واستنباط افي ذلك من 

تبر فأنا أع (في كتاب واحد أه في شالالالكل مناظرة)ي كتاب بهذه الصالالالورة التي نناقشالالالها لم تدون من قبل ف

 .هذه الرسالة من األهمية بمكانة جعلتني أبذل قصارى جهده لتجد النورقريبا ان شاء هللا تعالى 

 تبكالتي سالالالت الطيبة من اآلثارونأمل أن تكون هذه الرسالالالالة عبارة عن علم وحجة نتركها لمن يأتي بعدنا 

قحدهُمواِْ )يقول المولى جل في عاله :  حيث،  هللا تعالى باذن ْوتحٰىِوحنحْكُتُبِمحاِح ِٱْلمح َِنحُْنَُِنِْي  رحُهمِِْإ َّنه وحُكلهِِوحآَثح
ِإ محاٍمِمُّب يٍِ ۤ نحاُهِِف    (2) (   شْيٍءِأحْحصحيـْ

  

ُ  َرِضَي هللاُ َعنهُ  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ و ِ َصلَّى َّللاَّ ْنسحاُنِانـْقحطحعِح : )  َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ِاإل  عحْنُهِِإ ذحاِمحاتح
تـحفحُعِب ه ِأِح قحٍةِجحار يحٍةِأحْوِع ْلٍمِيـُنـْ م ْنِصحدح م ْنِثحالحثحٍةِإ الِه ُلُهِإ الِه ِيحْدُعوِلحهُِْوِوحلحٍدِصِحعحمح ٍٍ  (3) (ِال 

 .من بعدناسأل هللا سبحانه وتعالى أن تكون هذه الرسالة من العلم الذه ينتفع به نف

 

 لتزام باالتي :علينا اإل ومرتبامر منظما ولكي يكون األ

                                                           
 .فيها هذه المقدمة تجأدرهذه المقدمة تعتبر من أشهر المقدمات التي كانت تستخدم في الرسائل الورقية قبل ظهور الهواتف وبما أن هذه أيضا رسالة،  - 1 

 12سورة يس  اآلية  - 2 

 «4310»كتاب الوصية  حديث رقم  -باب ما يلحق االنسان من الثواب بعد وفاته –صحيح مسلم  - 3 



                                207 من أصل    2 صفحة 
 

 

أناقن فيها جميع المواضيع محل الخالف مرقمة ومرتبة ثم  تعالى، ان شاء هللاستصلك رسالتي  -1

... الخ ( رد : مسألة – 2سيكون لك رد عليها كذلك مرقما حسب المسائل في الرسالة مثال : )  

 زثم بعد ذلك سيكون لي تعقيب على ردك بنفس الصورة وسيكون لك تعقيب على تعقيبي )نرك  

 ( ال تنتهيردود في دوامة  رسالة حتى ال ندخلرجع مرة أخرى للعلى التعقيبات فقط وال ن

 ب واحد دون زيادة أون شاء هللا سأجمع الجميع في كتاوإنت ستكون نهاية الرسالة أوبتعقيبك 

  .أطبعه وأسلمك منه نسخةثم س وسأعرضه عليك لتطمئن عليهنقصان 

ِأحيُـّهحاِ) : المولى جل جاللهأمر نة التزاما بعلى الكتاب وصحيح الس نستند نيجب أنا تفي استدالال -2 َيح
ْنُكمِْ ِِٱألحْمر ِم  ِوحأُْوِل  ٱلرهُسولح ٱَّللهحِوحأحط يُعواِْ أحط يُعواِْ ِآمحُنواِْ ِٱَّلله ِفحإ نِتِـحِٱلهذ ينح ِشحْيٍءِفـحُرُُّّوُهِإ ِلح ِنحاَحْعُتْمِِ 

ُتمِِْوحٱلرهُسولِ  ُِكنـْ ٌرِوحأحْحسحُنَِتحْو يالِاِِإ ن يـْ ِخح ر ِٰذل كح ِٱآلخ    (1)( ِ﴾٥٩﴿ِتـُْؤم ُنونحِب ٱَّلله ِوحٱْليـحْوم 

اس قتبوال بأس با : أه صحيح السنة ....  (الرسولو):أه اآليات القرآنية ....  (الى هللا)ومعنى 

  يراد آثار الصحابة والتابعين  بما يوافق ذلك.أقوال العلماء المعتبرين وإ
 

 وا؟الصحابة والتابعين ماذا قال للنصوص من آيات وأحاديث موافقا لفهموتفسيرنا أن يكون فهمنا  -3

ء وهذا ما يسميه الفقها ودب   كل من هب  أو تفسير يكون بفهم يجب أن ال كيف فسروا النص ...؟  و

 ( 196صفحة انظر "  ) الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح  "  بمصطلح
 

 
 

 

 االستعانة بالعلماء الذين لهم دراية في هذه المواضيع ليمدونا بكل ما هو مفيد لنا جميعا.يمكننا  -4
  

د على بعضنا البعض يجب أن نرد على أه شيء ورد في المسألة المردودة من أدلة وال عندما نرُ  -5

ثار من حاديث واآلبل نبين ما تعنيه هذه اآليات واأل فقط نكتفي بالرد على الفكرة وطرح أفكارنا

على فهم السلف و ،... وكذاوكذا  ...كذا والمقصود بها  امعاني حقيقة  أو أنها في غير مكانه

 .حقيقتها كذا ... وكذا الصالح
 

وقد بينت خطورة علم الكالم وقواعده التي تعارض  من الدينأن نتجنب علم الكالم الذه ال أصل له  -6

 .على ذلك ( يمكنك االطالع 103األدلة الشرعية في صفحة ) 
 

 .راء الشاذةوا بالدليل الصحيح وليس ترجيح اآلجماع العلماء الذين اخذإ بترجيحيكون الرد  -7
 

مسألة المصادر)الكتب( ألن ذلك سيأخذ منك وقتا نسبة لعدم توفر جميع الكتب لديك بال تهتم كثيرا  -8

 هللا تعالى سيكون ليذكر الدليل أو الحديث الذه تعرفه وتستدل به وأنا إن شاء يمكن أن تلذا 

تحقيق لهذه الرسالة على هامشها سأذكر فيه الكتاب الذه ورد فيه الخبر ثم درجة الخبر وذلك 

 نسبة لتوفر المصادر لده وهذا شامل لكل األدلة التي ترد مني ومنك.

يجعله لعمل و... نسأل هللا سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا ا فاهلل المستعان وهو على ما نقول شهيد ، هذا

 والقادر عليه نه ولي ذلكإ   بين الناس وأن يكتب له القبول يأتي بعدنافي ميزان حسناتنا وأن ينفع به كل من 

 ...   وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم

 ..فلنبدأ على بركة هللا  .
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   (1) ألةـــالمس 
 

 من أهل الجنةأنه و أنه ولي من أولياء هللا الصالحينالشهادة إلنسان بعينه 
 

  

 :نصها  قاعدة فقهيةقبل أن نبدأ بمناقشتها علينا مناقشة موضوع مهم وهو  لكن هذه المسالة مهمة جدا

  "نار وال بجنة، القبلة أهل من أحد على يشهد ال"

  :واألدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة  ، صريح الداللة بنص إال القطع وجه علىوهذا 

ِوحٱَّللهُِِيحشحآءُِِل محنِوحيـحْغف رُِِشحآءُِيحِِمحنِيـُعحذ  بُِِوحٱألحْرضِ ِٱلسهمحاوحاتِ ُِمْلكُِِلحهُِِٱَّللهِحِأحنِهِتـحْعلحمِِْأحلحِْ : ) جاللهجل قال 
  (1) ( قحد يٌرِِشحْيءٍُِِكل ِ ِِعحلحىِٰ

ِعحلحْيه مِِْوبِحيـحتُِِأحوِِْشحْيءٌِِٱألحْمرِ ِم نِحِلحكِحِلحْيسِحوقال تعالى في سورة آل عمران مخاطبا الرسول الكريم : ) 
 عليه هللا صلى هللا رسول على تـأنزل وسبب نزول هذه اآلية : أنها  ( ﴾١٢٨﴿ظحال ُمونحِِفحإ نـهُهمِِْيـُعحذ  بـحُهمِِْأحوِْ

 المحاوالت لكت بعد وسلم عليه هللا صلى – النبي فكان ، رباعيته وأصيبترأســــه  جــش وقد  دـأح يوم وسلم

 فيهم قال أو الروايات، بعض في كما عليهم يدعو أن همَّ  أو ، باللعنات ذلك فعل من على دعا لقتله الحقيقية

 فقد روى البخاره في صحيحه عن (؟ اإلسالم إلى يدعوهم وهو بالدم نبيهم وجه خضبوا قوم يفلح كيف): 

رحةِ ِالرهْكعحةِ ِم نِِْالرُُّكوعِ ِم نِِْرحْأسحهُِِعِحرحفِحِإ ذحاِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولِحَِسح عِحِأحنههُِِأحب يهِ ِعحنِِْسحال ٌِ)  ِم نِِْاآْلخ 
َّنِاِاْلعحنِِْاللهُهمِه"ِ:يـحُقولُِِاْلفحْجرِ  َّنِاُِفالح َّنِاِوحُفالح هُِِل محنَِِّْللهُِاَِسح عِحِيـحُقولُِِمحاِبـحْعدِحِ"وحُفالح ِلِحفحأحنـْزِحِاْلْحْمدُِِوحلحكِحِرحبـهنحاِْحح دح

ْنظحلحةِحِوحعحنِِْ"ظحال ُمونِحِفحإ نـهُهمِْ"ِقـحْول هِ ِإ ِلحِِ"شحْيءٌِِاأْلحْمرِ ِم نِِْلحكِحِلحْيسِح"ِاَّللهُِ ِِنِ ْبِِحح ِْبنِحِسحال ِحَِسح ْعتُُِِسْفيحانِحِأحب 
ْيلِ ِأُمحيهةِحِْبنِ ِْفوحانِحصِحِعحلحىِيحْدُعوِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولُِِكحانِحِِيـحُقولُِِاَّللهِ ِعحْبدِ  ِعحْمرٍوِْبنِ ِوحُسهح

 (2) " (ظحال ُمونِحِمِْفحإ نـههُِ"ِقـحْول هِ ِإ ِلحِِ"شحْيءٌِِاأْلحْمرِ ِم نِِْلحكِحِلحْيسِح" ِفـحنـحزحلحتِِْه شحامٍِِْبنِ ِوحاْلْحار ثِ 

وهو خاص باهلل سبحانه وتعالى ليس للمخلوق فيه يد وهو مسالة  امهم  اأمر تثبت األدلة وغيرها فهذه

 .دخول الجنة أو النار

ن بعثمان الصحابي الجليل عن وفاة  في صحيحهالبخاره  ماماإل رواه الذه الحديث هوقوه دليل آخر و

 العاَلَءِ أُمَّ   عنه تحدثت -صلى هللا عليه وسلم من الرضاعة  وهوأخو الرسول -مظعون رضي هللا عنه 

 ... رسول الكريم وهو يعلمنا الدينفانظر الى رد ال رضي هللا عنها  يةاألنصار

ِِتقول أم العالء ِعِح...): ِهللُا ِصحلهى ِاَّلله  ِرحُسوُل ُِّحخحلح ِأحثـْوحاب ه ، ِِف  ِوحُكف  نح ِوحُغس  لح ِتـُُوِف  ح ِوحسحلهمِحفـحلحمها  . لحْيه 

ِعحلحيِْ : فـحُقْلتُِ ،ِفحشحهحاُّحِت  ِالسهائ ب  ِأحَبح ِ:ِلحقحْدِرحْْححُةِاَّلله ِعحلحْيكح ِاَّللهُِكح ُِّصحلهىِهللُاِعحلحْيه ِِ.أحْكرحمحكح ِالنهِب  فـحقحالح
                                                           

 ومثل ذلك قول هللا تعالى لنبيه الكريم عندما مات عمه على الكفر وحزن عليه: ) انك ال تهده من أحببت ولكن هللا يهده من يشاء (.  40اآلية  المائدة سورة - 1 
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ِاَّللهحِقحْدِأحْكرحمحهُِ » : وحسحلهمِح ِأحنه ؟ِفِـحِ.« ِوحمحاِيُْدر يك  ِاَّلله ،ِفحمحْنُِيْكر ُمُهِاَّللهُِ ِرحُسولح َِيح ِأحْنتح ِفـحُقْلُتِ:ِِب حب  قحالح
ِفـحقحْدِجحاءحُهِاليحق ُي،ِ:ِ»ِ ِرحُسِوأحمهاُِهوح ،ِوحاَّلله ِمحاِأحُّْر ي،ِوحأحَّنح حْرُجوِلحُهِاخلحيـْرح ِألح ِوحاَّلله ِإ ِن   «ِ ُلِاَّلله ،ِمحاِيـُْفعحُلِب 

ا ُهِأحبحدا اِبـحْعدح ُأَحك  يِأحححدا ِ (1) ( قحالحْتِ:ِفـحوحاَّلله ِالِح
فتح  هيقول اإلمام الحافظ بن حجر العسقالني في كتاب خير منهاأل وخاصة الجزء وتعليقا على هذا الحديث 

ُِعحلحْيه ِوحسحلهمحِذحل كِح")ِ:(149ص - 3زء)جصحيح البخاره بشرح الباره صحلهىِاَّلله ِرحُسوُلِاَّللهِ  قحالح ُِموحافـحقحةاِوحإ َّنهحِا
ُِسورحة ِاأْلحْحقحافِ  ِِف  ُِكْنُتِب ْدعااِم نحِ)ِل قحْول ه ِتـحعحاِلح ِوحمحاِأحُّْر يِمحاِيُقْلِمحا ِبكمالرُُّسل  ِوحالح وحكحانحِِ(٢)ِ(فعلِب 
:ِ ِقـحْول ه ِتـحعحاِلح ِقـحْبلحِنـُُزول  ِوحمحاَِتححخ رِ)ِذحل كح ِاَّللهُِمحاِتـحقحدهمحِم ْنِذحْنب كح ِلحكح ِمحك  يهٌةِِ(3)(ل يـحْغف رح ِاأْلحْحقحافح حنه أل 

ٍفِ الح ِخ  ن يهٌةِب الح ِمحدح  ٍ ِأحنهُهِصحلهىِاَّللهُِعحلحْيه ِوحسحلِهوحُسورحُةِاْلفحْت ِأحوهُلِمحْنِيحْدُخُلِف يه محاِوحقحْدِثـحبحتح ِ:ِ"ِأحَّنح محِقحالح
ِمحْعنحاهُِ ِاأْلحْخبحار ِالصهر حيحة ِِف  ِم نح ُرِذحل كح ِ...ِِ(. اْلْحنهةحِ"ِوحغحيـْ

؟ هاولياء بارن مكانة األع ان تقوهل تستطي - عثمان ابن مظعون -فانظر الى مكانة هذا الصحابي الجليل 

م ولو أن أحده  الصحابة ال تساوه مثقال ذرة مكانة مع من المتأخرين مقارنة ن مكانة أه انسانأنحن نعلم 

 ِِ..؟. ومع ذلك ما ذا قال فيه الرسول الكريم انفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصفه

ثـحنحا)كذلك ورد في صحيح مسلم  ثـحنحاِأحب يهِ ِنِْعِحُِسلحْيمحانِحِْبنِ ُِمْعتحم رِ ِعحنِِْسحع يدٍِِْبنُُِِسوحْيدُِِححده ِع ْمرحانِحِأحبُوِححده
ُّ ِنٍِل ُفالِحِاَّللهُِِيـحْغف رُِِالِحِوحاَّللهِ ِقحالِحِرحُجالِاِأحنِه"ِ:ِححدهثِحِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولِحِأحنِهُِجْندحبٍِِعحنِِْاْلْحْوِن 

ِِل ُفالحنٍِِأحْغف رِحِالِحِأحنِِْعحلحيِهِيـحتحأحِلهِِالهذ يِذحاِمحنِِْقحالِحِتـحعحاِلحِِاَّللهِحِوحإ نِه ِِ"ِعحمحلحكِحِوحأحْحبحْطتُِِل ُفالحنٍِِغحفحْرتُِِقحدِِْفحإ ِن  
اِِأحوِْ ِ(4) (.قحالِحِكحمح
ِهَِسح ْعتُِِمحاِقحالِح: ) وقاص أبي بن سعد حديث من( صحيحيهما) في ومسلم البخاره وىر كما ِصحلهىِالنهِب 
يِألحححدٍِِيـحُقولُِِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِ ِزحلحتِْنِـحِوحف يهِ ِقحالِحِسحالحمٍِِْبنِ ِاَّللهِ ِل عحْبدِ ِالِهإِ .ِاْلْحنهةِ ِأحْهلِ ِم نِِْإ نههُِِاألحْرضِ ِعحلحىَِيحْش 

 . (5) ("إ ْسرحائ يلِحِبحن ِِم  نِشحاه دٌِِوحشحه دِح":ِاآليحةُِِهحذ هِ 
 . القاعدة الفقهية السابقة اوغيرهواآليات ديث احاأل استخرج العلماء من هذهوقد 

 (...َّنراِاِوالِجنةِمنهمِأحدِننزلِوال74ِ) )ِِ-ِ)رحمه هللا  الطحاوه اإلمام قال

ٍِِأحححدٍِِعحنِِْنـحُقولُِِالحِِأحَّنِه:ِِيُر يدُِ : ) شرحه في العز أبي ابن اإلمام الطحاوية شارح يقول ِأحْهلِ ِم نُِِْمعحيه
لحة ِأحْهلِ ِم نِِْأنهِوحسحلهمِحِعليهِهللاِصلىِالصهاُّ قُِِأحْخبـحرِحِمحنِِْإ الهِِ،ِالنهارِ ِأحْهلِ ِم نِِْأحوِِْاْلْحنهةِأحْهلِ ِم نِِْإنهِاْلق بـْ

                                                           
 ( 1243) رقم حديث الجنائز كتاب - أكفانه في أُدرج إذا الموت بعد الميت على الدخول  باب -صحيح البخاره  - 1 

 (9) األحقاف - 2 

 (2) الفتح - 3 
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اْلعحشحرحةِِ،ِاْلْحنهة ُهمِِْهللاِرضيِكح بحائ رِ ِأحْهلِ ِم نِِْنهارِحالِيحْدُخلِحِأحنِِْبُدِهِالحِِإنه:ِِنـحُقولُُِِكنهاِِوحإ نِْ.ِِعحنـْ ِيحشحاءُِِمحنِِْاْلكح
الحهِهللا نـْهحاَِيحْرُجُُِِثِهِ،ِالنهارِحِإ ُّْخح ِ ِالشهْخصِ ِِفِنحق فُِِوحلحك نهاِ،ِالشهاف ع يِحِب شحفحاعحةِم  ِلهِنحْشهحدُِِفحالحِِ،ِاْلُمعحيه

حنهة رٍِِوحالحِِِب  حنِهِ؛ِع ْلمٍِِعحنِِْإ الهَِِّنح ط نحةِاْلحق يقةِأل  نيِ ِنـحْرُجوِلحك نِِْ،ِهبَِنُ يطُِِالحِِعليهِمحاتِحِوحمحاِ،َِبح ِ،ِل ْلُمْحس 
يءِ ِعلىِوحَنححافُِ  (. اْلُمس 

لُِِرحهُِقـحرِهِالهذ يِأحْْححدِحِعحنِِْاْلمحْنُصوصُِِالد  ينِ ِتحق يُِِّالشهْيخُِِقحالِحِ):  مفلح بنا اإلمام وقال ِاْلُمْطلحقُِِاللهْعنُِ:ِِاخلْحاله
ُِِالحِِاْلعحامُِّ اِِاْلُمعحيه ِِقـُْلنحاِكحمح ِِنـحُقولُِِوحكحمحاِ،ِوحاْلوحْعدِ ِاْلوحع يدِ ُِنُصوصِ ِِف  ْلْحنهةِ ِلشههحاُّحةِ اِِف  ِنحْشهحدُِِفحإ َّنِهِ،ِوحالنهارِ َِب 
ِِاْلُمْؤم ن يِحِِب حنِه ِِاْلكحاف ر ينِحِوحأحنِهِ،ِاْلْحنهةِ ِِف  ْلْحنهةِ ِوحنحْشهحدُِِالنهارِ ِِف  ِوحالحِِ،ِوحالسُّنهةُِِاْلك تحابُِِلحهُِِشحه دِحِل محنِِْالنهارِ وِحَِب 

ل كِحِنحْشهحدُِ ٍِِب ذح  (1) (ِالنهصُِِّلحهُِِشحه دِحِمحنِِْإالهِِل ُمعحيه
 

 :لقد بين العلماء أن هناك نوعان من األحكام تنطبق على الناس كفارا كانوا أم مسلمين 

المتعلقة بالدنيا كمواالة المسلمين ونصرتهم والصالة والدعاء  الشرعية: هي األحكام  النوع األول -

لى في قبور المسلمين ا إقامة الحد على المرتد وعدم دفنهلموتاهم والبراءة من المشركين والكفار و

 غير ذلك من األحكام الشرعية التي يجب علينا اتباعها.
 

طلق يدخل في علم هللا الذه ال يجوز النوع الثاني : هي األحكام المتعلقة باآلخرة ، وهي غيب م -

م بالنار ولعنه ال يتعدى حكم الدعاء عليه وهو من األحكا الُمعَيَّنفحتى تبشير الكافر  فيه الخوضلنا 

               بالنهي عن ذلك.  أتت األدلةالدنيوية وليس هناك جزم قطعي بمصيره وكما بينا أن 

 . واألخروية فالحكم بالكفر ال يلزم الشهادة بالنار وكذا للمسلموليس هناك تعارض بن األحكام الدنيوية 

 دلةأللفلسفة وال التنظير في الحكم العام للمسألة، ولكن تبقى هناك  مع هذه النصوص الدامغة ال مجال

ما  رتحث على أم تحث على فضيلة معينة أو مطلقة عامةتتحدث في مواضيع مشابهة وفي الغالب تجدها 

حْيٍِِأحْربـحعحةٌِِلحهُِِشحه دِحُِمْسل مٍَِِيُّحاأحِ)مثال حديث  رأيتمِالرجلِيعتاُِّاملساجدِفاشهدواِِواذاِ)و   (اْلْحنهةِحِاَّللهُِِأحُّْخحلحهُِِِب 
ظاهرا فقط ألنه يترتب على ذلك أحكام مثل الصالة عليه اذا مات وتشييعه ودفنه  نشهد له ( لهَِبإلَيان

وال مخصصة. ألن  األدلة التي تطلق أحكاما عامة غير مقيدة.. الخ  وغيرذلك من . في قبور المسلمين

 .وتحتاج إللمام تام بكل األدلة وما يتعلق بها التخصيص معقدة جدا ومسألة التقييد 

 : مثال باسمهأن ال نشهد لشخص بعينه أنه من أهل النار أو الجنة اال اذا وجدنا دليل نصي  والخالصة

اء به حسب ما ج ... الخ  فنحن نشهد أنهم في الجنة  ،  بالل بن رباحآل ياسر ، العشرة المبشرين بالجنة 

 .الدليل الصريح

 يينهمبتع ممن شهد لهم الدليل موغيره لحي بن وعمرو ، وامرأته وكذلك بالنسبة للنار فنشهد أن أبا لهب

 : أنهم في النار. وخالف ذلك نقول بالحكم العام مثال

                                                           
 269المرعية البن مفلح صفحة  والمنح الشرعية اآلداب - 1



                                207 من أصل    6 صفحة 
 

, )من كان أخر كالمه ال اله اال هللا دخل )اذا مررنا بقبور الكفار نبشرهم بالنار() من سب هللا فقد كفر ( 

علمنا ما ) أو نقول هذا مات على سوء الخاتمة حسب  ,(الجنة إال جزاء له ليس المبرور والحج)الجنة ( 

اء ر اال بعد استيفيكف   ولن نقول أنه في النار حتى أن المرتد ال  (عنه هنعرف ما على ماتأه  بالقرائن

موانع وإقامة الحجة عليه واستتابته ثالثة أيام بعدها يقتل على الردة وال نجزم بأنه من الشروط وامتناع ال

ديث ح خير دليل على ذلك ن هللا سبحانه وتعالى تولى أمر عباده ... و... وأ خاتمتهال نعلم  ألنناأهل النار 

  .يشرع في العبادة لجنة حتى قبل أن ثم تاب ودخل ا نفس الرجل الذه قتل مائة

 مسلم و البخارهالذه رواه  َعْبِد هللاِ بِن َمْسعُْوْد َرِضَي هللاُ َعْنهُ حديث أما الدليل الفصل في هذه المسألة هو 

ثـحنحا" : قَالَ في صحيحيهما  صِِْالصهاُّ قُِِوحُهوِحِوسلمِعليهِهللاِصلىِهللاِ ِرحُسْولُِِححده
ح
ِأحححدحُكمِِْإ نِهِ: ) "ُِدْوقُِامل

ْلُقهُُُِِيْمحعُِ ِِْخح ،ُثِهِْْثلِحمِ ِعحلحقحةِاِيحُكْونُُِِثِهِنُْطفحةا،ِيـحْومحاِاِأحْربحع ْيِحِأُم  هِ ِبحْطنِ ِِف  ْْثلِحُِمْضغحةِاِيحُكْونُِِذحل كح ،ُثِهِم  ِذحل كح
حلحكُِِإ لحْيهِ ِيـُْرسحلُِ

تِْ:ِكحل محاتٍِِِِب حْربحعِ ِالرٌّْوحح،وحيـحْؤمحرُِِف ْيهِ ِفـحيحنُفخُِِامل   سحع ْيدٌِِأحوِِْوحشحق يٌِِّوحعحمحل هِ ِوحأحجحل هِ ِر َْق هِ ِبِ ب كح

نحهُِِيحُكْونُِِامِحِححّتهِِاْلحنهةِ ِأحْهلِ ِب عحمحلِ ِلحيـحْعمحلُِِأحححدحُكمِِْإ نِهِغحيـْرُهِإ لحهِحِالِحِالهذ يِفـحوحهللا اِبـحيـْ نـحهح ِقُِفـحيحْسبِ ِذ رحاعٌِِإالِوحبـحيـْ
نحهُِِمحايحُكونُِِححّتهِِالنهارِ ِأحْهلِ ِب عحمحلِ ِلحيـحْعمحلُِِأحححدحُكمِِْوحإ نِهِفـحيحْدُخُلهحا،ِالنهارِ ِأحْهلِ ِب عحمحلِ ِفـحيـحْعمحلُِِالك تحابُِِعحلحْيهِ  ِبـحيـْ

ا نـحهح افِـحِاْلحنهةِ ِأحْهلِ ِب عحمحلِ ِفـحيـحْعمحلُِِالك تحابُِِعحلحْيهِ ِفـحيحْسب قُِِذ رحاعٌِِإالِوحبـحيـْ  (1) (ِيحْدُخُلهح
 (2) (ِإَّناِاألعمالِِبواتيمها….ِ):  ل هللا صلى هللا عليه وسلم قالأن رسوعن سهل بن سعد الساعده و

ُ  َصلَّى النَّبِي   أن ُهَرْيَرةَ  يألَبِ  وفي حديث آخر ُُِِيحاه دُِِِب حنِِْأحْعلحمُِِاَّللهُِ: )  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ ِوحاَّللهُِِسحب يل هِ ِِف 
ُِِيْكلحمُِِِب حنِِْأحْعلحمُِ هذه  قد تطلق  –"  شحه يدٌِِنٌُِفالحِِيـحُقولُِِالحِوقد بوب البخاره في هذا بابا سماه " (  سحب يل هِ ِِف 

أمر  فنفوض  ..الخأو نقول نحسبه شهيدا.والمرحوم  ،من باب الدعاء والرجاء كقولنا المغفور له العبارات

 يقةأن حق على دلت هذه النصوصبشيء ليس من شأننا ... وال نجزم تعالى فهو أدرى بعباده العبد هلل 

وليس بعيد منا حديث الرجل المجاهد الذه كان يقاتل مع المسلمين بقوة  ال يعلمها اال هللا الُمعَيَّنالشخص 

ُ  َصلَّىحتى تمنى الصحابة الكرام أن يكونوا مثله لكن الرسول  وفعال  قال لهم : هو في النار ، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

 .انتحر في نهاية األمر 
 

أنهم بوصف أصحابه  حتى في الجنة بل هذه األحكام ذهب بعض الشيوخ الى تصنيف أنفسهم جهال ب لكن

    الخ من أهل الجنة وأنهم يمرون على الصراط فال يرون فيه مشقة وال جهدا...

مقاميِعندِهللاِتعاِلِِفِاآلخرةِالِيصلهِأحدِمنِاألولياءِوالِ: ) عن نفسه مفتخرا قال أحد الشيوخ 
مِوأنِمجيعِاألولياءِمنِعصرِالصحابةِاِلِالنفخِِفِالصورِليسِفيهِهِمنِكربِشأنهِوالِمنِصغريقارب

 جيدا أنه قال : من عصر الصحابة ، )هل هناك ولي غير صحابي(تمعن  – .( منِيصلِمقامناِوالِيقاربه

ية بالوال وسلم صلى هللا عليه؟؟؟   ماذا عن مقام أويس القرني الذه شهد  له الرسول هل تساءلت مثلي 

 طبعا أويس ليس بصحابي . - ؟منه  دونه أم أعلى هو هل
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ُمونِحِأحُهمِْ) :الزخرفقال تعالى في سورة  ِالهذ ينِحِإ ِلحِِتـحرِحِأحلحِْ) :النساءسورة في  تعالىوقال  (رحب  كِحِرحْْححتِحِيـحْقس 
 ؟ أو وصف مقامه زكى نفسههل وجدت منهم من ( 67)انظر أقوال السلف في صفحة ( أحنُفسحُهمِيـُزحكُّونِح

 ... كيف اطلع عليها وهي  لم تقع بعد ...؟     ؟ الينا أخبار القيامةنقل الشيخ بهذا قام كيف  السؤال هو : 

لصالحة الرؤيا ا اوال تصح فيه التنزيلي  ونحن نعلم أن أخبار القيامة وحياة البرزخ ال تأتي اال بالوحي

معظم هؤالء الشيوخ  أن  نجد ذلك  ومع..  ( 71ما ذكرنا في صفحة )ك ألنها ظنية الثبوت وظنية الداللة

 ...يد  الذه ليس لمخلوق فيه في حكم هللا واتدخلبذلك قد  وأناس الجنة  وادخلأالقاعدة السابقة ف واخالف قد

 (1)نسأل هللا السالمة....  صحيحة بل ودخلوا في المحظور لما أوردناه من أدلة

ِنِهإ ِِأحالِۤ : ) قال تعالىآليات التالية من سورة يونس افي ف ،ألولياء ا في حالكذلك ان القاعدة السابقة تنطبق 

انُواِْيـحتـهُقونِح﴾6٢﴿ِحيحْزحنُونُِهمِِْوحالِحِعحلحْيه مِِْخحْوفٌِِالِحِٱَّللهِ ِأحْول يحآءِح ِٱْلْحياة ِِ﴾63﴿ِٱلهذ ينحِآمحُنواِْوحكح ُُمِٱْلُبْشرحٰىِِ  َلح
ِٱْلعحظ يمُِ ِٱْلفحْوَُ ُِهوح ِٱَّلله ِٰذل كح تـحْبد يلحِل كحل محات  رحة ِالِح ِٱآلخ   ِ نـْيحاِوح عام لجميع فيها الحكم نجد أن   ( ﴾64﴿ِٱلدُّ

  .وهذا ليس دليل مخصص لفالن أو عالن لنأتي ونقول أن هذه اآلية خاصة به  ولياءاأل

ُِِّاَّللهُِلكل تقي مؤمن باهلل قال تعالى  في سورة البقرة : ) ةطبعا عموم الوالية ثابت َُِيْر ُجُهمِآمحُنواِذ ينِحالِهِوحل 

ِاْلْحيحاةِ َنحُْنِأحوِْوالمالئكة كذلك أولياؤهم قال تعالى في سورة فصلت ) ( النُّورِ ِإ ِلحِِالظُُّلمحاتِ ِم  نِح ِل يحاؤُُكْمِِف 
رحة ِ ِاآْلخ  نـْيحاِوحِف   (ِ﴾3١﴿ِيهحاِمحاِتحْشتحه يِأحنُفُسُكْمِوحلحُكْمِف يهحاِمحاِتحدهُعونِحوحلحُكْمِفِ الدُّ

 :بالتفصيل الوالية تصنيف لمسألة  ناآل نتطرقل ...   اظن أن هذه األدلة كافية لهذه المسألة

   أنـــواع الواليــة من وجــه شـــرعــي  :
 

 السودانية في هذه المسألة.دعنا نتحدث من وجهة نظر شرعية بعيدا عن اآلراء الشعبية 

 نوعان :الوالية  أنالعلماء  بينما سبق استنادا على 

 .)مثال أويس القرني الذه ذكره الرسول صلى هللا عليه وسلم ( والية ثابتة بالكتاب والسنة -1
 

 باسمه أنه ولي ليس عليه دليل المعني الشخصف  ، المتأخرين كلتشمل  ) وهي والية مظنونة -2

 ( نظن فيه الصالح وأ نقول نحسبه صالحاف حسب أعماله وما أظهره لنا ولكننا نظن فيه الخير 

نجزم أنه ولي يجوز لنا أن وال ويجوز لنا أن نسأله أن يدعو لنا بظهر الغيب ألن هذا من السنة 

هادتنا هو ش القولهذا الزم فان  ... ولو قلنا بذلك س هناك دليل باسمه أنه ولييمن أولياء هللا ألنه ل

سبق لنا من  لمانظرا من أخطر المسائل التي قد تؤده الى هالك المرء  له بدخوله الجنة  وهذه

س مطلوب لي ونقاتل ونخاصم في أمر ..فلماذا نقحم أنفسنا في مسائل بين العباد وخالقهم اذن  أدلة.

 ا منه كذا وكذا؟...؟ ونؤكد و نقسم أنه ولي من أولياء هللا وأننا قد رأينأصال منا

                                                           
بهذه   (.ربكما من لهما وقلت فمسكتهما ليسأالني الملكين )جاء: فقال بك هللا صنع ما: له فقيل المنام في رؤه عنه هللا رضي عمريحكى أن  - 1

 الصورة ال يصح هذا الكالم وأخبار البرزخ ال تنقل عبر الرؤى اال اذا كان حديثا صحيحا مروه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
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 حيث  ي على هللاوهذا هو قمة التألا لمن يخدمه.ولربموألهله أن أحدهم يضمن الجنة لنفسه  وكما ذكرنا

 (1)( فحت يالاِِيُْظلحُمونِحِوحالحِِيحشحاءُِِنمِحِيـُزحك  يِاَّللهُِِبحلِ ِأحنُفسحُهمِيـُزحكُّونِحِالهذ ينِحِإ ِلحِِتـحرِحِأحلحِْتعالى : )يقول سبحانه و

هذا كن ل كانت مكانة العبد عند هللا، ليس له مثقال ذرة في أمر الجنة أو النار لنفسه ناهيك عن غيرهفمهما 

 ه( هذالكرميِاذاِوهبِماِسلبالى وضع قاعدة خطيرة جدا وهي قولهم : ) حمل  بعض الصوفية الضالل

أسلم في عهد  منناك ونحن نعلم أن ه( 67صفحة )كالمنا في األمن من مكر هللا انظر ؤده الى ت القاعدة

حديث ورضي هللا عنه  وقاتلهم أبوبكر الصديقعن اإلسالم  واارتدرسول هللا صلى هللا عليه وسلم لكنهم 

: لي تقول  أنبعد هذا فهل تستطيع ن لنا أن العبد يعين مؤمنا ويموت كافرا بي   قد ابن مسعود السابق ذكره

  الكريم  اذا وهب ما سلب ؟

بمسألة شفاعة الرسول صلى هللا عليه وسلم يوم القيامة التي وردت في شأنها  ويجب أن ال تخلط ذلك

 .نصوص وأدلة صريحة

قد ل ... وال يترك مجاال ألحدن واضح يحدد هذا األمر قطعا فوق كل ما ذكرناه من أدلة يقف هناك دليل بي  

تى حوضع حدا لهذا الوصف المتقين  لكنه المؤمنين بانهم من  في سورة يونس وصف هللا تعالى االولياء

ِأحْعلحُمِِب حنِ ..)وهو قوله تعالى : ويدعي الوالية  انسانأه يخوض فيه  ال ۤواِْأحنُفسحُكْمُِهوح تـُزحكُّ   (2) (ِٱتـهقحىِٰفحالِح

فسر اآلية السابقة وبصورة بسيطة في وكأن هذه اآلية ت ا تعتبر جريمة نكراءومخالفة النهي الرباني هذ

) أن هلل أولياء صفاتهم اإليمان والتقوى سعداء في الدارين ويوم  اآليتين نستطيع  أن نقول :لجمع بين احال 

ضمنون ألنفسكم وبذلك تأنكم من األولياء المتقين بتغتروا بذلك وتصنفوا أنفسكم  ال القيامة هم في الجنة لكن

 .(    علم بعبادهوهللا أ  ألن هذا األمر ليس من شأن المخلوقين بل هذا من علم هللاالجنة 

 دون دليللُمعَيَّن لن ضالل الناس وهالكهم دوما ياتي من التأويل الخاطئ للنصوص وتخصيص العام إ

 : د أن األمرأصبح شائكا و فوضوهالذه تعملون به ستج منظوركمولو نظرنا لبقية المسائل بنفس  خاص

 -: م في االولياء  والمثل بالمثلمن منطوقكم وقاعدتكمثاال ولنأخذ 

 ... من يحفظ القران الكريممكانة  نحن نعلم أن هناك أحاديث وآيات تبين

نِ  ) قال تعالى : رًّاِوحعحالح ةحِوحأحنـْفحُقواِِم هاِرحَحقـْنحاُهْمِس  ِاَّلله ِوحأحقحاُمواِالصهالح ِك تحابح ُلونح ِيـحتـْ حارحةاِإ نهِالهذ ينح  ِِ يحةاِيـحْرُجونح
ِ ُهْمِم ْنِفحْضل ه ِإ نهُهِغحُفوٌرِشحُكوٌرِِ﴾٢٩﴿لحْنِتـحُبورح  .فاطر   ( ﴾30﴿ل يـُوحف  يـحُهْمُِأُجورحُهْمِوحيحز يدح

ِوِحوحهُِِاْلُقْرآنِحِيـحْقرحأُِِالهذ يِمحْثحلُِ):  قال وسلم عليه هلل صلى النبي عن أم المؤمنين رضي هللا عنها عائشة عنو
  ِ(3)ِ( أحْجرحانِ ِفـحلحهُِِشحد يدٌِِعحلحْيهِ ِوِحوحهُِِيـحتـحعحاهحُدهُِِوحُهوِحِيـحْقرحأُِِالهذ يِوحمحْثحلُِِاْلبـحرحرحة ،ِاْلك رحامِ ِالسهفحرحةِ ِمحعِحِلحهُِِححاف ظٌِ

                                                           
 49اآلية  سورة النساء - 1
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 عحلحْيهِ  وحُهوِح ف يه ، وحيـحتـحتـحْعتحعُِ اْلُقْرآنِح يـحْقرحأُِ وحالهذ ي .اْلبـحرحرحةِ  اْلك رحامِ  السهفحرحةِ  محعِح ْلُقْرآنِ َب ِاْلمحاه رُِ )وفي رواية : 

،  قال وسل م عليه هلل صلى هلل َرُسولُ أن  صحيح حسنبسند  داود أبي سننكما ورد في  ( أحْجرحانِ  لحهُِ شحاقٌّ

بِ  يـُقحالُِ) نـْيحا ِف تـُرحت  لُِ ُكْنتِح كحمحا وحرحت  لِْ وحاْرتحقِ  اقـْرحأِْ اْلُقْرآنِ  ل صحاح  رِ  ع ْندِح محْنز لحكِح فإ نِهِ الدُّ ا آيةٍِ آخ   (ِتـحْقرحُؤهح
  

بما أن اآليات واألحاديث هي نفسها ومن ذات المصدر سواء أكانت في حق األولياء أم حفظة القرآن الكريم 

بررة...؟  مع السفرة الكرام ال ؟...الجنة  من أهلن الكريم فهل تضمن لي باني وانت تعلم يقينا أني احفظ القرآ

  ولياء ؟هل تستطيع أن تقرر ذلك مثل ما فعلت مع األ

ولياء ..؟ في مسالة األ : )هللا أعلم( لماذا لم تقل  األدلة هي األدلة، ....  اذن  (هللا أعلم)طبعا : االجابة 

عندما تأتي وتفعل العكس وتجزم بوالية الشيخ فالن ابن فالن وحتى تصف رتبته ودرجته في الوالية  بل

 .(  171في صفحة   اسنتطرق له الرتب هذهالمقامات وقضية )    ؟  لمسألة حفاظ كتاب هللا تتغير

كيل ي و الهللا وفق الضوابط الشرعية التي امر بها يتبع الحق  يجب أنعاقل الرجل الخالي العزيز، إن 

    ...؟ . نتعامل به بمقاييس مختلفة لماذا نأخذ جزء من الدين ونعمل به وفق أهوائنا والباقيف .. بمكيالين

ُنونِح)..مع علمنا أن الحكم واحد نتخابات الدين أصبح باإل   هل..؟ (ب بـحْعضٍِِوحتحْكُفُرونِحِاْلك تحابِ ِب بـحْعضِ ِأحفـحتـُْؤم 

.؟ أم أن هللا .ب الوالية ونفوض أمر البقية هلل واالستفتاء الشعبي ..؟ حيث نقوم بتنصيب من نشاء لمنص

 .هو الذه يصطفي من يشاء من عباده ثم يخبرنا بذلك عن طريق الوحي ..؟ 

  - ن أريد اجابة شرعية شافية من الكتاب والسنة للسؤالين التاليين المتشابهين في الحكم :اآلانا 

 نأحفظ القرآ انت تعلم أنين الكريم عموما لهم نصوص تشهد بأنهم من أهل الجنة وحف اظ القرآ -1

 (استيفاء الشرط هنا قطعي)  الكريم فهل تستطيع أن تجزم لي بأني من أهل الجنة ...؟
 

االولياء عموما لهم نصوص تشهد بأنهم من أهل الجنة وشيخ فالن بدا لنا أنه ولي  فهل تستطيع  -2

 (استيفاء الشرط هنا ظني)      أن تجزم لي بأنه من أهل الجنة ...؟

 بدليل االية السابقة من سورة يونس ....  بال شك وأعلم يقينا اذا جزمت بواليته صار من أهل الجنة

 ( ...؟الُمعَيَّنفقهيا معنى الحكم العام )الحكم بالعموم ( والحكم الخاص )حكم  أدركت بناء على ذلك هل

  فالمصيبة أعظم تدرهوان كنت   ...  فتلك مصيبة تدرهان كنت ال 

ويدخل   فقطوخالف ذلك يكون ظنا  بعينه بالقطع اال ما ورد عليه دليلمعين ليس هناك ولي  لذا يا خالي  

وكما  قففي هذه المواموضع الشاهد عندما نضع أنفسنا األمر خطورةأنا أرى مدى في الحكم العام ... و

 بادراجه  قمتهذا األمر  فنظرا ألهمية ... " لك داخل بين الشجرة وقشرتها ؟ ما ":يقول المثل السوداني

 .في هذه الرسالة كأول مسألة

 ادباسن والحاكم والترمذه أحمدورد في مسند اإلمام  المسألة أكثر ،لنطلع على دليل آخر لعله يوضح 

ِأحْوِأحْشرحكِح):  قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن صحيح ِكحفحرح ِاَّلله ِفـحقحْد ِب غحْي   افاذا رأينا انسان (ِمحْنِححلحفح

باهلل أو هذا كفر باهلل امتثاال لما ورد في الحديث الشريف وال  شركيحلف بغير هللا نقول له : هذا القول 
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نقول له أنت مشرك أو أنت كافر اال بعد استيفاء الشروط وامتناع الموانع وإقامة الحجة والبيان عليه من 

 أراكم تتشددون في مسألة وصف. ؟ فهل عرفت الفرق بين اطالق الحكم وتخصيص الُمعيَّن  قبل العلماء

 أليس رب الجنة هو نفسه رب النار ؟  ...  بأنه شرك أو كفر بينما تتساهلون في وصف األولياءحكم ما 

 :  الخالصة

 ودخول الجنة والنار( الوالية خاصة في مسائل فتضلدون دليل لُمعَيَّن ) ال تخصص الحكم العام 
 

عة ء الشعبية العامة الشائ: وهي تقسيم األولياء حسب اآلرا إضافة لما سبق هناك نقطة يجب التنبيه لها

ِيعرفِوولِ–ولِيعرفِنفسهِويعرفهِالناسِ) : أربعة أنواع  وهي أن الوالية ستناد  الى دليلاإلدون 
( يعرفهِالناسِوولِالِيعرفِنفسهِوالِ–وولِالِيعرفِنفسهِويعرفهِِالناسِِ–نفسهِوالِيعرفهِالناسِ

ويروون  اص الذين يعظون الناس في المساجدصَّ من وضع القُ  باطل ليس عليه دليل وهو هذا القول –

  (1) دون دليل وال أثبات شرعي القصص الخرافية

من يقومون بالتدريس في الفقه المالكي يقول بهذا القول محتى أني رأيت بعض  ياتمجرد قصص وحكا

ني وجدت نفس هذه األفكار عند وما يزيد األمر غرابة أ.. شيء منها  كتب المالكيةأمهات مع أنه ليس في 

 غيبة المهده فتأمل ذلك بارك هللا فيك.التي تتحدث عن الشيعة في كثير من محاضراتهم الخاصة 

أنِالولِمنِأظهرِالصالحِوأنستِلهِ ) : ولياء قلت ليوأنت نفسك عندما سألتك عن ميزان معرفة األ
 عقليا ؟هل هذا مقبول    ... هل هذا ميزان شرعي ؟   .. .( نفسك

 يتبع أهواء والحق ال  سليمة فكيف بالنسبة للبقية ؟ ذا كانت نفسكفا ،ال تميل الى الخيركلها النفوس  –

ِالسهمحوحاُتِوحاأْلحْرُضِوحمحْنِف يه نِه )وإال فسد العالم كله الناس  ِأحْهوحاءحُهْمِلحفحسحدحت    (٢)(ِوحلحو ِاتـهبحعحِاْلْحقُّ

 وال يصلح للقياس .اذن ميزانك هنا مختل وباطل 

حتى ولو طار في الهواء أو مشى على الماء وسنرى في  اوليس كل من أظهر الصالح يعتبر صالح –

  ... ذلكلاألدلة القادمة تفصيال 
 

   كيـــف يمكــن معــرفــة الـولــي :
 

 

  ...؟  لها  سادسموازين ال  خمسةهناك في وقتنا الحالي نعرف الولي  اذا أردنا أن

 (آلنا هذا غير موجودو - القرني لسنة  يسميه ويحدده لنا )مثل أويسبدليل من القرآن الكريم او ا -1

 (70صفحة انظر ظنية وليست قطعية  والرؤىه تبين مكانته )غير يراها منامية أو أن يرى رؤيا -2

 (من هللا وليست ديمقراطية يهواالصل  )ع الناس على أن فالنا وليجمِ ان يُ  : باالستفتاء الشعبي -3

                                                           
 1

اص .صَّ اقرأ كتاب أخبار الحمقى والمغفلين لإلمام ابن الجوزه لترى العجب والعجاب من أخبار القُ    -
 

 71 المؤمنون - 2 
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 (13ص  وهذه شبهات ألن االستدراج موجود حتي من المؤمنين انظر بأن يظهر لنا كرامات ) -4

 ( التي ذكرنا بطالنهاالباطلة  المختلةقاعدتكم بأن نحكم عقلنا ونرى رد فعل انفسنا ) وهذه هي  -5

 ؟  5  أم  4،  3،  2،  1يزان المعتمد لمعرفة الولي؟    ما هو الم : نالسؤال اآل

ما ان يرد دليل نصي صريح باسمه ووصفه انه ولي .... او نظن فيه انه الميزان األول فقط :  وهو إ 

 . ؟ لكن من يقبل ذلك في ظل انتشار الديمقراطية الوالئية ... الصالح ظنا ما لم يرد اسمه ووصفه 

 ؟ 5، 4، 3، 2بالموازين  كيف تثبت؟  :نقول له.. واليته  لنا نتبع اال من ثبتت النحن يقول  صوفيفكل 

السكوت وعدم الخوض في المسألة لنسلم من كل الجوانب فال  وجبفي مثل هذا الزمان خالي العزيز ، 

دمت  ماف  لنأمن من السؤال يوم القيامة إقامة الحجة عليهدون  هوال نكذب حتى ال نتألى على هللاله نشهد 

 . (64صفحة انظر . ) وانت في بر األمان لن يكون هناك سؤال هكذا

 

 وهو : ذهنكبعد هذا كله أنا أعلم يقينا أن هناك سؤال يدور في 

 

 ؟ ليست دليل على أنه ولي استجابة هللا لدعاء الشيخ في كل مرة ومعرفة الشيخ ألحوال المريد أ

 

 ... التالية المسألةلإلجابة على هذا السؤال بصورة شافيه دعنا نتأمل 
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  (2) ألةـــالمس 
 

  خـأو الشي د الوليـادة على يـارقة للعـات واألمور الخـور الكرامــظه
 

 .علينا مناقشتهما بالتفصيل و الكرامة وظهور ، دعوة الولي استجابة : وهما هذه المسألة تتكون من شقين

 : اءـابة الدعـاستج –ق األول ـالش
 

للمؤمن  تكون فاالستجابة قد درجته علو ه أوصالحالعبد ال تعني  لدعاءاستجابة هللا اعلم يقينا أن        

ِفـحلحمهاِٱلد  ينِحِلحهُُُِِمْل ص يِحَِّللهِحٱُِّحعحُواِِْٱْلُفْلكِ ِِ ِِرحك ُبواِِْفحإ ذحاِ) قال تعالى في سورة العنكبوت : ،والفاسق والكافر
 ( ﴾6٥﴿ ُيْشر ُكونِحُِهمِِْإ ذحاِٱْلبـحر ِ ِإ ِلحَِِنحهاُهمِْ

 .نعم؟  ...  استجاب هللا دعاءهم  هلن   .... هؤالء ؟  ... مشركومن 

: رد من الرحمة قائالأن طُ سالالأل هللا بعد  قدل أكفر الخلق إبليس المطرود من رحمة هللا تعالىنعلم أن  اوكم

ِيـُبـْعحُْثونِح ) ِيـحْوم  ٰ ِإ ِلح ۤ ِفحأحنظ ْرِن  ِرحب   ِٱْلُمنظحر ينِح )ِ فكانت اإلجابةِ( ِ﴾7٩﴿ِقحالح ِم نح ِفحإ نهكح  (1)  ( ﴾٨0﴿ِقحالح

نظرا ولذا ال تنخدع باستجابة الدعاء فلربما كانت مجرد استدراج  لقد استجاب هللا دعاء ابليس اللعين ... 
ي التووضالالالالع األدلة الشالالالالرعية عليك اتباع الشالالالالرع في كل صالالالالغيرة وكبيرة  وجب للشالالالالبهة في هذا االمر

 .نصب عينيك لتضيء لك الطريقذكرناها آنفا 

ابحهُِِ) : في قصة ابليس تعالى هللا رحمه كثير ابن االمام قال ِِلحهُِِمحال ِِ،ِسحأحلِحِمحاِإ ِلحِِتـحعحاِلحِِأحجح ِم نِحِذحل كِحِِف 
رحاُّحةِ ِاْلْ ْكمحةِ  يئحةِ ِوحاإْل   (2) (ِاْلْ سحابِ ِسحر يعُِِوحُهوِحِ،ِْكم هِ ْل ُُِِمعحق  بِحِوحالحِِ،ُُِتحانحعُِِوحالحُُِِتحالحفُِِالحِِالهت ِِوحاْلمحش 

له،ِوالِراضياِاِ) :قال ابن القيم رحمه هللا تعالى عنه،ِوالِحمباِا فليسِكلِمنِأجابِهللاُِّعاءهِيكونِراضياِا
  (3) (.بفعله؛ِفإنهُِييبِالربِوالفاجر،ِواملؤمنِوالكافر

دهم اكانت بالنسبة للكفار اال أن مر إذاال يسميها استجابة مثال بن عاشور وبالرغم من أن بعض العلماء كا

 يقع وفق ما قدره هللا.

لنا في ودخفي فخ ابليس  فنحن قد وقعنا ابمطاردة استجابة الدعاء ظنا منا أن صاحبها صالح قمنا  لواذن 

ابن الجوزه  بليس لإلمامأتمنى منك أن تقرأ كتاب تلبيس إ. ال يحمد عقباه الذه اغواء التلبيس اإل و الشبهات

 .ففيه من ذلك ما يشفي الغليل رحمه هللا

يعمل ف يسبق عليه الكتاب  عمرهوهو مؤمن ولكن في نهاية  لإلنسان االستجابة أن تكون يمكن    آخر :أمر 

له عند  وانت ال تعلم ما حدث ... ذلك يوضح 6ابن مسعود في صفحة حديث بعمل أهل النار فيدخلها و

فتجزم بانه ولي وأنه في الجنة وأنت على خطأ وبالتالي تتعدى على أحكام   يمانهفتظنه ال زال على إموته  

                                                           
 (80-79ص )  - 1

 . " فيها تتكبر أن لك يكون فما منها فاهبط قال"  تعالى قوله تفسير - األعراف سورة تفسير،  3/393: كثير ابن تفسير - 2 

 1/215: اللهفان إغاثة -  3
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 106واآلية  حتى ولو ظهر لنا أنه مات على حسن الخاتمة عينا  تجزم له بدخول الجنة  فالواجب أن ال هللا

  .ذلك من سورة يوسف تؤكد 

عني نسان ال يوما بدا لنا من صالح في اإل نانسستجابة ال تعني بالضرورة صالح اإل: اال خالصة القول

 والفيصل في هذه المسألة هو الدليل فقط. أو أنه من أهل الجنة من األولياءبالضرورة أنه ولي 
 

  مسألة مهمة :
 

فرق ؛ إذ ال ال فرق بين المؤمن والكافر في باب الدعاء واالستجابةف ،ظان أنه إن كان األمر كذلك ال يظن
 : هأوج من عدةوذلك كبير جدا، 

 

أعظم  المنعأن دعاء المؤمن يقبل، ويؤجر عليه؛ ألنه عبادة، سواء أعطي ما سأل أم لم يعطه، وثواب  -1

ال و ،  ، وليس كذلك الكافر، فدعاؤه غير مقبول مما سأل لو أعطيه في الغالب، خاصة سؤال أمور الدنيا
وهذا فرق مهم يجب أن السؤال شيء آخر( )قبول الدعاء شيء واستجابة  ولو أعطي سؤله، أجر له فيه،

فالدعاءِقدِيكونِعباُّةِفيْثابِعليهِالداعي،ِوقدِيكونِ) قال ابن القيم:  .ال يعزب عن بال المؤمن
مسألةِتقضىِبهِحاجتهِويكونِمضرةِعليه،ِإماِأنِيعاقبِِباِحيصلِله،ِأوِتنقصِبهُِّرجته،ِفيقضيِ

  (1) (.حقوقهِواعتداءِحدوُّهحاجتهِويعاقبهِعلىِماِجر أِعليهِمنِإضاعةِ

 

 تعالى له تكون بما هو أصلحأن المؤمن ال بد أن يجاب في دعائه، وليس كذلك الكافر، ولكن إجابة هللا  -2
وهللا تعالى أعلم بما يصلح له، وحجة ذلك حديث أَبِي َسِعيد  رضي هللا عنه، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  للعبد

ِف يهحا محاِم ْنُِمْسل مٍِ) :َوَسلََّم قَالَ  ْعوحٍةِلحْيسح مٍِِيحْدُعوِب دح ِقحط يعحُةِرحح  ِأحْعطِحِإ ْثٌ،ِوحالح ٍث:إ مهاِأحْنِإ اله اُهِهللاُِِ حاِإ ْحدحىِثحالح
ِالسُّوء ِم ْثْـلِح ِعحْنُهِم نح رحة ،ِوحإ مهاِأحْنِيحْصر فح ِاآْلخ  رحهحاِلحُهِِف    (2) (اهِحتـُعحجهلحِلحُهُِّحْعوحتُُه،ِوحإ مهاِأحْنِيحدهخ 

 

 هذه االستجابة مباشرة.ني أن دعاء المؤمن مستجاب في كل األحوال لكنه ربما ال يرى يعهذا 
 

 : الكرامة – الثانيق ـالش
 

وأنا ال أريد أن أُؤصل للكرامة أو أنقل أقوال  ليس هناك مؤمن باهلل على وجه األرض ينكر الكرامات
العلماء فيها وشروطها بأنها توافق الشرع وغير ذلك . لكني أريد أن أؤكد بأن ما يحدث لبعض المسلمين 

( لذا 50من أمور خارقة للعادة ليست كلها كرامات )انظر اآلثار في صفحة  وخاصة العلماء والشيوخ
 و يقع لبعض، سحروالبعض اآلخر  من الشيطانستدراج وبعضها ا كراماتخارق للعادة ال بعض األمور

 من حيث يدرون أو ال يدرون ) انظر المحقات وخاصة الصفحة "ث" التي فيها الكشف  (. الشيوخ
 

 مكنا المفهوم خاطئ فصالالاحب االسالالتدراج يصالالاحب االسالالتدراج البد أن يكون كافرا وهذيرى البعض أن 
ة ان لدرج بها صالالاللحتى ي الروحانيينذكر أسالالالماء يتعبد ويأن يكون مسالالاللما بل ويكون من المؤمنين لكنه 

ر خوبالمقابل سالالاليلبي هو طلباتهم وما ادراك ما هي ...و  والدليل على ذلك قوله تعالى في أوا تخدمه الجن

َّللهِ ِأحْكْثـحرُُهمِِْيـُْؤم نُِِوحمحا)  اآليةسورة يوسف عليه السالم  فهذا دليل على أنهم ( ِ﴾١06﴿ُمْشر ُكونِحِوحُهمِِْإ الِهَِب 

قدر ... الخ  ولكنهم  له والقضالالالالالالالالاء وال مؤمنون لما وقر في قلبهم من إيمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسالالالالالالال
ال  الذه الشرك الخفي وهي الجن التي تسمى غالبا باألسرارمشركون لما أدخلوا في عباداتهم من أسماء 

                                                           
 1/216: اللهفان إغاثة - 1 

 .  والخمسون الحاده الحديث -أسلم  بن زيد -الزاه  البر بابوانظر التمهيد البن عبد ،  1070 رقم حديث المسند في أحمداإلمام  رواه -  2
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 :ي ما عزاه الى مسند االمام احمدهذه اآلية قال ف تفسيرفي ابن كثير  النوع هذاذكر كما  يدره به صاحبه

ا " : فقال - ذاتِيوم -ِخطبناِرســــولِهللاِصــــلىِهللاِعليهِوســــلم) ...  اِاتـهُقواِ،ِالنهاسُِِأحيُـّهح ْركِحِهحذح ِالشــــ  
َِيِحِالنهْملِ ُِّحب يبِ ِم نِِْىأحْخفِحِوحُهوِحِنـحتهق يهِ ِوحكحْيفِح:ِيـحُقولِحِأحنِِْشحاءِحِمحنِِْلحهُِِفـحقحالِح " النهْملِ ُِّحب يبِ ِم نِِْأحْخفحىِفحإ نههُِ

ئااِب كُِنْشر كِحِأحنِِْم نِِْب كِنـحُعوذُِِإَّنِهِاللهُهمِه:ُِقوُلوا: قَالَ  اَّلله ؟ِرحُسولِح يـْ  (١)(ِ"نـحْعلحمُِِالحِِل محاِوحنحْستـحْغف ُركِهُِنـحْعلحمُِِشح

 هذا الحديث ؟ فما بالنا نحن بأسالالالالالالرارنا وروحانياتناالكرام، اذا كان هذا التحذير للصالالالالالالحابة 

ظن بل ي ألن المتعبد بها ال يدره أنه أشالالركفي زماننا الحالي كأني أراه يشالالير الى األسالالرار 

 25من صالالفحة انظر الى حقيقة األسالالرار أنه في طريق العارفين وأنه وصالالل الى مرتبة الوالية )

 بألة الكرامة ويسالالتجافي مسالالالشالاليوخ ج أمثال هؤالء اسالالتدرتم اليس غريبا أن يلذا  (36الى 

 اذنبد منا تأثير الساحر بالسحر وقدرته على التفريق بين الزوجين وذلك أيضا لهم وليس بعي

اِفـحيـحتـحعحلهُمونِح...): ال لما تمكنوا من ذلك قال تعالى هللا وإ ُهمح نـْ اِم  ْرءِ ِبـحْيِحِب هِ ِيـُفحر  ُقونِحِمح هِ ِاْلمح اِوحَحْوج  ِوحمح
 (2).( فحُعُهمِْيحنِوحالِيحُضرُُّهمِِْمحاِوحيـحتـحعحلهُمونِحِاَّللهِ ِِب  ْذنِ ِإ الِهِأحححدٍِِم نِِْب هِ ِب ضحار  ينِحُِهمِْ

السالالالالالحر ليضالالالالالروا به الناس دون أن ينفعوهم بشالالالالاليء ولكن في النهاية تكون لهم فيتعلمون هذا 

 ما كلبوالحديث الصالالالحيح أثبت لنا هذا وهو أن أحدهم يعين مؤمنا  اسالالالتجابة في هذا الضالالالرر

 (  57انظر التصرف في الكون صفحة ) لكنه في النهاية يموت كافرا... تحمله الكلمة من معنى 

م دع الخلق لخالقهما عليك اال أن ت وال الكرامة جابةسالالالالالالالتال تغتر باالالعزيز ، وأخيرا يا خالي 

 .وعليك بنفسك

والتقوى  يمانيشترط فيها اإل ،في سورة يونسجل جالله هللا الوالية كما بينها :  الوالية والكرامة

ألن المسألة  األمر مهم اوهذأه ليس شرطا أن تكون للولي كرامة  ، يشترط فيها الكرامةوال

    . بين األولياء وسلب بعضهم لدرجات البعض اصبحت استعراضية حتى وصلت لدرجة القتال

 - : التي تظهر للشيوخ لكرامات واعلم الغيب  لكشفإعطاء امثلة أوال علينا 

مل فيفاجئك بأنه يعرف اسمك بالكا – أو لديك غرض معين وأنت تريد العالجألول مرة تأتي للولي  -1

 ويخبرك بمرضك والغرض الذه اتيت من أجله.

نه يعلم بصورة توحي بأ أن تقول شيئا في سرك وانت في حضرته فيلتفت اليك ويرمقك بنظره -2

من كالم وفي الغالب يكون ذلك بصورة  ما أخفيتهعن يكشف فيه أو تلميحا أو يقول قوال عاما  ذلك

 .) وانا أقول هذا الكالم عن تجربة شخصية وليس من روايات الناس( غير مباشرة

اليه  بعد أن تعود اال بالاذا ابتعدت عنه قليال ولم تعد تأتيه سترى العجب العجاب ولن يهدأ لك  -3

 (وما تالها 52صفحة )انظر البيعة،وهذا ما يسمى برعاية االتباع والخوف عليهم من أن يضلوا.

ان عنه خاصة اذا كعن بعض ما تحدثوا بعد أن يعود سيكشف لهم ، اذا تحدث االتباع في غيبته  -4

 االمر متعلق به.
 ج

                                                           
  . وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد( 2897وابن  أبي شيبة في المصنف)(، 1917رواه االمام أحمد في مسنده ) - 1
 102البقرة اآلية  سورة - 2
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وما ....  يثبت لك انه يرعاكهر لك الولي فجأة ليقضي لك شيئا وانت في بلد والولي في بلد فيظ -5

ي وقت واحد في عقيدة القاسم والمقسوم وهي أن ينقسم الشيخ ويظهر ف مثلمن ذلك هو أكبر 

 . (83) انظر كالمنا عنها في صفحة  أماكن مختلفة
 

لم يهتم الناس به وفجأة يريهم كرامة يظهر شخص غريب ومن صور الكرامات الشائعة هي أن  -6

ة حتى مستعدين للخدمم به وتكريمهم له وبذلك سيكونون ثم يختفي فيندم الناس على عدم أهتمامه

 ال تفوتهم الفرصة مرة اخرى.
 

 

يقوم الشيخ أو الولي باظهار بعض الكرامات دون أه سبب خاصة عندما يكون مع الصفوة من  -7

 أتباعه ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم به.

م تسليما تاما لهذا الولي واطالق ما يعرف بعقيدة الكشف وان هذا وغيره من االثباتات تجعل االنسان يسل  

لك ما ينفعك في دنياك وآخرتك وهذا يشمل التحكم التام فيك الولي أعلم بحالك حيثما كنت وهو من يختار 

 في كل شيء خاصة المحاور التالية :

ناسا أ وانا أعرف - )ألنه أعلم بما ينفعك( باذنه وفي الغالب هو من يحدد لك الزوجة ال تتزوج اال  -

شيخ ألنه لو خالف أمر الحتى ابيضت رؤوسهم  لهم بالزواج وظلوا في خدمة الشيخ لم يؤذن

 .(54فحة فتزوج لن ينجح وسيكون هناك تلبس للجن على أحد الزوجين أو كالهما )انظر ص
 

دون اذن سترى ذكر واذا ذكرت أه  باذن منه تذكرهال تذكر هللا باه صورة اال بعد أن يحدد لك ما  -

 (.)تأمل ذلك.. ...ال سوف تصاب بالجنونأشياء مخيفة تجعلك ترجع عن ذلك وإ
 

حيح المعتمدة )كص تباع من االطالع أو قراءة أه كتاب خاصة الكتب الدينيةألجميع ال  النهي المغلظ -

حدده شيخ يءة علي يد قرآالوكذلك تكون  اال الكتب التي يحددها لك الشيخ البخاره وغير ذلك (

قا ان شاء الحسنناقن هذه القضية بالتفصيل  -بحجة أن العلم في الصدور وليس في السطور  لك

لم قد تابعت معظم حلقات العف –ذلك تنحصر علوم هؤالء في كتب معينة يتعصبون لها ول - هللا

صحيح البخاره أو صحيح مسلم مع أنهما من أعلى  وشرح تحفيظحلقة ل فيها فقلما أجد مالتابعة له

 ون منها فقط االحاديثأخذهم مبتعدون عنها تماما ويمما يعني أن – الكتب مكانة بعد القرآن الكريم

 .التي تروق لهم

 على مفاهيم عقائدية يؤمن بها أغلب الناس وهذه المفاهيم تتلخص في االتي :ان النقاط السابقة ترتكز

 شيخ وتنفيذ طلباته وكل ما يريدولي أو التسخير المالئكة و خدمتهم لل . 

 طالع على أسرار نفسه رة على كشف حال المريد وغيره واإلالقد. 

 فوظ لمعرفة االشياء المستقبلية وقتما أراد ذلك.االطالع على اللوح  المح 

  ال الميزان حيث يكون الشيخ مشقة في الصراط والجنة يوم القيامة وال يرون  المريدين ادخال

 .. الخ. عند سؤال الملكينوكذلك حضور الشيخ لمريده عند الموت وتثبيته  حاضرا

 االطالع على علم الغيب مطلقا وقتما شاء كيفما  أراد. 

 في حالة الغضب القدرة على مسخ االنسان ولعنه وربما تحويله لمخلوق أخر. 

  ( كأنالقدرة على احياء الموتى وكذلك القدرة على الخلق ) يخلق انسانا من شيء ما. 

 خفاء عن أعين الناسلماء واإلالقدرة على عمل كل الخوارق كالطير في الهواء والمشي على ا. 

  أماكن في وقت واحد والقيام باعمال مختلفة بالتزامن.القدرة على الظهور في عدة  
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طي األرض لقطع المسافات البعيدة في لمح البصر لذا تجد معظم االولياء ال يصلون لديهم ذلك إضافة ل

 في أماكنهم بحجة أنهم ذهبوا وصلوا في مكة المكرمة وفي ذلك يقول أحدهم :الصلوات المفروضة 
 

  وإن صالة الفرض في أرض مكة  ....  فأنا حبيب هللا والكنز والعال           
 

 ذلك من  تالما ذكرناه سابقا هو معظم ما يظهر للناس ويجعلهم يتبعون هؤالء االولياء اتباعا أعمى وما 
اء من أوليتنهانا عن اتباع صريحة م أصبحت راسخة في اذهان الكثيرين مع أن هناك آية ومفاهي اتاعتقاد

ِتـحتهبِ  ) : وادون هللا مهما كان ِإ لحْيُكمِم  نِرهب  ُكْمِوحالح ِمهاِتحذحكهُرونِحيحاءحُِعواِم نُُِّون ه ِأحْولِ اتهب ُعواِمحاِأُنز لح   (1)(ِقحل يالا
ِوحالحِِنفحُعنحايحِِالحِِمحاِاَّللهِ ُُِّونِ ِم نِأحنحْدُعوُِقلِْ قال تعالى : ) لذا هو دون هللا فمهما كانت درجته فكل مخلوق 

اَّنِحِإ ذِِْبـحْعدِحِأحْعقحاب نحاِعحلحىِِٰوحنـُرحُُِِّّيحُضرَُّّنِح ِِاط يُِالشهيِحِاْستـحْهوحْتهُِِكحالهذ يِِاَّللهُِِهحدح يـْرحانِحِاأْلحْرضِ ِِف  ِأحْصححابٌِِلحهُِِحح
   (2) (ِاْلعحالحم يِحِرحب ِ ل ِِل ُنْسل مِحِوحأُم ْرَّنِحِاَْلُدحىُِِٰهوِحِاَّللهِ ُِهدحىِإ نِهُِقلِِْاْئت نحاِاَْلُدحىِإ ِلحِِيحْدُعونحهُِ

يت كيف ت ذلك باستهواء الشياطين ؟ وهل رأنها ربطيت كيف أوهل رأ واآلية هنا صريحة وواضحة
 .عون بانهم على هدى ؟يد  

 

: ما ذا سيحدث اذا قابل هؤالء الناس الدجال األعور الذه يفعل أشد من هذا حتى أنه يحي  وأنا أقول

 ولألرض رفتمط امطره للسماء يقول األكبر الدجال نا  لقد ثبت في الخبر ؟الموتى ليتكلموا مع االحياء 

 له يقول ثم شقيه بين يمشي ثم الرجل ويقتل ، تتبعه كنوزها فتخرج كنوزك اخرجي وللخربة فتنبت انبتي

 و فيقوم قوم
 

   : أنواع علم الغيب
 

 

لم الغيب أن ع شرعاعليك أن تعلم لكن قبل أن نخوض في تفاصيل ذلك لمسألة علم الغيب هذه  لننظر اآلن

 ينقسم الى قسمين :

 علم غيب مطلق  -2                 علم غيب نسبي -1
 

فهذه ها ب وأنت لم تسمع بعيدةحدثت في منطقة  مثال لعلم الغيب النسبي :  نفترض أن هناك مشكلة -1

وض فيه ومثل هذا النوع غالبا ما يخ ليك لكنها في الواقع ليست غيبا.تعتبر مسألة غيبية بالنسبة إ

 . والقرين من يتعامل مع الجنكثير م
 

 يفمتى وأين تموت ؟ ... كم ستكسب من الرزق متى تقوم الساعة ؟ مثال لعلم الغيب المطلق :  -2

وهذا النوع من  .... الخ .؟  تحمل أصال نما نوع المولود الذه ستلده المرأة حتى قبل أ ؟تك حيا

الخوض فيه من باب التنجيم يكون  و علم الغيب خاص بالمولى جل وعال وليس لمخلوق فيه حظ

 ت.نظريات االحتماالتطبيق و والكذب

لى طالع عحقيقة اإلة القادمة لمعرفة أوال علينا النظر في المسأل لذاإن الحديث عن مثل هذه األمور يطول 

 ن والمالئكة والفرق بينهم . الروحانيون والنورانيو ومن همواألسرار علم الغيب والكرامات 

 

                                                           
 3األعراف  - 1

 71االنعام  - 2



                                207 من أصل    17 صفحة 
 

  (3) ألةـــالمس 
 

 وما الى ذلك والعصمة  طالع على اللوح المحفوظإللغيب واعلم ا طاء األولياء حقعا
 

ني ألتعجب من انسان عاقل يعتقد هذه العقيدة مع وجود األدلة من آيات وأحاديث صريحة اوهللا        

سأل عن مسألة علم الغيب أكثر من واحد من الدعاة عندما يُ  عنوقد سمعت  تحسم االمر في هذا المجال

 ذهبون يوالناس  يفارقه عندمافويقف عند هذا الحد كل شيء سواه  ويبطليورد األدلة وينسب الغيب هلل 

من البراهين العملية التي تجعلهم يضربون بهذه اآليات عرض الحائط أو  ميجدون منه اءوليألهؤالء ال

سأناقن هذا يقومون بتأويها بصورة خاطئة تناسب ما يعتقدونه ألن من رأى ليس كمن سمع وأنا هنا 

 . وبتأويل وتفسير الصحابة والتابعين الموضوع بصورة مفصلة وكاملة

ساسية  كشف علم الغيب  في ثالثة محاور أ قضيةأنواع علم الغيب و سنأخذ هنا الصفحة السابقة نا في لقد بي

 نناقن كل محور بالتفصيل ونورد فيه األدلة المتعلقة به.إن شاء هللا سو

 وليس فهم أه شخص آخر :  هذه األمةسلف بفهم  األدلةنناقن هذه  علينا أن
 

 :ال يعلم الغيب المطلق أحد اال هللا  –المحور األول 
 

عِح)قال تعالى :  ِيـُبـْ نح ُِوحمحاِيحْشُعُرونحِأحَيه ِاَّلله ِإ اله ِاْلغحْيبح ِوحاأْلحْرض  ِالسهمحاوحات  ِيـحْعلحُمِمحْنِِف   (1) (ُِْثونِحُقْلِالح
ِ )ِ:مر المولى سبحانه وتعالى نبيه قائال من سورة االنعام يأ 50وفي االية  يِخحزحائ ُنِأحُقوُلِلحُكْمِع ْندِ ُقْلِالح

ِمحاِيُوححىِإ لحهُِقْلِهحْلِيحْستِح ِمحلحٌكِإ ْنِأحتهب ُعِإ اله ِأحُقوُلِلحُكْمِإ ِن   ِوحالح ِأحْعلحُمِاْلغحْيبح ُيِوِ اَّلله ِوحالح يِاأْلحْعمحىِوحاْلبحص 
ِتـحتـحفحكهُرونِح      ليه.نشهد له بأنه بلغ ما أنزل ا وقد قال النبي عليه الصالة والسالم ذلك ونحن ..؟ (أحفحالح

 وتخدمنا المالئكة. ...  ونعلم الغيب   ... عندنا خزائن هللا   لكن االولياء قالوا : 

 لذا سمعت أحدهم يقول أن األرزاق تنزل من السماء أوال على الشيخ ثم يقوم هو بتوزيعها .... ووو

 وفي ذلك يقول أحدهم :
 

 يطوتـِ ـــود لســاب الوجـأتي أقطـأنا ت  ... وره    ـــره ظهــذه بأمــأنا المهده تلمي

ف شـأص   ...ــي    ــائنـــات وإننـــــر الكــفيــألنــي س  ةِ ـون في كل لحظــأن الكــر 

 ــيـِ ـاع مشيئتــزمـي باتبـــب عــوكات...   ت    ــهــى توجـــالك أنــدمنـي األمــوتخ

 يــِ وأهل السماء واألرض تعلم سطوت ...  ت لي الكاسات في األرض والسماء   ق  ودُ 
 

 :بالوحي  وذلك الغيبية األمور بعض على رسوله هللا يطلع قد –المحور الثاني 
 

اقوله تعالى : ) ِيُْظه ُرِعحلحىِغحْيب ه ِأحححدا ِفحالح ُِاْلغحْيب  ِمحن ِاْرتحضحىِم ْنِرحُسوٍلِفحإ نههُِيحْسُلُكِم ْنِبـحْيِ ِ﴾٢6﴿ِعحال  ِإ اله
اِ ْيه ِوحم ْنِخحْلف ه ِرحصحدا   الجن -  (﴾٢7﴿يحدح
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 فاورد عدة آثار منها : المجال هذا في اإلمام أطال وقد  -: تفسير االمام القرطبي       

رْب يلُِهوِح"  رحُسولِم نِِْا ْرتحضحىِمحنِِْإ الهِ "):  ُجبَْير اِْبن قَالَ  مِعحلحْيهِ ِج  ِيحُكونِأحنِِْوحاأْلحْوِلحِ,ِِبـُْعدِوحف يهِ .ِِالسهالح
ِِغحْيبهِم نِِْيحشحاءِمحاِعحلحىِيُْطل عهُِِفحإ نههُِِ,ِل لنـُّبـُوهةِ ِا ْصطحفحىِأحيِِْا ْرتحضحىِمحنِِْإ الهِِغحْيبهِعحلحىِيُْظه رِالحِِأحيِْ:ِِاْلمحْعنحِ
 "ِل لنـُّبـُوهةِ ِا ْصطحفحىتمعن تماما جملة  "  .( نـُبـُوهتهِعحلحىُِّحاالًِِّذحل كِحِل يحُكونِح

رِْتحِِالحِ!ِِاْلُمْؤم ن يِحِأحم يَِيِح ) : َعْوف ْبن ُمَسافِر لَهُ  قَالَ  عنه هللا رضي طالب أبي بن علي عن وفي رواية ِس 
ِ رِِْالسهاعحةِهحذ هِ ِِف  ِِوحس  ثِِف  :  قَالَ  ؟ِوحل ِح:  َعْنهُ  َّللاَّ  َرِضيَ  َعِلي   لَهُ  فَقَالَ .  النـههحارِم نَِِْيحْض يِحِسحاعحاتِثحالح

ْرتِإ نِِْإ نهك ِِس  ءِأحْصححابكِوحأحصحابِحِأحصحابحكِالسهاعحةِهحذ هِ ِِف  ْرتِإ نِْوِح,ِِشحد يدِوحُضرِ ِبحالح ِِس  ِالسهاعحةِِف 
ِصحلهىِل ُمححمهدٍِِكحانِحِِمحا:  هُ َعنْ  َّللاَّ  َرِضيَ  َعِلي   فَقَالَ .  طحلحْبتِمحاِوحأحصحْبتِوحظحهحْرتِظحف ْرتِِ حاِأحمحْرُتكِالهت ِ
مِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللِه مِِم نِِْ-ِبـحْعدهِم نِِْلحنحاِوحالحِ,ُِِمنحج   تٍِِف يهِ ِحُيْتحجِ ِطحو يلِكحالح َيح ِصحدهقحكِفحمحنِِْ-ِالتـهْنز يلِم نِِِْب 
ِ اِِف  دًِِّأحوِِْن دًّاِاَّللِهُُِّونِم نِِْا ُتهحذِحِكحمحنِِِْيحُكونِأحنِِْعحلحْيهِ ِآمحنِِْلحِِْاْلقحْولِهحذح ِوحالحِِ،طحْيكِإ الهِِطحْيِِالحِِاللهُهمِه,ِِاض 

يِوحَُنحال فكُِنكحذ  بك:  ِلْلُمتََكل ِمِ  قَالَ  ثُمَّ .  خحْيكِإ الهِِخحْيِ ِِوحنحس  اِتـحنـْهحاَّنِحِالهت ِِالسهاعحةِِف   واألثر)      ( .... عحنـْهح

!ِِالنهاسِأحيـ هحاَِيِح) :  أمير المؤمنين قَالَ   .... (الكالم نهاية وفي... النهروان وقعة في ذلك وكان طويل
وحاهُِِِم هنِِْيحْكف يِفحإ نههُِ;ِِب هِ ِوحث ُقواِاَّللِهِعحلحىِتـحوحكهُلوا  .( س 

اِأحوِِْن دًّاِاَّللِهُُِّونِم نِِْا ُتهحذِحركز جيدا في قول علي رضي هللا عنه "  دًّ  " ِض 
 

في  لالسفر للعم يدرأخبرتني بأنك تاتصلت بي وت يوم ذاف سبحان هللا(  )وقلتُ  عندما قرأته تذكرت قصتكوهذا االثر 
 لم ير خيرا في سفرك ... لذا  تخليت عن السفر .أخبرك أنه بأن الشيخ  وقلت ليولكن بعد أيام عدت الى  الخرطوم

 -: الطبري ابن جريرتفسير 

ِاْرتحضحىِم ْنِرحُسول) ِمحن  ِعحلحىِرحُسول) قَاَل :  (إ اله ِِيـُْنز لِم ْنِغحْيبهِمحاِشحاءحِعحلحىِاأْلحْنب يحاءِأحنـْزحلح ِصحلهىِاَّلله اَّلله
ِِب حاِيحُكونِيـحْومِاْلق يحامحةِ،عحلحْيه ِوحسحلهمحِاْلغحْيبِاْلُقْرآنِ ْلغحْيب  ِ:ِوحُحد  ثـْنحاِف يه َِب   .( قحالح

 ؟هذا القولالقائل بفأنا سائلك من  -أو الشيخ " في أنها تشمل الولي رسوللكلمة " لكني أعلم أن لك تفسيرا

 لنلتزم بفهم الصحابة والتابعين ...و ي أه تفسير ورد ...؟؟؟ ف... فأمامك أعالم المفسرين

 

أصول المتكلمين الذين حرفوا بعض اآليات ومعاني البعض اآلخر ليجدوا مكانا  منمثل هذا الفهم نابع ف

 ألفكارهم وعقائدهم مع أنه لم يقل بهذا القول أحد من الصحابة أو التابعين أواألئمة المعتبرين.

عالى قوله تالغيب المطلق غائب عن جميع الخلق حتى الرسل الكرام هو  أمر أنوفي صورة واضحة تبين 

ِهحِٰ) :هود رة سوفي  ِم نِقـحْبل  ِقـحْوُمكح ِوحالح ِتـحْعلحُمهحاِأحنتح ُِكنتح ِمحا يهحاِإ لحْيكح ِنُوح  ِم ْنِأحنبحاء ِاْلغحْيب   (  ..ا.ذِحت ْلكح

ِ "تأمل معي قوله تعالي  ِتـحْعلحُمهحاِأحنتح ُِكنتح يهحاِ" وقوله " يعني غيب عليه محا الغيب هذا ي أن "  يعن نُوح 

هلل فقط  وقد يطلع رسوله على بعض من هذا الغيب عن طريق الوحي أما الباقي فال يطلعه عليه أبدا بدليل 
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يِأحْمل كُِِالهُِِقل ) : بقولهصلى هللا عليه وسلم  رسوله أمر أن هللا ِِوحلحوِِْاَّللهُِِشحاءِحِمحاِإ الهِِاضحرًِّوحالحِِنـحْفعااِل نـحْفس 
ْستحْكْثـحْرتُِِاْلغحْيبِحِأحْعلحمُُِِكنتُِ ِحِوحمحاِاخلْحْيِ ِم نِحِالح يٌِِذ يرٌِنحِِإ الهِِأحَّنِحِإ نِِْالسُّوءُِِمحسهن  ُنونِحِل  قحْومٍِِوحبحش   (1) (يـُْؤم 

لم هذا هو الحبيب صلى هللا عليه وس .أه لو كان يعلم الغيب الطلع عليه ولتفادى كل المشاكل التي واجهته
   .ولغيرهم ؟  يملكون النفع والضر لنفسهمفما بال األولياء يطلعون على الغيب و 

 : قصص الرسل كلها لم تقص علي الرسول صلى هللا عليه وسلمأكد القرآن الكريم ان و

لِهِقحْدِقحصحْصنحاُهْمِعحلحْيكِحِوحُرُسالاِ) تعالى:قال  ِوحكح ِلهِْنـحْقُصْصُهْمِعحلحْيكح ُُِموسحىِٰم نِقـحْبُلِوحُرُسالا اِمحِاَّلله  (2) (تحْكل يما

ِنـحْقُصْصِعحلِح)وقال أيضا :  ُهمِمهنِلْه نـْ ِوحم  ُهمِمهنِقحصحْصنحاِعحلحْيكح نـْ ِم  ِم  نِقـحْبل كح  (3)( ْيكِحوحلحقحْدِأحْرسحْلنحاُِرُسالا

بت القرآن أثلرد مثل هذه الشبهة و .ال يعني عدم علمه بها  عليه لم يقصصها : قد يقفز أحد المدلسين ويقول
دون استثناء أله مخلوق سواء ملك مقرب أو نبي مكرم هللا  الإأن قصص بعض األمم السابقة ال يعلمها 

ِم نِبـحْعد ه ْمِالحِ ):  9قال تعالى في سورة إبراهيم اآلية  ِاَّللهُِوحالهذ ينح   (4) (ِِيـحْعلحُمُهْمِإ اله

ْولحُكمِوحِم هنِْ: ) 101في سورة التوبة اآلية قال تعالى  ،دليل آخرفي مسالة المنافقين و ِاأْلحْعرحابِ ِم  نِحِحح
 (تـحْعلحُمُهمِِْالحِنص صريح وواضح ) (نـحْعلحُمُهمَِِْنحْنُِِتـحْعلحُمُهمِِْالحِِالن  فحاقِ ِعحلحىِمحرحُُّواِاْلمحد ينحةِ ِأحْهلِ ِوحم نُِِْمنحاف ُقونِح

  . وحيهللا له بال هلكن بعد ذلك كشف. وسلم قين غائب عنه صلى هللا عليهيعني أن أمر بعض المناف مما
بن كثير ، قال ا مطلقا   المنافقين يعلمالذه  وحده هو كشف لتثبت لهم أن هللاال ذلكلقد كانت هذه اآلية قبل 

َةِعلىِيصليِالِاخلطابِبنِعمرِوكانفي التفسير : ) ِحذيفةِليهاعِيصليِحّتِحاله،ُِجه لِمنِجنا
     (5) (ِسلمِوِعليهِهللاِصلىِهللاِرسولِِمِِأخربهِقدِمنافقيِأعيانِيعلمِكانِِألنهِاليمان؛ِبن

 .كذلك وصف الرسول صلى هللا عليه وسلم بعض الصفات الظاهرة للمنافقين والتي يمكن ادراكها بالفراسة
 

تى ح للرسول صلى هللا عليه وسلم فيسكت وينتظر سؤاال الناس يوجه ،من األحوال في كثيرلو تأملت السنة 

ون لكن بعض الجهال يراألمر المعني بحكم هذا أيضا يدل على أنه ليس لديه احاطة وينزل الوحي فيخبره 

لهية من بالصفات اإللو في وصفه أن في هذا انتقاص من قدر الرسول صلى هللا عليه وسلم فذهبوا الى الغ

 والسنة ألن الرسول الكريمن الكريم وبذلك خالفوا الكتاب حتى عارضوا صريح القرآعلم غيب وغيرها 

ِِالحِ) : فقال قد نهى عن الغلو اُِِتْطُروِن   (6) (وحرحُسولُهُِِاَّللهِ ِعحْبدُِِأحَّنِحَِّنهحافحإِ ِ،ِمحْرميحِحِاْبنِحِع يسحىِالنهصحارحىِأحْطرحتِ ِكحمح

؟ وهذا بالضبط هو نهج بعض درجة تأليه عيسى عليه السالم فانظر كيف وصل األمر بالنصارى الى

  ؟..السنةوفهل نصدق كالمهم ونكذب القرآن  شعرا ونثرا .. في مسألة تعظيمه صلى هللا عليه وسلمالجهال 
 

                                                           
 (188: ألعراف) - 1

 (164: النساء) - 2

 (78: غافر) - 3

 أه أن هذا العلم خاص به فقط وليس ألحد مهما كان. النفي واالستثناء هو من أقوى أساليب القصر والتخصيص في اللغة العربية أسلوب - 4

 منافقا. 14وهناك حديث يبين أن الرسول صلى هللا عليه وسلم علم حذيفة رضي هللا عنه  أسماء  – . (195/  4) - كثير ابن تفسير - 5

 ". السَِّقيَفةِ  َحِديثِ  ِمنْ  َطَرف   َوُهوَ  ، قال عنه تقي الدين البعلبكي في حديث التقي " كتاب أحاديث األنبياء 3445برقم  اْلبَُخاِره   أَْخَرَجهُ  - 6



                                207 من أصل    20 صفحة 
 

ي ف تعالى هللا قال.  ومطلوب فمشروع اإلطراء دون عليه والثناءصلى هللا عليه وسلم  مدحهأن  علمولت

ُنوا) : سورة  الفتح  َّللهِ ِل تـُْؤم   . (وحتـُوحق  ُروهُِِوحتـُعحز  ُروهُِِوحرحُسول هِ َِب 

لك وما يؤكد ذ االطراء والغلو. دون  أهله هو بما عليه والثناء احترامه وتوقيره نصرته، عنيي تعزيرهف 

ُِِّلحيِهعِحُِّحخحلِح:ِِقحالحتِِْ،ُِمعحو  ذٍِِب ْنتِ ِالرُّبـحي  عِ ِعحنِْرواه البخاره قال : )الحديث الصحيح الذه  ِاَّللهُِِصحلهىِالنهِب 
اةِحِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ  ِحِغحدح يِعحلحىِفحجحلحسِح,ِِعحلحيِهُِبن  كِحِِف رحاش  تٌِوِح,ِِم ن  ِِكحمحْجل س  لدُّف ِ ِيحْضر ْبنِحُِجوحْير َيح ِنِْمِحِيـحْنُدْبنِحَِب 

ئ ه نِهِم نِِْقُت لِح ٌِّوحف ينحاِ"ِ:ِجحار يحةٌِِقحالحتِِْححّتهِِبحْدرٍِِيـحْومِحِآَبح ِِامِحِيـحْعلحمُِِنحِب  ُِِّفـحقحالِحِ"ِِغحدٍِِِف  ِْيهِ عحلِحِاَّللهُِِصحلهىِالنهِب 

ِِالحِِ"ِ:وحسحلهمِح اِتـحُقول  ِِهحكحذح   (1)( " تـحُقول يِحُِكْنتِ ِِمحاِوحُقول 

ُ  َصلَّىفي هذا الحديث حكم واضح أن النبي ف أباح المدح الجائز ومنع الغلو واالطراء ونسبة  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

  .فأين انتم من فقه هذا الحديث ؟ علم الغيب اليه

ُ  َصلَّىأما الحديث التالي فهو الضربة القاضية لبعض العقائد الباطلة عن الرسول   فقد روى  ،لم وس َعلَْيهِ  َّللاَّ

يِحِل عحائ شحةِحِقـُْلتُِِقحالِحِمحْسُروقٍِِعحنِْ): في صحيحه البخاره اإلمام  ِحُمحمهدٌِِرحأحىِهحلِِْأُمهتحاهَِِْيِح:ِِعحنـْهحاِاَّللهُِِرحض 
ثٍِِم نِِْأحْنتِحِنِحأحيِِْقـُْلتِحِِم هاِشحعحر يِقحفِهِلحقحدِْ فـحقحالحْت:ِ؟ِرحبههُِِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهى ِِفـحقحدِِْححدهثحكحُهنِهِمحنِِْثحالح
اِأحنِهِححدهثحكِحِمحنِْ،ِِِكحذحبِح ِاأْلحْبصحارُُِِتْدر ُكهُِِالحِِ"ِقـحرحأحتُِِْثِهِذحبِحكِحِِفـحقحدِِْرحبههُِِرحأحىِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِحُمحمهدا

جحابٍِِوحرحاءِ ِم نِِْأحوِِْوحْحيااِإ الهِِاَّللهُُِِيكحل  محهُِِأحنِِْل بحشحرٍِِكحانِحِِوحمحا،ِ"ِ"ِاخلْحب يُِِاللهط يفُِِوحُهوِحِاأْلحْبصحارِحِيُْدر كُِِوحُهوِح ِِ"ح 
ِِمحاِيـحْعلحمُِِأحنههُِِححدهثحكِحِوحمحنِْ بُِِمحاذحاِنـحْفسٌِِتحْدر يِوحمحا"ِِقـحرحأحتُِِْثِهِ،كحذحبِحِِفـحقحدِِْغحدٍِِِف  اِتحْكس  ِوحمحنِِْ"ِغحدا

تحمِحِِأحنههُِِححدهثحكِح ِرحأحىِوحلحك نههُِِ"ِاآْليحةِحِرحب  كِحِم نِِْإ لحْيكِحِلِحأُْنزِ ِمحاِبـحل  غِِْالرهُسولُِِأحيُـّهحاَِيِح"ِِقـحرحأحتُِِْثِهِ،ِكحذحبِحِِفـحقحدِِْكح

رْب يلِح مِعحلحْيهِ ِج  ِِالسهالح  (2) ( ِمحرهتـحْيِ ُِصورحت هِ ِِف 

ُ  َصلَّىكل من ينسب هذه األشياء للرسول رضي هللا عنها لقد وصفت السيدة عائشة أم المؤمنين   َعلَْيهِ  َّللاَّ

 .المفتره باونحن بدورنا أيضا نصفه بالكذ بأنه كذاب. َوَسلَّمَ 

ِع ْندِحُِمت ك ئاِاُِكْنتُِ) :  قال مسروق عنصحيحه  في مسلم أخرج فقدوفي رواية مسلم تفصيل أكثر : 
ةٍِِتحكحل مِحِمحنِِْثحالحثٌِ!ِِعحائ شحةِحِأحَبِحَِيِح :فـحقحالحتِْ.ِعحائ شحةِح دح ُهنِ ِب وحاح  نـْ ُِهن ؟ِمحاِقـُْلتُِ. اْلف ْريحةِحِهللاِعلحىِْعظحمِحأحِِفـحقحدِِْم 
ُِمت ك ئاِاِوحُكْنتُِِقحالِح. اْلف ْريحةِحِهللاِعحلحىِأحْعظحمِحِفـحقحدِِْرحب هُِِرحأحىِوسلمِعليهِهللاِصلىِحُمحم داِاِأحنِ َِحعحمِحِمحنِْ :قحالحتِْ

ألُُفقِ ِرحآهُِِوحلحقحدِْ"ِ:ِوحجحلِ ِعحزِ ِهللاِيـحُقلِ ِأحلحِْ.ِتـحْعجحل ين ِِوحالِحِأحْنظ ر ين ِِاْلُمْؤم ن يِحِأُمِ َِيِح:ِفـحُقْلتُِ .فحجحلحْستُِ "ِاْلُمب يِ َِب 
.ِوسلمِعليهِهللاِصلىِاَّلل ِ ِرحُسولِحِذحل كِحِعحنِِْسحأحلِحِاألُم ةِ ِهحذ هِ ِأحو لُِِأحَّنِح :فـحقحالحتِِْ"ِ؟ُأْخرحىِحِنـحْزلحةِاِرحآهُِِوحلحقحدِْ" ،

رْب يلُُِِهوِحِإ َّن حا"ِ:فـحقحالِح .ِس ماءِ الِم نِحُِمنـْهحبطاِاِرحأحيـْتُهُِِ.اْلمحر تـحْيِ ِاتـحْيِ هِحِغحيـْرِحِعحلحيـْهحاُِخل قِحِال ت ُِِصورحت هِ ِعحلحىِأحرحهُِِلحِِْ.ج 
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ِاألحْبصحارُِِتُْدر ُكهُِِالِح"ِ:ُقولُِيِـحِهللاِأنِتحْسمحعِلحِِْأحوِحِ:فـحقحالحتِِْ"األحْرضِ ِإ ِلحِِالس محاءِ ِبـحْيِحِمحاِخلقهِع ظحمُِِسحاُّ اِا

ِهللاُِيكحل محهُِِأحنِِْل بحشحرٍِِكحانِحِِوحمحا"ِِ:يـحُقولُِِهللاِأحنِ ِتحْسمحعِِْلحِِْأحوِحِ"ِ؟ِاخلْحب يُِِالل ط يفُِِوحُهوِحِاألحْبصحارِحِيُْدر كُِِوحُهوِح
جحابٍِِوحرحاءِ ِم نِِْأحوِِْوحْحياِاِإ الِ  لِحِأحوِِْح  يِحِرحُسوالِاِيـُْرس  يِ ِإ ن هُِِيحشحاءُِِمحاِِب  ْذن هِ ِفـحُيوح 

ِوحمحنِْ:ِقحالحتِْ "ِ؟ححك يمٌِِعحل 

تحمِحِِوسلمِعليهِهللاِصلىِاَّلل ِ ِرحُسولِحِأحنِ َِحعحمِح ْيئاِاِكح هللا.ِاْلف ْريحةِحِهللاِعحلحىِْعظحمِحأحِِفـحقحدِِْهللاِك تحابِ ِِم نِِْشح ِ:يـحُقولُِِوح
اِتـحْفعحلِِْلحِِْوحإ نِِْرحب كِحِم نِِْإ لحْيكِحِأُْنز لِحِمحاِبـحل غِِْالر ُسولُِِأحيـ هحاَِيِح"ِ َُِيْرب ُِِأحن هَُِِحعحمِحِوحمحنِْ :قحالحتِْ "ِر سحالحتحهُِِبـحل ْغتِحِفحمح
ِِيحُكونُِِِب حا هللا.ِاْلف ْريحةِحِهللاِعحلحىِأحْعظحمِحِفـحقحدِِْغحدٍِِِف  ِِمحنِِْلحمُِيـحعِِْالِحُِقلِْ"ِِ:يـحُقولُِِوح اوحاتِ ِِف  ِاْلغحْيبِحِوحاألحْرضِ ِالس مح
 (1)( "ِِهللاِإ الِ 

 

 .(57حادثة الرجيع وحادثة االفك في صفحة )للمزيد من التفصيل في هذه المسألة يمكنك الرجوع الى 
 

 :بالجن  االستعانة طريق عن الغيب كشف –المحور الثالث 
 

نعلم يقينا أن الجن ال يعلمون الغيب بدليل أن نبي هللا سليمان عليه  نيجب أ أن نخوض في هذا المحورقبل 

حتى أكلت األرضة عصاته فخر واقعا وهم يعملون بجهد السالم لما مات لم تتبين الجن ذلك وظل واقفا 

اعتقاد  آنذاككان سائدا  ألنهالجن أمر أنه مات وقد أراد هللا من هذه الحادثة أن يفضح  عندها علمت الجن

 :ورة سبأتعالى في س سبحانه وفي ذلك قال ولياء في وقتنا الحاليمثل ما يحدث مع األ أنهم يعلمون الغيبب

نحاِفـحلحمها) ُمِِْمحاِاْلمحْوتِحِعحلحْيهِ ِقحضحيـْ ِنِْأحِِاْلْ نُِِّتـحبـحيـهنحتِِْخحرِهِفـحلحمهاِم نسحأحتحهَُِِتحُْكلُِِاألحْرضِ ُِّحابهةُِِإ الِهِمحْوت هِ ِعحلحىُِّحَله
انُواِِلحوِْ ِِلحب ُْثواِمحاِاْلغحْيبِحِيـحْعلحُمونِحِكح   ...   (ِ﴾١4﴿ اْلُمه يِ ِاْلعحذحابِ ِِف 

الناس  جعلتالتي شبهات ال بهذههذا هو شأن الجن من قديم الزمان يريدون أن يثبتوا بأنهم يعلمون الغيب 

رين يعتقدون الكثي تبيين و براهين جعلت ء الضعفاء منلهؤالتعتقد أن األولياء يعلمون الغيب لما أثبتوه 

 - :أساسيين  جانبينمن  سنناقن هذا األمران شاء هللا ونحن  األخبار زمون بصحة هذهيجو
 

 (2)  : استراق السمعاألول : الجانب  -
 

ِأحفهاٍكِِ﴾٢٢١﴿هحْلِأُنـحب  ُئُكْمِعحلحىِمحْنِتـحنـحزهُلِالشهيحاط ُيِ ) : في سورة الشعراء قال تعالى ُِكل   تـحنـحزهُلِعحلحى
ِكحاذ بُونحِِ﴾٢٢٢﴿أحث يٍمِ  (   ﴾٢٢3﴿يـُْلُقونحِالسهْمعحِوحأحْكْثـحرُُهْم

ِِ):  الحجرفي سورة وقال تعالى   اِل لنهاظ ر ينح َحيـهنهاهح وح ِبـُُروجاِا ِالسهمحاء  وحححف ْظنحاهحاِِ﴾١6﴿وحلحقحْدِجحعحْلنحاِِف 
يٍمِ ِشحْيطحاٍنِرحج  ُِكل   هحابٌِِ﴾١7﴿م ْن ِالسهْمعحِفحأحتْـبـحعحُهِش  محْنِاْستـحرحقح  (   ﴾١٨﴿ُمب ٌيِِإ الِه
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قونه بعد االحتراق ويكون ما يلرضي هللا عنه : ) الشهاب يجرح ويحرق ويخبل وال يقتل ولذلك عادوا الستراق السمع بعد االحراق ولوال بقاؤهم النقطع االستراق 
 ن الكهانة مستمرة (من السمع الى الجن دون االنس النقطاع الكهانة عن االنس (  اهـ .  قال الشوكاني : ذكره الماروده  هو االصح. : وهذا أرجح األقوال أل
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ِلِ )     وفي الجن نـْهحاِمحقحاع دح ُِكنهاِنـحْقُعُدِم  هِحوحأحَّنه ْدِلحُهِش  ِفحمحْنِيحْستحم ْعِاآلنحُِيح  رحصحداِالسهْمع   ( ﴾٩﴿اَبِا

ِ  َعْبدِ  ْبنُ  َعِلي   َحدَّثَنَا كما أورد البخاره في صحيحه قال   و َعنْ  ُسْفيَانُ  َحدَّثَنَا َّللاَّ  بِيأَ  َعنْ  ِعْكِرَمةَ  َعنْ  َعْمر 

ُ  َصلَّى النَّبِيَّ  بِهِ  يَْبلُغُ  ُهَرْيَرةَ  ِِاألحْمرِحِاَّللهُِِقحضحىِإ ذحا : ) قَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ ِاْلمحالحئ كحةُِِرحبحتِ ضِحِالسهمحاءِ ِِف 
ت هحا لحةِ ِِل قحْول هِ ُِخْضعحاَّنِاِِب حْجن حح ْلس  ُفُذُهمِِْ-صحْفوحانٍِِيـْرُهُِغِحِوحقحالِحِعحل يٌِِّقحالِحِ-صحْفوحانٍِِعحلحىِكحالس   ِفحإ ذحاِذحل كِحِيـحنـْ

ب ُي،ِل يُِّاْلعِحِوحْهوِحِاْلْحقِهِقحالِحِل لهذ يِقحاُلواِرحبُُّكْم،ِقحالِحِمحاذحاِقحاُلواِقـُُلوِ  مِِْعحنِِْفـُز  عِح اِاْلكح ،السِهُِمْسَتح ُقوِفـحيحْسمحُعهح ِْمع 
اِالسهْمعِ ِوحُمْسَتح ُقو دٌِِهحكحذح ،ِيحد هِ ِأحصحاب عِ ِْيِحبِـحِوحفـحرهجِحِب يحد ه ،ُِسْفيحانُِِوحوحصحفِحِ-آخحرِحِفـحْوقِحِوحاح  ِنحصحبـحهحاِاْلُيْمنح
هحابُِِأحُّْرحكِحِفـحُرِبهحاِ-بـحْعضٍِِفـحْوقِحِبـحْعضحهحا ب ه ،ِإ ِلحِِاِ ِحِيـحْرم يِحِأحنِِْقـحْبلِحِاْلُمْستحم عح،ِالش   ِيُْدر ْكهُِِلحِِْوحُرِبهحاِفـحُيْحر قحهُِِصحاح 

ْنهُِِأحْسفحلُُِِهوِحِالهذ يِإ ِلحِِيحل يهِ ِالهذ يِإ ِلحِِِ حاِيـحْرم يِحِححّتهِ ِححّتهُِِسْفيحانُِِقحالِحِوحُرِبهحاِ-األحْرضِ ِإ ِلحِِايـُْلُقوهِحِححّتهِِم 

تحه يِح ر ،ِفحمِ ِعحلحىِفـحتـُْلقحىِ-األحْرضِ ِإ ِلحِِتـحنـْ اِفـحيحْكذ بُِِالسهاح  ائحةِحِمحعحهح َّْنِحِأحلحِِْفـحيـحُقوُلونِحِفـحيحْصُدُق،ِبحةٍِكحذِِِْم  ِِْومِحيِـحَُِيْرب 
ا اِكحذح اِِيحُكونُِِوحكحذح ا،ِكحذح هُِِوحكحذح  (. السهمحاءِ ِم نِحَِسُ عحتِِْالهت ِِل ْلكحل محةِ ِححقًّاِفـحوحجحْدَّنح

رِفحمِ ِعحلحىِوحقحالِحِاألحْمرِحِاَّللهُِِقحضحىِإ ذحاِ) : قَالَ  ُهَرْيَرةَ  أَبُو َحدَّثَنَا ِعْكِرَمةَ  َسِمْعتُ قال   (1) (السهاح 

 ثم  تلفيق أكاذيب والخوض في األمور الغيبية ...    ...  ثم  رجم   ... ق سمعااستر    : هي الصورةفها 

ن قد أصبح األمر واضحا أن للشياطين خوض في هذا المجال بالكذب ولكن كيف يمكننا التعامل مع واآل

 ؟؟؟هذا األمر ...

دائما  أن الشيطان كاذب : كيفية التعامل مع أخبار الشياطين وهيلقد علمنا الرسول صلى هللا عليه وسلم  

  .كما هو وارد في الحديث أعالهويضلون األمة ألنهم يدخلون معه مائة كذبة ن أخبرنا بأمر صائب وإ

حه ذكر االمام البخاره في صحي فقد في حديث أبي هريرة رضي هللا عنه : اوواضح انهذا التوجيه بي  نجد و

ُ  َرِضيَ  ُهَرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  ِِرحمحضحانح،َِحكحاةِ ِِب  ْفظِ ِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولُِِوحكهلحن ِ) :  قَالَ  َعْنهُ  َّللاَّ ِفحأحَتحِن 
،ِم نِحِحيحُْْثوِفحجحعحلِحِآتٍِ ْذتُُه،ِالطهعحام  :ِالِحقِح.ِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ُِسولِ رِحِإ ِلحِِألحْرفـحعحنهكِحِوحاَّللهِ ِوحقـُْلتُِِفحأحخح
ِ ِِع يحاٌل،ِوحعحلحيِهِحُمْتحاٌج،ِإ ِن   ةٌِِححاجحةٌِِوحل  ُِِّفـحقحالِحِْحتُِفحأحْصبِحِعحْنهُِِفحخحلهْيتُِِقحالِح.ِشحد يدح ِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِالنهِب 

يُكِحِفـحعحلِحِمحاُِهرحيـْرحةِحِأحَبِحَِيِح"  :وحسحلهمِح ةِاِححاجحةِاِشحكحاِاَّللهِ ِرحُسولِحَِيِحِقـُْلتُِِقحالِح. "ِاْلبحار ححةِحِأحس  ِوحع يحاالِاِشحد يدح
ُْتُه، بحكِحِِقحدِِْإ نههُِِأحمحا" : قحالِح.ِسحب يلحهُِِفحخحلهْيتُِِفـحرحْح  يـحُعوُُِِّكحذح يـحُعوُُِِّأحنههُِِْفتُِفـحعحرِح. " وحسح ِلهىصِحِاَّللهِ ِرحُسولِ ِل قحْولِ ِسح

يـحُعوُُِِّإ نههُِِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِ ْذتُهُِفِحِالطهعحامِ ِم نِحِحيحْْثُوِفحجحاءِحِفـحرحصحْدتُهُِ.ِسح ِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولِ ِإ ِلحِِألحْرفـحعحنهكِحِفـحُقْلتُِِأحخح
ُِِّحْعن ِِقحالِح.ِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِ ُْتُه،فـحرِحِأحُعوُُّ،ِالِحِع يحالٌِِوحعحلحيِهِحُمْتحاٌج،ِفحإ ِن   ِقحالِحفِـحِفحأحْصبحْحُت،ِسحب يلحهُِِفحخحلهْيتُِِْح 
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ِ يُِِفـحعحلِحِمحاُِهرحيـْرحةح،ِأحَبِحَِيِح"  :وحسحلهمِحِْيهِ عحلِحِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولُِِل  ِححاجحةِاِشحكحاِاَّللهِ ِرحُسولِحَِيِحِقـُْلتُِ.ِ" كِحأحس 
ةِا ُْتهُِِوحع يحاالا،ِشحد يدح بحكِحِِقحدِِْإ نههُِِأحمحا" : قحالِح.ِسحب يلحهُِِفحخحلهْيتُِِفـحرحْح  يـحُعوُُِّوِحِكحذح ِْثُوحيحِِْفحجحاءِحِالْثهال ْثحةِحِفـحرحصحْدتُهُِ. " سح

،ِم نِح ْذتُهُِِالطهعحام  اِوحسحلهمح،ِلحْيهِ عِحِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولِ ِإ ِلحِِألحْرفـحعحنهكِحِفـحُقْلتُِِفحأحخح رُِِوحهحذح ِأحنهكِحِمحرهاتٍِِثحالحثِ ِآخ 
ِإ ِلحِِأحوحْيتِحِإ ذحاِقحالِحُِهوِحِمحاِقـُْلتُِ.ِاِ ِحِاَّللهُِِيـحنـْفحُعكِحِكحل محاتٍِِِأُعحل  ْمكِحُِّحْعن ِِقحالِح.ِتـحُعوُُُِِّثِهِتـحُعوُُِِّالِحِتـحْزُعمُِ

كِح ي ِ ِآيحةِحِفحاقـْرحأِِْف رحاش  ِنِحمِ ِعحلحْيكِحِيـحزحالِحِلحنِِْفحإ نهكِحِاآليحةح،ُِتحْت مِحِححّتهِ " اْلقحيُّومُِِاْلْحيُُِِّهوِحِإ الِهِإ لحهِحِالِحِاَّللهُِ"  :اْلُكْرس 
ٍِحِححّتهِِشحْيطحانٌِِيـحْقرحبـحنهكِحِوحالِحِححاف ظٌِِاَّللهِ  ِِفـحقحالِحِأحْصبحْحُت،فِحِسحب يلحهُِِفحخحلهْيتُِ.ُِتْصب  ِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولُِِل 

يُكِحِفـحعحلِحِمحا"  :وحسحلهمِحِعحلحْيهِ  ِا،ِ ِحِاَّللهُِِيـحنـْفحُعن ِِكحل محاٍت،ِِيـُعحل  ُمن ِِأحنههَُِِحعحمِحِاَّللهِ ِرحُسولِحَِيِحِقـُْلتُِ. " اْلبحار ححةِحِأحس 
يِحِمحا" : قحالِح.ِسحب يلحهُِِفحخحلهْيتُِ

ِِقحالِحِقـُْلتُِ.ِ" ه  كِحِإ ِلحِِأحوحْيتِحِإ ذحاِل  ي ِ ِآيحةِحِاقـْرحأِْفِحِف رحاش  ِححّتهِِأحوهَل حاِم نِِْاْلُكْرس 

ِِوحقحالِح " اْلقحيُّومُِِاْلْحيُُِِّهوِحِإ الِهِإ لحهِحِالِحِاَّللهُِ"  :ُتحْت مِح ِححّتهِِشحْيطحانٌِِيـحْقرحبحكِحِوحالِحِححاف ظٌِِاَّللهِ ِنِحمِ ِعحلحْيكِحِيـحزحالِحِلحنِِْل 
ٍح، انُواُِتْصب  ُِِّفـحقحالِح.ِاخلْحْيِ ِعحلحىِشحْيءٍِِأحْحرحصِحِوحكح ِِوحُهوِحِصحدحقحكِحِقحدِِْإ نههُِِأحمحا"  :وحسحلهمِحِْيهِ عحلِحِاَّللهُِِصحلهىِالنهِب 

 (1) (" شحْيطحانٌِِذحاكِح ":قحالِحِ،الِحِقحالِح "  ُهرحيـْرحةِحِأحَبِحَِيِحِلحيحالٍِِثحالحثِ ُِمْنذُُُِِتحاط بُِِمحنِِْتـحْعلحمُِِكحُذوٌب،

الحديث جيدا لوجدت أن الشيطان قد قال الحق في مسألة قراءة آية الكرسي لكن الهده هذا اذا تمعنت 

لك ..؟ فهل فقه الناس لذ . ينكذيبهم حتى ولو كان ذلك من الد ِ ت في التعامل مع أخبار الشياطين هو النبوه

فهل هذا ن بحجة أنهم مسلمون  وأن بينهم صحابة ... الخ أن معظم الناس يتعاملون مع الج ونحن نرى

 .تعالى  ان شاء هللا سيكون لنا رد واف في هذه القضية في نهاية هذه المسألة  ...  جائز ؟ 

 - :  ةـــــدة مهمـفائ

آية  فائدةرة الذه أعطى أباهريالجن الشيطان أو ديث  جيدا ستجد أن هذا الحاذا نظرت في             

من  نـتمك اـملرا ـان كافــلو كأنه  مـنعل نـائص الجـة خصـرفـن معـم النناعاص الكرسي هو جن مسلم 

ه الرسول صلى هللا لكن مع ذلك وصف -واال أحرقته  (ِومُِــــاْلقحيُِّاْلْحيُِِّوِحــهُِِإ الِهِهِحـإ لِحِالِحِاَّللهُِبقــول  ) ظ ـالتلف

 عليه وسلم بالكذوب ... 

 . أني رأيت كذبهم بأم عيني في زماننا هذا ... وهللاصدقت يا حبيبي يا رسول هللا 

 ال توجد أه عالقة ألنه وهذا رد شاف لكل من يدعى التعامل مع الجن المسلم أو الروحاني المسلم ... الخ 
حابة ن الصوأ أحكام ونصوص تبين كيف نتعامل معهم لوكانت هناك عالقة شرعية لورد في حقها ف ،معهم 

ِم نِشحيِْ ) :تحقيقا لقول هللا تعالى فيها االحكام الفقهية  ذكروافقهاء وال ِالك تحاب     (٢)ِ(ِءٍِمهاِفـحرهْطنحاِِف 

عى أه عالقة بهم فاعلم أنها وكل من ادعالقة شرعية بهم أه لذا تأكد أنه ليس لنا ولكن هذا لم يحدث أبدا 

هناك أحداث كثيرة في السيرة النبوية يمكن االستعانة بالجن المسلم فيها كحادثة بدليل أن ... غير شرعية 

لمالئكة ا حتى فقدان عقد السيدة عائشة أم المؤمنين وحادثة اإلفك وغزوة بدر الكبرى التي اشتركت فيها
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ابي هل عندك أثر واحد لصحإضافة لذلك   ؟ ؟ لماذا لم يشاركوا ن ذلك فأين الجن المسلم آنذاكالقرآوبين لنا 

 او ما شابه ذلك ..؟ مسلم  روحاني ن االئمة أخذ دعاء من جن او أو تابعي أو امام م

كل من وقد بين هللا تعالى أن . من يدعى ذلك..على بطالن قول  يدلن دل انما إوهذا  ...ال يوجد اأبد

ِمحن )دون استثناء ألحد قال تعالى : ياطين يعتبر كاذب وأفاك يتعامل مع الش ِعحلحى ِأُنـحب  ُئُكْم تـحنـحزهُلِِهحْل
ِأحفهاٍكِأحث يمِ﴾٢٢١﴿ِالشهيحاط ي ِكحاذ بُونِ﴾٢٢٢﴿ِِِتـحنـحزهُلِعحلحىُِكل    الشعراء - ( ﴾٢٢3﴿ِيـُْلُقونحِالسهْمعحِوحأحْكْثـحرُُهْم

كم خاص بالجن المسالالالاللم ولو كان هناك حفصالالالالناف دون اسالالالالتثناء األية تعني جميع اآلوكلمة شالالالالياطين في 

 ؟ ...ية ولكن كل ذلك لم يحدث فهل عرف الناس ذلكالستثنته اآل

بواب امام الكهان والمنجمين والسحرة وحماية مل مع الجن : هي من أجل اغالق األوالحكمة من منع التعا

الدين  السحرة باسمالباب دخل  هذا فتحتم سف الشديد عندما ولكن لأل دنسهم وأفكارهم الخبيثة االسالم من

 تابع معي لتعرف ذلك ... .. اشياء من كتب اليهود والنصارى .سماء الجن ووأدخلوا معهم أ

 

     نقل الغيب النسبيالجانب الثاني :  -

 يتم الوصول لذلك ؟ كيف وسنعرف   –وهنا تكمن كل األسرار 

هذا المجال الكرامات االسالالالالالالتعراضالالالالالالية مثال : في معظم الكرامات تجدها من هذا النوع ويدخل كذلك ان 

واللبن يتقطر من كمه فيسالالالالالالالأله  أرجعهايده ثم  ومد قفزخ جالس مع جماعته وفجأة والشالالالالالالالي أحد أنيحكى 

ثت بي ( )استغاتحمل لبنا فأرادت أن تسقط فنادتني في الواده الفالني  امرأةهناك  فقالأصحابه من ذلك 

 ...   وأسندتها فلحقتها

فيبلع أحد تالميذ الشيخ فتعلوا الهتافات ويجتمع الناس ثم يخرج الشيخ ويناده التمساح أو أن يخرج تمساح 
 بيحاصحد أأالى حجر )وبالمناسبة قال لي  هحوليضرب التمساح بمسبحته فيثم  سالما فيخرج منه تلميذه

 وفي ذلك يقول أحدهم :   (...بنفسي  يومنا هذا لكني لم أقف عليهأن الحجر في شكل تمساح موجود الى 

 راحـــج ال ـمـسليـ ــوكـجلـ       التمســاح باطـــن ِمن

ـاح لمســــة بـي  احــص يا رــحج صــار قد       السَّبَـّ

المريد وبلعه هل مات أم ال ؟   فاذا مات هل  سؤال منطقي : هل التمساح يبلع أم يمضغ ؟ واذا تم مضغ

 هذا الشيخ لديه كرامة إحياء الموتى ؟

وحأحمهاِ) :لىويستدل معظمهم بقوله تعا وتستمر االستعراضات وطبعا تجدها في الغالب أمام حشد من الناس
ِفحححد  ث  .11الضحى  –(   ب ن ْعمحة ِرحب  كح

فليين وهم  المراحلالوصالالالالول لمثل هذه إن  يتم عبر التعامل مع الجن وأسالالالالوأ مجموعة فيهم تسالالالالمى السالالالالُ
نا تترك فرضا معي :من الملة مثال مباشرة لوصول اليهم يتحتم عليك الخروجل وأصحاب السحر األسود 

 .... ترك صالة العصربوفي الغالب يكون بحجة أنك وصلت ورفعت عنك التكاليف 

السالالالالبعة )أو أرواح الكواكب  كووأشالالالالهر من فيهم المل )أو النورانيين( هم العُلويين فيهم ى مجموعةوأعل 

ك  الملالالِ   أمثالالال – من نوع خالالاص ونوراني أرقى و جنفهم  –السالالالالالالالبعالالة(، ) وملوك االيالالام السالالالالالالالبعالالة ( 

فيائيل نوريائيل وكشالالالالالالمنهم أيضالالالالالالا وشالالالالالالمهرون ك الملِ  وواألحمر   أبانوخ والسالالالالالاليد ميمونميططرون 

    ام سالالالالفليين يطيعونهم وينفذون أوامرهمالء لهم خدوهؤ ..وغيرهم ائيل  وشالالالالرحيائيل وخشالالالالديائيل وعطفي
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شيخ كبير  ) سبة هناك  شمهرون ... قالها صراحة ظنا منه أن الَملَك من أنه أخذ بعض اذكاره  قالبالمنا

  .( شمهرون ملك من المالئكة.. وهذا يدل على أنه جاهل بصفات المالئكة وكذلك صفات الجن

 : لــائيـكسفي كالمل  على سبيل المثال :   هؤال العلويينحد ذ ترجمة أنأخ

 ينب وصلة انه اه  المتلقين من الملك وهذا اخره الي اوله من السبت يوم وحاكم زحل فلك هو صاحب )تقول الترجمة  

 ردمج من تخاف الدنيا جن ربع اه الدنيا ربع جن حاكم وهو  الطهاطيل بالملوك ايضا صلة وله وطحيطمغليال ميططرون

 اسالالالالمه خدام من وهو.  تعصالالالالاه وال تطيعه جميعا الميامين وكل به اال يرتحل ال الجان من اسالالالالود وعبد غول وكل اسالالالالمه

 يباطن االسالالماء اعمال في يدخل وايضالالا الجاللة خادم الموقر المالك كهيال بجوار اليمين اهل الميمنة من وهو( هللا) تعالي

 والخزائن الملوك وابواب حاكم كل عند ومجالسالاله الرصالالاص المعادن ومن االسالالود االلوان من وله..  يص حلع سالالقك اهم

 الاعم وتبطل تدخل واعماله شيطان وال جني يعصاه ال زجر وله. واالسواق والخنادق المطيرة والغابات البحار وضفاف

 يبطلها الكنوز وارصالالالالاد المهالك ابطال اعمال وكل.  الجن وتحارب وترحلهم الشالالالالياطين تطرد وبه  كله االسالالالالود السالالالالحر

  ( . النجوم اعمال وحتي

علوية ن الملوك الم هاالربعاء والحاكم علي هبأبى العجائب يوم يدعى : )   ) برقان ( لروحاني السفلي ترجمة اوفي 

الكواكب البروج الجوزاء ومن  ومن .  ومن االسالالالالالماء الحسالالالالالنى )ثابت( . ث( -من الحروف حرف )الثاء هول . )ميكائيل(

 ( ... البخور المقال االزرق والعنبر ومن المعادن ) الزئبق ( ومن .  كوكب ) عطارد (
 

 اسم )هللا( والملك )ميكائيل( ...  الخوجود لترجمة هؤالء سيختلط عليك األمر مثل نظرت فلو 

وليس هو الملك )من المالئكة( ميكائيل فاختلط االسالالم  ينعلويالك )من الملوك( والحقيقة أن ميكائيل هو ملِ 

 هو المالك المعروف.  ال يدل أنههذا  وميكائيل لتشابهه ومثل  ذلك تجد في األرض انسان اسمه ميكائيل 

 . لتعرف ذلك ( 37ة ) انظر صفحة فأسماء محرعبارة عن  األسماء الحسنى التي يذكرونها هي كذلك

؟  األفالك وبالبروج والكواكب  ( تعالىهللا)اسم ذكر نفسك هذا السؤال : ما عالقة واذا لم تقتنع بذلك اسأل 

عندها سالالالتدرك يقينا أن هذه األمور ال عالقة ؟  والرصالالالاص ما عالقة المالئكة المكرمين بالبخور والعنبر

 بل تدور كلها حول الجن والروحانيين .لها بالمالئكة الكرام وال أسماء هللا الحسنى 

 ؟  معهـــــمم التواصل ــكيف يتالسؤال هو :  

( ...أبجد هوز حطيتوجب على صالالالالاحب العمل معرفة الحسالالالالاب بالحروف ) لكي تتواصالالالالل مع هؤالء ي

ومنازل القمر  وفاق ومعرفة الطالع.... الخ  وكذلك االسقاط ورسم األ 3، والدال = 2والباء= ،1=فاأللف

ثم تدخل خلوة أو  ... الخ  وبعض االسالالالالالالرار ناره ..( -)ترابي  والطبائعوخصالالالالالالائص األيام  والكواكب 

ط بشالالروواآليات المحرفة باألحرى صالالومعة لتذكر فيها أسالالماء الروحانيين مع بعض األذكار الصالالحيحة 

بالتقشف واالبتعاد عن الملذات ... وداخل هذه الخلوة تقوم بتوريد  تكونغريبة تحتاج فيها لرياضة نفسية 

يوما وتستخدم بخورا  41ائم ( معينة وتصلي صالة معينة لمدة معينة في الغالب تكون اذكار)أسماء وعز

معينا،  وفيها فلسالالالالالفة عجيبة مفادها أنه ال توجد عبادة داخل عبادة وبما أنك دخلت الخلوة وأنت في عبادة 

 ضالالالهخاص الخاص فال يمكن أن تصالالاللي الصالالاللوات المفروضالالالة وال تقرأ القرآن وال أه ذكر اال الذه فر

يوما دون إعادة أو قضاء هذه الصلوات )تأمل ذلك   41عليك الشيخ ) فتأمل معي أنك تترك الصالة لمدة 

..(   بعدها ستظهر لك أشياء مخيفة عليك أن تصبر وال تصرخ وال تهرب حتى يظهر لك المخدوم فتسلم 

عطيك سالالالالالر مناداتهم عليه بصالالالالاليغة معينة ثم يأخذ عليك العهد ويعطيك مجموعة من الجن تحت امرتك وي

 في أه لحظة ليخدموك. هذا ما يحدث بابسط صورة.

اني نأخذ على سالالبيل المثال االسالالماء التي تنتهي رهنالك اسالالرار في هذه االسالالماء تبين وظيفة كل نو وللعلم

 الياء االخيرة في بداية االسم فتجد أن : وارجاعبحذفها م فلنق( ئيل ا...)  ـب
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 نوريائيل .... تحول الى .... ينور 

 (١) فيكشفيائيل .... تحول الى .... كش

 شرحيائيل.... تحول الى .... يشرح

 (2)  خشديائيل.... تحول الى .... يخدن

 (3)عطفيائيل.... تحول الى .... يعطف    .... الخ  

والقرين هو المخلوق خبار ومعرفة أحوال الناس يع أن تتخاطب مع القرناء لجلب األهذه المجموعة تستط
ِ  َرُسولُ  قَالَ ففي صحيح مسلم الوحيد الذه يعرف كل شيء عنك ألنه يالزمك طول الوقت   هللا صلى َّللاَّ

ْنُكمِِْمحا) : وسلم عليه  (4) (اْلْ ن ِ ِم نِحِقحر يُنهُِِب هِ ِوُك  لِحِوحقحدِِْإ الِهِأحححدٍِِم نِِْم 

حتى وسوسة النفس قبل أن تنطق بها ألن ويعطي كل المعلومات يستطيع القرين أن ينقل كل شيء عنك 

ُِصُدورِ ِالهذ ي) :بدليل قوله تعالى الجنوسوسة النفس من  ِاْلْ نهة ِوِحِ﴾٥﴿ِالنهاسِيـُوحْسو ُسِِف   (. ﴾6﴿ِالنهاسِم نح

 لامث يستطيع أن ينقل حديث النفس ولكن يجب أن تفرق بين وسوسة النفس وحديث النفس  فالقرين ال 
ا يتم محقيقة  واعلم أن .مع أن هناك تشابه في طبيعتيهما من هللا والحلم من الشيطاننجد أن الرؤيا  ذلك

وحإ نهِ ) :في سورة األنعام له اشاراته وعالماته لذا قال تعالى  بين الولي والروحاني عبارة عن وحي  
ِٰأحوِْ فاآلية تبين أن طاعتهم ( ﴾١٢١﴿ِونِحوحإ ْنِأحطحْعُتُموُهْمِإ نهُكْمِلحُمْشر كُِل يحائ ه ْمِل ُيجحاُّ ُلوُكْمِالشهيحاط يحِلحُيوُحونحِإ ِلح

ـُمُِِالضهاللـحةُِِعحلحْيه مُِِححقِهِوحفحر يقاِاوفي األعراف )شرك باهلل  ِوححيحْسحُبونِحِاَّللهِ ُُِّونِ ِم نِِْأحْول يحاءِحِالشهيحاط يِحِاُتهحُذواِإ َّنه
ِاإْلِ ): في سورة األنعام  تعالى وقال( ﴾30﴿ ُمْهتحُدونِحِأحنـهُهمِْ ِعحُدوًّاِشحيحاط يح  ٍ ِنحِب  ِجحعحْلنحاِل ُكل   ل كح ِوحكحذٰح نس 

ِٰبـحْعضٍِ يِبـحْعُضُهْمِإ ِلح ُِغُروراِاِوحاْلْ ن  ِيُوح  ِاْلقحْول  ِمحاِفـحعِحِوحلحوَُِْْخُرفح رحبُّكح ْرُهْمِوحمحاِيـحْفتـحُرونِحُلوهُِشحاءِح   (﴾١١٢﴿ فحذح
ونه ويظنشيطاني  ال يعلمون أن هذا وحيهدى و أنهم على يحسبونأن هؤالء الشيوخ  وهي هنا تكمن المشكلة

 – الشيوخ ألعمال الخير العامة: توجيه فيه مزخرف وفيه خدع كثيرة ) مثل القولألن كرامة أو كشفا 

ال يرى وسمع صوتا وي – ... الخ حثهم على قيام الليل والتصدقوأمرهم ببعض الفضائل كبر الوالدين 

ما  كل ونويصدقهؤالء الشيوخ فينخدع  مع العلم أن ساس البناء مهدوم، الزخرفة هي هذه .. الخ( صاحبه

ِك)  : لذا ليس غريبا أن نسمع من أحد المشائخ يقول ميقال له ِكذاِوكذا...ِذاِوكذاسألتِرب ِوقالِل
ِكناِِفِاْلضرةِأو ِكذاِوكذا... ِكذاِ...وكذاوأمرَّنِبكذاِ...ِمعِسيدِالوجوُِّفقالِلنا ( ذاوكِوأعطاَّن

اِِومساكيِ،ِأخذ)ِووصف بعضهم أهل السنة والحديث قائال :(  حدثنِقلِبِعنِرب)ِأحدهمويقول 
ج ما انتالشيطاني  هذا الوحياعلم أن و( ِعنِاْليِالذيِالَِيوتُِّينناميتِعنِميتِوِأخذَّنُِِّينهم

ليها ال دليل عيقومون بسن التشريعات واألحكام والعبادات التي  لذا نجدهمو الحضرات األسرار يعرف ب

                                                           
 عندما  يسمع االنسان نهايات هذه االسماء  يجد أنها تشبه أسماء المالئكة  فينخدع بذلك.وفي رواية  " كسفيائيل " .... يكسف ،  ) بالسين المهملة (...  - 1 

 ) ان الرجل ليتكلم بالكلمة ال يلقي لها باال تهوه به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب (للحديث الصحيح النار  االنسانان ذكر اسم واحد منها قد يدخل  - 2

 التطويل  واالسهاب في موضوع الجن والخدام ... الخ ؟   ... ستتبين لك الحقيقة بعد أسطر قليلة  ان شاءهللا .ستتساءل لماذا هذا  - 3 

 (.7286) قرين ا، إنسان كل مع وأن الناس لفتنة سراياه وبعثه الشيطان تحرين باب -والنار والجنة القيامة صفة كتاب -مسلم  صحيح  - 4
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دهم لذلك توجد عناجتماع يقظة وليست رؤيا  ويحتجون بأن هذه الحضرات عبارة عن شريعة اإلسالم   في

 رة اإللهيةوالحض...  صلى هللا عليه وسلم  التي يجلسون فيها مع النبي الحضرة النبويةمصطلحات مثال : 

ما يدور في هذه الحضرات غالبا يتعلق بأمر تصريف الكون وادارته  و  الخ... ال أعرف من يكون فيها

   (... فتأمل ذلك )  الخأو تعيين قطب جديد ورفعه اذا مات قطب معين ... 
 

الحضرات في اإلسالم ؟ هل مارسها الصحابة أو التابعون أو أئمة هذا هذه  هل توجد:  عنده لك سؤال 
ن م  صلى هللا عليه وسلمالناس الى  الرسول ونحن نعلم أن الصحابة أقرب اإلجابة : ال ...    الدين ؟

نا حضرة عندما وقعت بينهم الفتنة ليحل لالرسول صلى هللا عليه وسلم  لهم شيوخنا اليوم فلماذا لم يعقد
 أكبر مشكلة في تاريخ اإلسالم ؟ هل يعجبه ذلك ؟ 

خالفات عبارة عن وحي من الحضرات وما يدور فيها من مهذه ان كل أن تعلم  يجب ..خالي العزيز
ع لناصفيأتي أحدهم وحوله هالة من الضوء األخضر أو األبيض  ا . كما ذكرنا(  نالروحانيي) ن اطيالشي

معه أربعة و شخص وفيه هالة من نور بقدوم سيد الوجود فيظهر وينبهيهتف فيسمع الحضور صوتا غريبا 
 . يدعون أنهم الخلفاء ... الي آخر التمثيلية التي أهلكت أجياال من المسلمين وأضلتهم

جتمع المقدسة التي يهو أسماء األماكن  الروحانيينأن شيوخ الصوفية يتعاملون مع وما يزيد األمر تأكيدا  
فيها هؤالء األولياء بالروحانيين حيث صارت هذه األسماء مشهورة جدا بالرغم من أنه ال وجود لهذه 

ة أريم  ة تدعى قب  جبل اسمه جبل قاف وقب   األماكن على خارطة العالم ومن أشهر هذه األماكن المقدسة
هذه األماكن في فيهم شيوخكم  بمنألكابر وقد ذكر معظم شيوخ الصوفية ا . وجزيرة اسمها أورو بق اق

مادامت هناك أسرار بين هؤالء  ،اذن  .(  يمكنك التأكد من ذلك )وتحدثوا عنها بصورة أو أخرى  كتبهم
لى هذه  نلقي نظرة عدعنا  لكن ا بينهمالشيوخ والروحانيين فليس غريبا أن يكون هناك وحي شيطاني فيم

 ... عن كثباألسرار 

 نعودوكما تعلم عني درايتي في هذا المجال ... دعنا  ....تعال معي الى الداخل ...العزيز خالي       

 وطرق استخراجها... والسفلية  لألسماء النورانية العلوية
  

لها سالالالالالالالماء العلوية ( التى تضالالالالالالالاف في اواخر األ اييلاالسالالالالالالالماء تجد ان كلمة ) هذه لو تأملت معي

 نجد أنها تساوه :)أبجد هوز ... (  باستخدام علم الحروفاذا قمنا باسقاط حسابها خصائص معينة ف

( الموجودة في آخر ـالالالالالالالانحروف )حساب وهذا الرقم هو نفسه عدد   51=   30 + 10 + 10 + 1

 50والنون =    1ألن األلف =  (شيطــانكلمة )

( وهي شالاليط ..اها لوجدناها ) ( التي تضالالاف السالالتخراج العون السالالفلي  لو عكسالالن طينوأما كلمة ) 

 .يتساويان في الحساب "شيط"   و  وأن "طين"  ( شيطانالحروف االوائل من كلمة ) 

   319  = شيط   =  .....  وكذلك .....    طين      51  =  ـان   =  اييل اذن :     

 (انــ( والروحاني العلوه من )شيط ..) من ذلك نفهم أن الروحاني السفلي من 

ويظن أنه يتعامل مع  بها "  لكن الجاهل ينخدع شيييطان" كلها تدور حول كلمة  الروحانية فاالسالالرار 

 (1) .هذا المجال وال يفطن لذلك اال من تعمق في سماء مالئكةأ

لشرحها ويدخل كل هنا كل من هؤالء المخدومين صفة حضور واستنزال يضيق المكان نجد ل وللعلم،

يتم هنا يات ن اآلغير ذلك .. أل أدعية أوأو سالالالالالوراوقرآنية الخدام في هذا المجال اذا كانوا خدام آيات 

.. فعندما يتم  هذا والسور ياتها وهذا ما يسمى باسرار اآلتحريفها بزيادة او نقصان او عكس حروف
                                                           

أدلة تثبت أن هؤالء الشيوخ مخدوعين من قبل الروحانيين اال أني متأكد أنه من الصعب اقناعهم بذلك كما قال أحد بالرغم مما أوضحناه من   - 1

 الحكماء : ) من السهل خداع الناس لكن من الصعب اقناعهم بأنهم كانوا مخدوعين (.
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تمكن االنسان من التواصل مع حرى يأو باأل من الوصول الي االنسان النورانييتمكن هذا التحريف 

 (١)(  37) انظر أنواع التحريف في صفحة  الجن

تصريف والمعها تعلم الزجر  الجلب والنتزيل  وحدها ال تكفي بل يلزمم األقسام وأسراريعلم أن تعلوا

 مر عكسيا وقد يضرك الروحاني فاذا لم يكن معك تصريف له فقد وقعت في كارثة. النه أحيانا ياتي األ

والغرض الشخص الغريب سم في مسألة الكشف ومعرفة ا اآلن أظن أن الصورة أصبحت واضحة 

 ... الخ .أو ما يعرف بكشف الحالسوسة النفس واالطالع على  والذه أتى االنسان من أجله 
 

مجال  أكبرتعمل في قد تظهر لنا بعض األمور الطيبة لكنها هذه العفاريت أن هو  ما يجهله الناسلكن 

 يخبرنا بأنه الوحيد الذه يعلم الغيب سبحانه وتعالى فاهلل... وتخريب عقائدهم  هو ضالل الناسولها 

صورة بأيضا يعلم الغيب أو الولي تثبت لك عكس ذلك وهو أن هذا الشيخ تحاول أن ولكن الشياطين 

 وعبارات مقبولة :  مثل الخواص الواصلين ... أهل هللا العارفين ... الخ وجميلة  مزخرفة

 ؟لكن يا خالي قد تقول هذه أفعال السحرة وكلنا ننكرها وشيخنا سبق وحذرنا من السحر فمالنا وهذا ...

والثبات ذلك قم ... يتعامل بها شيخك مهما كان ومهما ادعى  هي التي لكن الحقيقة أن هذه األشياء

 سفليينوالخدام ال –و النورانيين  –المالئكة وبسؤاله بصورة المتعلم عن اآلتي :  ) الفرق بين الخدام 

عض ئل بفضا وة هل يجوز ذكرها خارج الخلوة ؟ بعض أألسرار واألدعية الخاصة بالخلو،  والعلويين

مثلث و والعهود السليمانية أم الصبيانالطهاطيل وأسماء وتية والبرهتية وياألسرار الكبيرة  كالجلجل

 ... الخ ( بعد ذلكالناقة  و الجوشن وسر أم موسى وصلوات ابن مشين وحرزالغزالي وخاتم سليمان 

 اسمع رده فيها لتعلم الحقيقة.   

هي أنهم مالئكة سخرهم هللا لخدمة هذا الولي  العلويينالروحانيين الشبهة الكبرى حول مجموعة 

ياء أنفسهم ول... والغريب أنه حتى األ الصالح بعد أن تمكن من االرتقاء للمرتبة أو المكانة التي هو فيها

ألول مرة يكون  مثال ال يعلمون أن خدامهم من الجن فخدعوهم بفكرة أنهم مالئكة نورانيين ألن قدومهم

عندما ينزل منها ترى األنوار الخضراء في كل مكان فتصدق أنك أمام ملك في قبة خضراء من نور و

  .لذا يعتقد معظم الناس أن الولي له المقدرة في تسخير المالئكة لخدمته  من المالئكة

 ة  :ـــالئكـان بالمــي اإليمـيء فــاد خاطـاعتق
 

 أنهم يتعاملون مع المالئكة .من الفقرة السابقة تبين لنا جليا أن الروحانيين يخدعون الشيوخ ب

محاِأحمحرحُهْمِوحيـحْفعحُلونحِمحاِيـُْؤمحرُِ: )...في سورة التحريم جل في عاله هللا يقول  يـحْعُصونحِاَّللهِح  (٢) (ونالِح

ت مهما كانوفق أوامر أه مخلوق  ونعملوأنهم ال ي من هللا  أفعال المالئكة كلها أوامرأن  أه       
  ذ أوامر هللا ...يتنف عليهمفهم فقط حتى لو كان نبي ،  درجته

لم ى في غزوة بدر الكبرعندما نزلت المالئكة لتقاتل مع المسلمين ولتأكيد ذلك انظر السيرة النوية 
من عند الخالق جل في عاله  األوامروهو الرسول الكريم بل كانت  الجينمن قائد  أوامرهميتلقوا 

يِإ ذِْ)فقال في سورة األنفال:  ئ كحةِ ِإ ِلحِِرحبُّكِحِيُوح  ِِاْلمحالح ِِسحأُْلق يِآمحُنواِلهذ ينِحاِفـحْثـحب  ُتواِمحعحُكمِِْأحِن   ِقـُُلوبِ ِِف 

                                                           
سبب الغاء التوراة  واالنجيل .. الخ ( فادخال حرف واحد أو حذفه يعتبر  ان االمر الرباني في مسالة التحريف هو الغاء  ما تم تحريفه تماما )هذا هو -  1

مهمة في هذا  " مسائلتحريفا في كالم هللا  وااليات واالحاديث التي تتحدث عن التحريف كثيرة لكن يضيق المكان هنا لذكرها .. لقد بدأت  كتابا  باسم:   
  سأبين فيه هذه النقاط  باسهاب. ان شاء هللا سبحانه وتعالي  الدين "

 

 .6التحريم االية   -  2
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ُهمِِْوحاْضر بُواِاأْلحْعنحاقِ ِفـحْوقِحِفحاْضر بُواِالرُّْعبِحِكحفحُرواِِالهذ ينِح نـْ ولم نسمع يوما أن النبي  -( ﴾١٢﴿ِبـحنحانٍُِِكلِهِِم 

المالئكة  اذهب وقاتل هناك وانت تعال قاتل من هذا  دقال ألحبدر في معركة صلى هللا عليه وسلم 

ِاأْلحْعنحاقِ ِفـحْوقِحِفحاْضر بُوامباشرة من العلي القدير ) األوامر بل كانتلم يحدث هذا أبدا    الجانب  ...الخ
ُهمِِْوحاْضر بُوا نـْ انت المالئكة تتلقى فلو ك... تم وصفها لهم بدقةحتى األماكن التي يضربونها  (بـحنحانٍُِِكلِهِِم 

 األوامر من المخلوقات لكان أولى بذلك أكرم الخلق نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم.

اءْتُِرُسلُنحاِوحلحمهاِجِح)مع المالئكة الذين أتوا لتدمير قوم لوط : عليه السالم براهيم بعيد منا قصة اوليس 
ِ ْلُبْشرحىِقحاُلواِإ َّنه انُواِظحال م يإ بـْرحاه يمحَِب  ِكح ا ِهحذ ه ِاْلقحْريحة ِإ نهِأحْهلحهح ِإ نهِف يهحاُِلوطااِِ﴾٢٢١﴿ُِمْهل ُكوِأحْهل  قحالح

ِاْلغحاب ر ين انحْتِم نح ِكح اْمرحأحتحُه يـحنهُهِوحأحْهلحُهِإ الِه اِلحنـُنحج    العنكبوت - ( ﴾٢٢١﴿ِقحاُلواَِنحُْنِأحْعلحُمِِب حنِف يهح

 الحوار...فانظر لهذا 

  نألوذلك  ونعلمأنهم يقالوا له : فأخبر المالئكة بوجود لوط  القرية اهالكبأمر علم ابراهيم  عندما

 األوامر. ليسوا بحاجة الى معلوماته و أنهم ال يتلقون منهفهم بأوامر الهية  وجاءواكل شيء مرتب 

علمه السابق ل المالئكة والجن وذلك الخلط بينفي وبين الحقيقة  وهللا سبحانه وتعالى قد كشف لنا االمر

ِيـحْعبُِلكل شيء قال تعالى ) انُوا ِكح ُكْم ِأحهحُؤالحءِإ َيه ِحيحُْشرُُهْمِمجح يعااُِثهِيـحُقوُلِل ْلمحالحئ كحة  ِِ...؟؟؟  (ُدونوحيـحْومح

ِأحْكْثِـح) انُواِيـحْعُبُدونحِاْلْ نه ِكح ِوحل يـُّنحاِم نُُِّوَّن  مِبحْل ِأحنتح   (١)ِ(مِِ  مِمُّْؤم ُنونُرهُِقحاُلواُِسْبححانحكح

يس له عالقة لاذ ما يفعله هؤالء الشيوخ  بوضوح حقيقة هلتين اآليتينوبينت ... لقد اتضحت الحقيقة  

ِكحانحِر جحاٌلِ)  :  يقول المولى جل في عاله 6ية في سورة الجن اآلو بالمالئكة انما هو عبادة للجن. وحأحنهُه
ِيـحُعوُذونحِ ِاإل نس  ِاْلْ ن  ِفـحزحاُُّوُهْمِرحهحقاام  نح  .( ب ر جحاٍلِم  نح

 

دا ج... فالحقيقة أنهم يتعاملون مع قبيلة راقية  طل قول القائل أن المالئكة تخدم األولياءوهذه األدلة تب

 .لما أوردناه من أدلة واثباتات ال شك فيه مما وهذا أو ملوكها النورانيين من قبائل  الجن 

سان  سلم بها ويحلف يمينا ويدافع عنها كأنها من عند فأنا أتعجب من ان يعتقد عقيدة ويؤمن بها يقينا وي

فأمامك كل كتب الدين وأقوال الصالالالالحابة  والتابعين  ... هللا  بينما ال يوجد أثر لهذه العقيدة في دين هللا

 مذه ، سالالننسالالنن ابن ماجة، سالالنن التر ) أمامك القران الكريم ، صالالحيح البخاره ، صالالحيح مسالاللم ،

سنن أبي داو سائي ،  سنن الدارمي، موطأ االمام مالك ، مسند االمام أحمد، المستدرك للحاكم، الن د ، 

قط ف ) ابن كثير ، القرطبي ، ابن جرير الطبره ... الخ (... الخ ( اضالالالالافة الى أمهات كتب التفسالالالالير

ية ن المسالالالالالالالائل العقدال...  لمالئكة تخدم الولي وتنفذ طلباتهاطلب منك أن تأت بدليل واحد يفيد أن ا

 . العلماء جميعلده  وال يقبل فيها االجتهاد وهذه قاعدة فقهية ثابتةومحكمة  بينةقطعية وثابتة وأدلتها 

ها ل فقط على القصالالالالالالالص والحكايات وليس فلماذا تعتقد عقيدة تدين بها أمام هللا يوم القيامة تعتمد فيها

 الو  اليهود ال عند موجودة غير هذه العقيدة أصالالالالالالالل في دين االسالالالالالالالالم ؟؟؟.. والغريب في االمر أن 

يقول عن شعب بني اسرائيل في مصر    20اإلصحاح  -سفر العدد  -ففي االنجيل   ...وووالنصارى

                                                           
 .41 – 40سورة سبأ اآليات   - 1 
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"  وكذلك عن قصة بطرس في صــرخناِاِلِالربِفســمعِصــوتناِوارســلِملكاِفأخرجناِمنِمصــر: " 

 هو ما والسالالالالالالالؤال هو :فذ أوامر هللا وليس أوامر الخلق  نتبين أن المالئكة ت 11:12أعمال الرسالالالالالالالل 

 ؟  المالئكة في الخاطئة ة العقيد هذه وراء السبب

ن ) مالك خازن النار ، رضوا سطحيةهم فمعرفتنا ب الجواب بسيط وهو جهلنا التام وعدم معرفتنا بهم ،

ل الجن استغالإضافة لذلك خازن الجنة، ملك الموت موكل باالرواح، جبريل أمين الوحي .. الخ ( 

 - االمر بالنورانيين يجب أن نعرف الفرق بين الملك والجن : يتعلقعندما فلهذه الثغرة لضالل الناس 
 

 عاله يف جل الخالق أوامر ينفذ بل  للمخلوقات يستجيب ال فهو رمخي   وليس أمره في رمسي   كالملَ  -
 يستطيع وال بورقي عتيد بدل بالكتابة ليقوموا الحفظة المالئكة وظيفة يغير أن الولي يستطيع فال
 مجابينال كتاب في الدنيا أبي ابن ذكره أثر وهناك. الخ...  الكتابة عن  رقيب وال عتديد يؤخر أن

ِفرهســــِوِفَِتجراِكانِِوِمعلقِِببِيكنِاالنصــــارِمنِرجلِكان):  قال الحسالالن عن الدعاء في
 ياودود: " ِقالِوِوُّعاِفصـــــلىِركعاتِِأربعِيصـــــليِيَتكهِأنِمنهِِفطلبِقتلهِيريدِســـــارقِأَته

ِارقالســِراسِقطعِقدِجواُِّعلىِملكاِرأىِوفجأة"  الخ... يريد لما فعاال يا المجيد العرن ياذا
ل أتى ب يريد ما عن سؤاله وال ورتهبمش الملك يقم لم االثر هذا ففي   (...ِذهبِثِطعنهِأوقال

  -  الناس من وليس هللا من االوامر يتلقى الملك أن على يدل وهذا مباشالالالالرة وقطع رأس السالالالالارق
 ذلك ذكر كما االسالالالالرائيليات من انه وقيل ضالالالالعيفا وجدته االثر هذا صالالالالحة على وقوفي عند لكن

 ضالالالالالالالعيفةال ثاراآل حتى أنه لك البين هنا ذكرته ولكن...  الكافي الجواب كتابه في القيم ابن االمام
 تدخل وند ينفذها  معينة بأمور موكل ملك فكل.  البشر الوامر المالئكة تلقي على دليل فيها ليس

 االخرو( ِخلفاِمنفقاِاعطِاللهم) أحدهم فيقول ينزالن اللذان الملكان:  مثال ذلك في مخلوق أه

 فلو كان للولي خادم وطلب منه مايريد فاعلم أنه ليس بملك. .عليه متفق( تلفاِِمسكاِاعط اللهم)

 

 (1) نوثة وأما النورانيون فهم ملوك  ذكور ولهم أبناءاألبالمالئكة ال يوصفون بالذكورة وال  -
 

 

ماشابه ذلك بخور و وشعير أو عطور يشربونها أوأفي نزول النورايين أحيانا يقدم لهم عسل  -
  ...  والمالئكة ال تأكل وال تشرب

 (2) ( فاجِوأخلقِهللاِاملالئكةِصمداِليسَِلمِ) قال  كثير أبي بن يحيى عن الشيخ أبو أخرج

ن الدين وكل م منهذه وغيرها من االستدالالت تبين حقيقة هذه العقيدة الخاطئة التي ال أصل لها 

 ادعى وقال بخدمة المالئكة للولي ، نطالبه بالدليل الصحيح ألن الدين ال يستقيم إال بالدليل. 
 

 :ة ـــوالخدم رارـــاألس ابـــــأصح من نـبالج املـــيتع من ةــلمعرف ةـثابت سـمقايي
 

تجده يشعل النار في رأس  .قد..الكفار مهما حاول اليهود وأن يؤذه الولي أو الشيخ ال يستطيع  -1

 ولو طلبت منه ذلك في كافر يطلب منك أشياء تعجيزية ويثير الرعب بين المساكين  عن بعدالرجل 

ي فبالدنا تعج باألولياء بالرغم من أن  وهذا....شنب ذلك الكافر من شعرة عمرها أسبوعين مثل

                                                           
رأت ألحدهم كالما يصف فيه المالئكة بأنهم نورانيون فاذا قصد أنهم من نور مثل االنس طينيون ألنهم من طين يكون المعنى صحيحا  أما ق - 1

 فصيل معين من الجن يقال لهم النورانيون وهم من طبقة راقية يقال لها الطبقة العلوية.ما نقصده نحن هو اسم العلم الذه يطلق على 
 

 .الحبائك في أخبار المالئكة للسيوطي - 2
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لى م عالجهاد لقدرته األولياء لقد وجب على هؤالء...الكفار يضربونا من كل اتجاه لكن كل مكان 

ومعلوم مكانة الجهاد في اإلسالم لقد ذكرنا أن الشهداء أعلى   فأين هم ؟ القيام بشيء يصد العدو

( فلماذا ال يسعى هؤالء 171في صفحة )حسب الترتيب القرآني الصالحين  مرتبة من األولياء

 أليست لديهم غيرة لنصرة هذا الدين ؟  للوصول لهذه الدرجة ؟األولياء 
 

 ..؟؟؟  ... تابع معي األسطر القليلة القادمة.يخاف األولياء من اليهود وربما تتساءل لماذا 
 

نحن نعلم أن روح الدين هي الدعوة الى هللا وهي طريق األنبياء والصالحين  لكن هؤالء االولياء  -2

ال يستطيعون أن يستخدموها القناع  لماذا)طيران وقلب األعيان ... الخ ( بامكانياتهم العالية هذه 

االت ن وجدت حوإ؟ وخاصة اليهود نا بيانا بالبرهان والدليل عياغير المسلمين للدخول في اإلسالم 

غير اليهود اسالم بعضهم تجدها دعوة عادية دون ابراز لهذه الكرامات وفي الغالب تجدها مع 

 ألن لليهود قصة خاصة . وأنا متأكد لو أنهم استطاعوا ذلك لتمكنوا من اسالم دول كاملة .
 

بعد أن تجربه وتتأكد أن السالح األبيض  القرآنلك بدعوى أنه من  يعطيهذه الحرز أو الحجاب ال -3

واإلخالص اقرأت فيه البقرة وآل عمران ويس والملك توضأت وأو الناره ال يعمل فيه .... اذا 

واذا سألت اه  كانت عن تجارب عملية  ... هوالفلق والناس تجده يفسد تماما ولم يعد يعمل وهذ

ال ى نسخ وابطيات يؤده الوأن خلط هذه اآلمعين ية سر عن هذا السبب سيقول  لك أن لكل آ شيخ

 .الروحانيين ولن يذكر لك سيرة   يات .. ولممفعول بعض هذه اآل

أليس من المفترض أن يزداد قوة ؟ فلماذا الكريم  اذا كان هذا من الدين وقرأنا فيه القرآن  : ألم تتساءل 

  أليس هذا غريب ..؟   يفسد اذا ؟

 خالي العزيز .....

نه ألوتطرد الشياطين وهذا دليل على أن هذا الحجاب له عالقة بالشياطين الجن تحرق  هذه السور

ذهب ألكبر شيخ ا فقط ...  ذلكثبات وأنا مستعد إلإما أسماء روحانيين أو آيات قرآنية محرفة 

 ألريك البيان بالعمل. وتعال الي  با مجر  ب منه حجابا لفيه واطأنت تعتقد 
 

فيها الشيخ أذكاره أو اللحظة التي يستعرض فيها كرامته اذا بدأ الناس بتالوة في اللحظة التي يذكر  -4

 بأنه لم يأذن بذلك .وسيصرخ فيك  هذه السور سينزعج وربما يترك الشيء الذه يفعله
 

 وهذا طبعا حرام لديهم ما يعرف بالجلب وهو أن يحضر لك الخادم مال شخص آخر أوممتلكاته -5

والغريب في االمر أنك لو طلبت منه أن يأتيك بكنوز من البحر ) أحجار كريمة  أو ذهب ( لن 

 السؤال المهم وهو : تبقى. يفعل ذلك أبدا الن هدفه هو اضالل الناس وتركهم يغرقون في الحرام
 

 ( ... وكيف تمكنوا من الوصول ألسماء الجن والشياطين ؟؟ الناس بهذه األشياء من أين أتى ) 

 

   كيف وصل الناس الى السحر وتمكنوا من التواصل مع الجن  :  
 

 

ِسُِ) تعالى :قال   نطالع اآلية التالية ...، لمعرفة ذلك  ُلواِْالشهيحاط ُيِعحلحىُِمْلك  ِوحاتـهبـحُعواِْمحاِتـحتـْ ِكحفحرح لحْيمحانحِوحمحا
ِب بحاب لحِهِح ِعحلحىِاْلمحلحكحْي  ِوحمحاِأُنز لح ْحرح ِالس   ِالنهاسح ِكحفحُروْاِيـُعحل  ُمونح ِالشهْياط يح ِاُسلحْيمحاُنِوحلـحك نه ِوحمحاُروتح ُروتح

ِم ْنِأحححٍدِحِح ُهمحاِمحاِيُـِوحمحاِيـُعحل  محان  نـْ تحْكُفْرِفـحيـحتـحعحلهُمونحِم  نحةٌِفحالِح إ َّنهحاَِنحُْنِف تـْ ِيـحُقوالِح ه ِّته فحر  ُقونحِب ه ِبـحْيحِاْلمحْرء ِوحَحْوج 
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ِمحاِيحُضرُُّهْمِوحالحِيحنفحُعُهْمِوحلحقحْدِعحلِ  ِاَّلل  ِوحيـحتـحعحلهُمونح ِب ه ِم ْنِأحححٍدِإ الهِِب  ْذن  ِاْشتـحرحاُهِمحاِوحمحاُِهمِب ضحآر  ينح ُموْاِلحمحن 
انُواِْيـحْعلحُمون ِكح ِمحاِشحرحْواِْب ه ِأحنُفسحُهْمِلحْو رحة ِم ْنِخحالحٍقِوحلحب ْئسح ِاآلخ       (١)  (لحُهِِف 

 عليه السالم قامتاختلفت الروايات حول هذه القصة لكن باختصار : في فترة زوال ملك سليمان       

مثل لهم توبعد وفاته   تحت المكان الذه كان يجلس فيهوبعض تعاويذ السحر أسمائها  بادخالالشياطين 

ان السر الذه يستخدمه سليمان للتحكم في الجن موجود )بليس في شكل رجل كبير وأخبر اليهود قائال : ا

من  سره بين فيهماسم ماء وشرعوا في تالوتها وطبعا أه فأسرع اليهود واستخرجوا األس( تحت مقعده 

 . تعالى  ( وأعطوا هذه األسماء معان مزيفة بحجة أنها من أسماء هللاعدد وبخور وطالع )وقت قراءته

وهذا هو السبب الرئيسي لعدم تمكن األولياء من إيذائهم  وأؤكد اذن اليهود هم األسياد في عالم األسرار 

  .ة سيده ؟ رأ التلميذ على مبارزوهل يتج مهما فعل ... لن يتمكن أه ولي من إيذاء يهوده واحدأنه  لك

 ولديه معرفة مع أحد الضباطوتحضرني قصة رواها لي أحد أصدقائي قال : هناك فلسطيني أتى الخرطوم 

في القوات المسلحة وطلب منه أن يدله على أكبر شيخ له حجابات وأسرار قوية مجربة وفعال ذهبوا الى 

 معه ليعمل لهم حجابا مجربا وفعال اعطاهم حجابا ال يعملأحد الشيوخ المعروفين خارج الخرطوم فاتفقوا 

السالح أبدا وجربوه مرارا وتكرارا فنجح وطلب الشيخ منهم مقابل هذا الحجاب مبلغا كبيرا فقال له  فيه

د ريا الن صديقنا هذا يا وليس مؤقتن يجب أن يكون هذا الحجاب دائمكالضابط سنعطيك المبلغ ياشيخنا ل

 فلسطين ...أن يجاهد به في 

ه هنا ( يعني أن مفعولحجابُِّاِماِبقطعِالبحرِ الِالِالِ...) :ِخ ذلك حتى قفز وقال فما أن سمع الشي

 في السودان فقط وما أن يسافر به انسان خلف البحر سيبطل مباشرة . فتركوه .

ار اذ أنها لن والحقيقة ليست  مسألة بحر أو نهر أو محيط وانما يتعلق األمر بصالحية عمل هذه األسر

   تعمل في إيذاء اليهود أبدا.

 :يقول  مطلعهاالتي   سر الجلجلوتيةنأخذ مثاال :  هذه األسرار، ولكشف حقيقة 
 

 تْ ـــلَ جَ ــلْ جَ تَ فَ  تْ ــلَ جَ  وج  ـــهُ ومَ  ج  آـبِ   ...    اـيَ اعِ دَ  كِ ــماسْ بِ  تُ مْ سَ قْ أ دْ قَ لَ  ىــهِ الَ 

 تْ ــهَ مَ لْ صَ بِ  ىــاله يا امورى ويسر   ...   درهــــق مـــالمعظ مـــباالس سالتك

ُ ــراجي وكـــادع ومــقي يا وياحى  تْ ــلَ هَ لْ هَ  وت  ـــيُ لْ جَ ـتل  جَ وج  ـــآج  أيُ ب   ...   ا

 تْ دَ ـمِ خْ أ ارُ الن   به ان  رَ هْ نَ ىاشِ رَ هْ مِ بِ    ...    خ  ازِ بَ  غير ويا ام  طَ مْ طَ  ام  صَ مْ صَ بِ 

 تْ ــلَ هَ لْ هَ  ةــابـجاإلب وتِ ــلُـ جَ لْ جَ  اـوي   ...    ج  و ِ ـــهَ مُ  ىـــاله يا وج  ـــهُ أ ج  ــآبِ 
 

  .....،   وج  ـــهُ ومَ  ج  آبِ لمن ؟  : ) الهي .....  موجه  اإللهلفظ ....   واسأل نفسك هذه الدعوة جيدا تمعن
 ( ج  و ِ ـــهَ مُ  الهى يا  وج  ـــهُ أ ج  ــآبِ  .........تْ ــهَ مَ لْ صَ بِ  الهى يا أمورى ويسر

  

 موجه الى هللا ... لكن الحقيقة أنه موجه الى )آج  أيُوج  ( الدعاء( تظن أن قيوم يا ياحىوعندما تسمع  )
  

هب الحوارق والشوأم الصبيان الصغرى والكبرى  كالبرهتيةاألسرار العزائم و ة يوبالمثل لبق 
ذه االسرار لديهم ه ...تعتقد فيهمولتعلم يقينا معظم الشيوخ الذين ... ) واألهمونية وخاتم البطد وغيرها

                                                           
 .102 االية  البقرةسورة  - 1 
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من وجهة  ه فما هي هذه األسماءلن نحن قد اطلقنا على هذه األسماء لفظ اإلواآل – (كما بينت لك سابقا

 (1)  ؟نظر أصحابها
 

 بالسريانية ومعانيها بالعربية كاآلتي :هي : أن هذه األسماء  في تفسير الجلجلوتيةيقول علماء األسرار 
 اسطالب( هلهلت) الودود( بهل) الكافي( بهي) القادر( جلجلت) البديع( جليوت جل) االحد( اهوج) هللا( اج) 
 السالم (سمت سلمة) الخالق( اشمخ) الحليم( شماخ) الشديد البطن ذو القهار( غلمهت) الحي( طيطغت)

  (٢).... الخ  البارهء( صمصام)
 

كتاب من كتب الدين وردت ...؟ ذا...؟  كيف توصلتم اليها ...؟  في أه من أين لكم ه
 والسريانية لغة أبو البشر آدم عليه السالم وهي لغة مندثرة كيف وصلتم اليها ...؟

 ( 35أسماء شياطين )انظر صفحة  في الغالب هذههذا مجرد تلفيق ... ما هو السند ؟ ... 
 

هم في هذا االمر ون عرفنا السبب لماذا الولي ال يستطيع أن يؤذه اليهود : ألنهم األسياد اآل
لذا من المستحيل أن يتغلب التابع  ذلك بهذه االسرار ونحن تعلمناها منهم العمل أول من بدأ
 :من خالل النقاط التالية والدليل على ذلك بين وواضح  على سيده

 

االسماء السريانية لم  تأت عن طريق الرسول صلى هللا عليه وسلم ) ال في البخاره  -
 ألنهم الشعب في غيرها من كتب السنة ( بل أتت من طريق اليهودوال في مسلم وال 

 .يينفي حديثنا عن الروحان وقد بينا ذلك الوحيد الذه يدعي أنه يعبد هللا بالسريانية
 

ويسمونها أسرارا مع أنه ال يوجد عليها دليل من ن يتعبد بها الشيوخ اآلتوجد أسماء  -
من وويتعبدون بها نصارى لواد اليهود وهي في نفس الوقت موجودة عنكتاب وال سنة 

هذا السر يعتبر  "يهوهِالوهيمِِآلِشدايِأصباؤوتِأُّوَّنيهياِشراهياِآ "ِ: هذه األسماء 

د وقمن أكثر األسرار شهرة بل يكاد يكون موجودا في أه كتاب يتحدث عن األسرار 
أن هذا هو اسم  وبعض النسخ من حرز أم الصبيان وجدت في بعض كتب االسرار

عندما أحضر عرن بلقيس لنبي هللا  هللا االعظم الذه كان يدعو به آصف بن برخيا
لم تأت عبر   اليهود النها منأتت  أن هذه االسماء .وهذا يؤكدسليمان عليه السالم 

( والغريب في األمر أن  أَساءِأصحابِالكهف) كذلك ومثلهاوال كتب السنة   نالقرآ

ِق ل) ناهيك عن أسمائهم قال تعالى في سورة الكهف عددهم غير معروف في اإلسالم
ِ ُهمِِْف يه مِتحْستـحْفتِ ِوحالحِِظحاه رااِرحاءِامِ ِإ الهِِف يه مُُِِْتحارِ ِفحالحِِقحل يلٌِِإ الهِِيـحْعلحُمُهمِِْمهاِب ع دهِت  مِأحْعلحمُِِرهب   نـْ اأححِحِم   ِدا

فقد أمر هللا رسوله الكريم بعدم االستفتاء عنهم أو المماراة فيهم لكن هؤالء ( ﴾٢٢﴿

لك أبعد من ذ ب بعضهم الىبل وذهالشيوخ قد تجاوزوا ذلك بأن توصلوا الى أسمائهم 

َيهِ)وِ(اَساءِالطهاطيلِ) في كتب اليهود حتى أتو باسم كلبهم وكثيرمن األسرار مثل
 (صلعِيأهمِسقكِح ):  األهمونية وهيو السم المكتومما يسمى باوِ(َييوهَِّنوهِأصالياِ

  .وغيرها.... 

                                                           
 مدونة فأين سندكم ؟الى الكذب بأن هذه األشياء مأخوذة من الرسول صلى هللا عليه وسلم ... ونحن نعلم أن كل السنة لقذ ذهب بعضهم  - 1

\ 

 ا تلبيسنكر ذلك.؟ هذعلى أه أساس تم هذا التفسير ؟... بهذا المنظور بامكاني ابتكار أه شيء وأعطيه معني من أسماء هللا مثال )كتافلو( يعني )القدير( هل ت -  2
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 مأخوذة من كلمات شرعية  هذه األسماء حروفأن  يوحي الشيطان الى  بعض الشيوخهنا 
وهذه من أكبر الخدع  ... دون أه دليلوالهاء تعني هاده ... الخ   –األلف تعني هللا  فمثال 

 : إبليس والهاء :فلماذا ال يكون األلف –ألن الحرف الواحد يمكن أن يكون قالبا أله كلمة 
القول اعلم فكل من قال بمثل هذا حسب هواه   لكيمكنني أن أفسر وبهذه  الصورة؟ هامان  
 .أو جاهل مدلس كاذب يقينا انه

 
 

وله صيغ متعددة لكن يوجد من ضمن سر يعرف بخاتم سليمان لديهم بعض االولياء  -
إسرائيل والحقيقة أن ل التي توجد االن في َعلَم دولة ـة بني اسرائيـوزه رمز نجمـرم

 مانسلينبي هللا أن  ن نعلمـنح ال سليمان وو داودة ال عالقة لها بنبي هللا هذه النجم

ِاْغف ْرِ ) :طلب من هللا طلبا خاصا فقال عليه السالم قد ِرحب   ِمُِقحالح ِوحهحْبِل  يحنبحغ يِل  ْلكااِالِه
ِاْلوحههاب ِأحنتح     (١)ِ(ألحححٍدِم  ْنِبـحْعد يِإ نهكح

ول على الحصفكانت االجابة من عند العلي القدير ... فكيف يمكن النسان ياتي بعد ذلك ويتمكن من 
  -والحديث التالي في صحيح البخاره يكذب كل من ادعى ذلك : هذا االمر الخاص ؟؟؟  

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ ف ةِحاِتـحفحلهتِحِاْلْ ن ِ ِم نِحِع ْفر يتااِإ نِه ) :قال عَْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعِن النَّبِي ِ َصلَّى َّللاَّ ،ِل يـحْقطحعِحِْلبحار حح ِعحلحيهِصحالحِت 

ْنهُِِفحأحْمكحنحن ِ م  ْذتُُه،ِاَّللهُِ دِ اِسحوحار يِسحار يحٍةِم نِِْأحْنِأحْربُطحُهِعحلحىِفحأحرحُّْتُِِفحأحخح ُِكلُُّكْمِفحذحكحْرُتِِححّتهِِْلمحْسج  تـحْنظُُرواِإ لحْيه 
ي ُِّحْعوحةحِأحخ 

ُِِسلحْيمحانحِرحب ِ  اِهحْبِل  ْنِبـحْعد يِالِحُِمْلكا بحغ يِألحححٍدِم  ئااخِحِفـحرحُّحُّْتُهُِ.يـحنـْ    (٢) (اس 

 قدرته عليه وذلك لدعوة أخيهليه وسلم يترك الشيطان بالرغم من فهاهو النبي صلى هللا ع

   متوارث عند الناس ... ؟ الخاص فكيف يعقل أن يكون هذا السرعليه السالم سليمان 

 لسالم عليه ا قد وجد فعال في مكان جلوس سليمان الذه بين أيدينا أن السر هيف الحقيقة أما

 ( من سورة البقرة.102( عندما أوردنا االية )31وقد بينا ذلك في صفحة )
 

وأعلم أن األسرار كلها مخالفة لشريعة اإلسالم اذ ليس هناك سر في هذا الدين قال تعالى :  

ِحِالذ  ْكرِحِإ لحْيكِحِوحأحنزحْلنحا)   (3)ِ(ُرونِحيـحتـحفحكِهِوحلحعحلهُهمِِْإ لحْيه مِِْنـُز  لِحِمحاِل لنهاسِ ِل تـُبـحي  

حين سأله  (62في صفحة )بيانا واضحا ال سر فيه ، وقد  ذكرنا حديث على ابن أبي طالب 
  جود علوم خاصة بآل البيت أم ال  ... فأنكر ذلك جملة وتفصيال .عن و أبوجحيفة

 

حضرت بنفسي درسا ألحد شيوخ الصوفية أني سرار، ومن بعض مخالفات أصحاب األ
) لحمه، منقاره، ريشه، أمعاؤه ... الخ ( حتى  عن فوائد وأسرار طائر الهدهد فيها يتحدث

ة الحق  علي بمعرففتح هللا الى أنشوقني لقتله واالستفادة منه لكن الحمد هلل أني لم أقتله 
 بصحيح ماهللا عليه وسلم عن قتلهنهانا الرسول صلى  ينطائروعرفت أن الهدهد هو أحد 

حديث ويصر على قتل الهدهد ؟ لديك آالف حاديث . فلماذا يقوم مثل هذا الدجال بمخالفة الاأل
الطيور اقتل منها ما تشاء لماذا يعمل هؤالء على فعل ما نهانا عنه رسول هللا بل ويخدعون 

                                                           
  35سورة  ص  االية  - 1 

ِ  قَْولِ  باب - األنبياء أحاديث كتاب - البخاره صحيح - 2  اب   إِنَّهُ  اْلعَْبدُ  نِْعمَ  ُسلَْيَمانَ  ِلَداُودَ  َوَوَهْبنَا: }تَعَالَى َّللاَّ  (.3423حديث رقم )  -.{:  أَوَّ

 44النحل  - 3 
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ث ابليس عندما ح ونهيشبالشيوخ  هؤالء)  مخالفة السنةنهم على جد ويحثواالناس في المس
ها لو بحثت عنهذه المخالفات . مثل على األكل من الشجرة ( عليهما السالم حواء  وسيدنا آدم 
يتلقاها عنهم الجهلة حيث  هدم هذا الدينل الذين يسعونمصدرها اليهود والنصارى لوجدت أن 

أن تجد  ليس غريبا. لذا الدين فتنتشر بين عوام الناسهذا الذين ال يعرفون شيئا عن أصول 
المنسلخين من الطريقة فها هو أحد . شيئا في الدين  ونال يعرف بعض خريجي الجامعات 

ِكنتِِ...اذا)حلقة بدأ قائال لتوحيد المصرية على اثنتا عشرة البرهانية يروه قصته في مجلة ا
ِأنِالقارئِليةِفليعلمالشاذِالدسوقيةِالربهانيةِالطريقةِهيِصوفيةِطريقةِاِلِأَيميِسابقِِفِانتميتِقد

ِِفِالسالماِعلومِمنِحصلتهِماِأنِإالِاْلامعةِِفُِترجتِأننِفرغمِالدينيةِاألميةِهوِذلكِسبب
ِصلىِهللاِرسولِالقرآنِوأحاُّيثِمنِسورِأوِآَيتِبعضِمعرفةِعلىِيزيدِالِاملختلفةِالدراسةِمراحل

 ( وهذه هي حال األغلبية.اإلسالميةِ...ِاآلُّابِوبعضِوسلمِعليهِهللا

 

   اإلثبات باألدلة  :النصارى وأسرار الصوفية مأخوذة من كتب الهود و  
   

 -:(..آهياِشراهيا ) نأخذ االسم السابقدعنا  ،لنثبت حقيقة ان مصدر هذه االشياء من اليهود
 

ورد في الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى ليس له أصل في دين اإلسالم وانما هذه االسم أو السر 
 - ذلك :في الكنائس وهو من اذكارهم التي يمارسونها حتى يومنا هذا والنقاط التالية توضح 

  

 (.. آهيا شراهيا) ( אהיה אשר אהיה أصل هذه الجملة باللغة العبرية االسرائيلية) 
فى سفر  (العهد القديم) التوراة ذكرت فى(   Ehyeh Asher Ehyehوباالنجليزية )

( ولكن أَْهيَِه الَِّذي أَْهيَهْ الى العربية باسم ) ترجموتُ  14العدد  3الخروج اإلصحاح 

 . واالنجليزية هو) آهيا شر آهيا ( النسخ بالعبريةاألصل في 

 اهْ ونَدُ أ ب  الر   اهَ ي  أ) 16الجزء  16: وردت في سفر يهوديت االصحاح  ( ֲאֹדָני ) :أدوناى 

   (.د  حَ أ كَ يْ لَ عَ  ىوَ قْ يَ  الَ وَ  كَ وتِ رُ بَ جَ بِ  ير  هِ شَ  يم  ظِ عَ  كَ ن  إ

 صباؤتأو  أصباؤت ( צבאות (  )Tzevaot)   فى سفر صموئيل وردت في العهد القديم

وترجمت الى العربية باسم )رب الجنود( لكن األصل في  45العدد  17األول اإلصحاح 
  .النسخ بالعبرية أو اإلنجليزية هو أصباؤوت

 مثال  القديم العهد في مرة 7000 حوالي ورد لهاإل اسماء أحد ( הוהبالعبرية ) : يهوه
ِتي يَْهَوهَ  يَاهَ  ألَنَّ ) 2الجزء  12في سفر أشعياء االصحاح  ورد  ِلي َصارَ  َوقَدْ  َوتَْرِنيَمِتي قُوَّ

ا  . 18الجزء   83المزمور  –في سفر المزامير وأيضا  (َخالَص 

 : مثال  االله (إيلوهيم)  اسم قبل (يهوهاألحيان يكون ) من كثير فيو
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 رضاأل لهاإل الرب عمل يوم) : ( ושמיים ארץ אלוהים יהוה עשות ביום ) 

 (١)لالله :وإيلوهيم : للرب يهوهرجمت تُ  -4 جزء 2االصحاح وينتكسفر ال -( والسموات

بحجة  لدى بعضهمنجد ذلك كما )ياهُ( أو يا)ُهوه( أو)يُهوه( اسم ب والترنيمسر الذكرهو وهذا 
قال تعالى :  87اآلية في سورة النساء الكريم  القرانفي  موجود  الضمير ) هو ( هو هذا أن

من الذه ذكر  ..؟ نفسك للم تسأن ألك ...( ف يهِ ِرحْيبِحِالحِِاْلق يحامحةِ ِيـحْومِ ِإ ِلحِِٰلحيحْجمحعحنهُكمُِِْهوِحِإ الهِِإ لٰحهِحِالحِِاَّللهُِ)

 االمام مالك ..؟ الشافعي ..؟ ..؟الخلفاء االربعة..؟  الصحابة ؟..الكريم الرسول ؟هللا بهذا الضمير

  .( ال أحد :  طبعااالجابة )                                            
 ... بنفس المنطق هذا األمر بطالن لنناقن 

هناك كلمات أخرى تشير الى اسم الجاللة لماذا ال تستخدموها في الذكر...؟ مثل اسم  -1

ِاْلغحْيبِ ِوحعحال ُِهُِِإ الهِِإ لٰحهِحِالحِِالهذ يِاَّللهُُِِهوِح)الحشرفي سورة ( في قوله تعالى الذهاإلشارة )
هذا  14سورة طه   (َّنِحأحِِإ الهِِإ لٰحهِحِالحِِاَّللهُِِأحَّنِحِإ نهن ِ: ) قوله تعالى( في أناوالضمير) (وحالشههحاُّحةِ 

 يعني أنكم ال تقصدون الكلمة التي تشير الى اسم الجاللة بل لكم قصد آخر.

د في الذكر فهناك آيات ورد فيها هذا الضمير الضمير )هو( هو المقصوذا كان إ -2

( ُهوِحِأحنههُِكِحِِقحالحتِْ) في سورة النمل عرن بلقيس: مثال  لخالقمخلوقين وليس لللصف كو

في  عالىتوقال ( ُهوِحِمحّتحِِٰوحيـحُقوُلونِح: ) في سورة االسراءالى قال تع وفي أمر القيامة

 را ؟كْ فكيف يصلح أن يكون هذا الضمير ذِ   (ُهوِحِأحححقٌِِّوحيحْستحنب ُئونحكِح) : سورة يونس

ولو نظرنا  ...وليس ضمير )هو( عند اليهود )يهوه( أو( )ياهُ  هو اسم أن هذا السر اذن الحقيقة
 . (2)يهوه ( وردتا معا في آن واحد  ( و)سفر أشعياء السابق نجد أن )ياهُ ل

اء فال يخفى على عاقل ان هذه االشي أصله ونبينهذا التلبيس هنا نكشف  أن الحمد هلل الذه وفقناف
  قتهمتوضح حقي قد وردت عدة آيات في القران... و لعنهم هللا وغضب عليهمأصلها من اليهود الذين 

يثير بعضهم الشبه حول كتابة شيء من القرآن وتعليقه أو شرابه بحجة أنها مسألة خالفية بين 

وما الى ذلك .. ونحن نعلم أن  التي تنسب لبعض العلماءبسرد بعض اآلثارالعلماء ويقوم 

الفعل الثابت عن الرسول صلى هللا عليه وسلم و الدليلالفصل في مثل هذه األمور هو

من يتناول هذه األمور عليه أن يعلم  لكلوأؤكد والصحابة من بعده )وهي الرقية فقط(... 

هي عبارة عن األسرار التي سبق ذكرها أو بعض آيات  حقيقة أن كل األشياء المعمولة اآلن

تحدى أصحاب هذه وأنا أتحدث عن خبرة وأ القرآن محرفة ومخلوطة بهذه األسماء الشيطانية

 بآيات صافية ال تحريف فيها. األشياء أن يأتونا

                                                           
 لهؤالء. هذا قليل من كثير ... واعلم يقينا أنه توجد أسرار أخرى مأخوذة من كتب دينة أخرى ككتب البوذيين و الهندوس ...الخ   الن الباب مفتوح - 1 
 

ل في صليس غريبا أن تسمع أحد الشيوخ يشير الى ذلك ويقول : ) الطريقة فيها عام وخاص ثم خاص الخاص وفيها لب ثم لب اللب ( ونحن نعلم أن األ لذلك - 2

 هذه الرسالة ( .الدين التبيين وليس الستر والكتمان وااللباس . لكن هؤالء لديهم شيء خاص ليس من الدين ) انظر الملحقات ، الملحق رقم "خ" في نهاية 
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   طـرق تحــريف القــرآن الكـريم بحجـة األســرار  :  
 

 (1) -من عدة أوجه أشهرها اآلتي :  في القرآن يتموالتحريف 

وسط اآليات مثال في كلمات ليست من القرآن وحشو بادخال  األول يكون التحريف -1

( ...ِأحدَِيحممدِ،ِهللاِالصمدَِيقلِهوِهللافي بعض أسرار سورة األخالص تقول : ) 

جبرائيل وأسماء الخلفاء الراشدين وميططرون مثل وكلمات وأسماء أخرى 
 ل هذه األشياء مع كالم ربنا... أليس هذا هو فعل اليهود ؟ تدخ ... الخوشمهرون 

 ( 109) انظر كالمنا في صفحة   ما الحكم الشرعي فيه  ... ؟      ال  ...   هل هذا قرآن ..؟ 

ف . وآثم من فعل هذا بل وملعون صاحبه وهذا ال يحتاج مني إل يراد أه أدلة إنه قرآن محر 
 ويعتبر هذا النوع تحريفا حتى لو كان الحشو من القرآن نفسه. .بل واضح وضوح الشمس

 فمثال ال يجوز عمدا قول ) الحاقة ماالحاقة وما ادراك ماالقارعة يوم يفر المرء من أخيه (.
 

يات بقلب حروف الكلمات في بعض اآلبعكس ترتيب الكلمات أو التحريف الثاني يكون  -2
ما أنزل هللا بها من سلطان مثال)قل هو هللا أحد(  أسماءجمل وفينتج عن ذلك  والسور

  (الى )هلال مسب( وفي قلب الحروف تتحول )بسم هللاتتحول الى ) هللا هو أحد قل( 
 .وكذلك  ) الحمد هلل ( تتحول الى )هلل دمحال ( ... وهكذا 

طين هذا النوع من التحريف هو األسوأ بل وخرج من أطار القرآن المحرف الى أسماء الشيا
 أحدهم جدبين الناس فت تسار الفكرة ير من النوع األول والغريب أن هذهوهو أقوى في التأث

 ( وما هذا الكالم اال إشارة سأقرأِلكِسورةَِيسيَِبملقلوبِعنِتكفانِلِيهددك ويقول لك ) 

 لهذا النوع من التحريف وقوة رد فعله.

حيث يقوم الشيخ فيه سرار التحريف الثالث وهو للمحترفين فقط وهذا هو سر األ -3
فيحول الكلمة الى ما يقابلها الذه هو أساس علوم السحر كلها باستخدام علم الحروف 

ثم يسقط هذه  من أرقام حسب الطريقة المتبعة وأشهرها )أبجد هوز حطي ...الخ (
        وهذا هو أساس علم األوفاق . فمثال كلمة أو خاتم في جدول يسمى وفق  األرقام 

اذن هذه الكلمة ) أجب (    2والباء =  3والجيم =   1 أجب (  نجد أن األلف =) 
هو حاصل جمع قيم حروفها ويمكن التعامل مع قيمتها العددية أو الكود الخاص بها 

عوامل عدة سلسلة عمليات حسابية تعتمد على ل( هذا الرقم هو بداية 6وهنا يساوه )
..( ومنازل القمر .)ترابي مائي ناره  الطبائعوين ..الخ ( نثمثل األيام )األحد األ

  لذكرها.هنا ال يسع المجال التي اء يوغيرها من األشوالجوز أو مايسمى بالبخور 

 وقد قلت أن هذا النوع للمحترفين فقط ألن الخطأ في قد يؤده الى عواقب وخيمة أقلها الجنون

                                                           
فاتحة ألنه يف لسورة القد تالحظ أحيانا أثناء الدعاء يقول بعضهم في نهايته عبارة  ) بسر أسرار الفاتحة (  ثم يبدأ بقراءة بعض األشياء سرا ... هذا هو تحر  - 1

الجاهل البسيط يظن أن هذا الكالم يعني قراءة الفاتحة سرا  ليس هناك ما يعرف بسر الفاتحة وألن التحريف منكر لذا سيتحول الدعاء من جهر الى سر واالنسان
 ها  لقال... )بالفاتحة سرا(.وال يعلم الحقيقة ... لو تمعنت العبارة جيدا لوجدت أن للفاتحة أسرار وأراد الداعي أن يدعو بسر هذه االسرار.. أما لو أراد أن يسر ب

 أسماء روحانية حيث التوجد نقطة بداية )انظر طلسم مرة ابن إبليس في الملحقات صفحة  رقم "ت"( .من أنواع التحريف كذلك كتابة القرآن في دائرة مع 



                                207 من أصل    38 صفحة 
 

بعد هذا كله يأتي أحدهم ويدافع  لكنأن هذه األشياء هي عين السحر ..  اتضح جليا   مما سردناه
صلى لرسول مع العلم أنه ليس هناك أثر واحد عن اعن هذه األشياء بحجة أنها من القرآن 

ا كيف بل أن القرآن بين لنأو الصحابة أو التابعين أو األئمة األعالم يبين ذلك هللا عليه وسلم 
واعلم أن بعض هذه . 31في صفحة  اآليةذكرنا  عندماعن طريق اليهود هذه األشياء دخلت 

 يهاتم تلق  يبين الناس  بل وتداولها أاالسرار تعتبر في غاية السرية حيث ال يسمح بطباعتها 
اص ويقولون هذا من خ ،خ بعد أن يثق بك ويأخذ عليك العهودوالشي أفواهمن  بالتلقين فقط

ز عمر بن عبد العزيقال  ال:ق مام األوزاعيفيه فعن اإل الخاص ونحن نعلم أن الدين ال كتمان

ِِيـحتـحنحاجحْونِحِقـحْومااِرحأحْيتِحِإ ذحا )  - الناس أعين عن سترينمت : رواية وفي -ِاْلعحامهةِ ُُِّونِحِب شحْيءٍُِِّ ين ه مِِِْف 

يسِ ِعحلحىِأحنـهُهمِِْفحاْعلحمِْ  (1) (ِضحاللحةٍَِِتحْس 
   األوليــاء وأســرارهم واألحكــام الشرعيــة فيهـــم  : المزيد من الحقائق عن  

 

 ظنا منهم أن هذهما يدفعني الى التحسر على هؤالء والشفقة عليهم هو أنهم يشركون باهلل 
ظنا منهم أنهم مالئكة ويقعون في المخالفات يتعاملون مع الجن أنهم  وال يدروندينية أسرار 

ث حي وستظهر لهم الحقيقة يوم القيامةالشرعية علنا ظنا منهم أنها كرامات وال يفقهون . 
ي فيندمون أشد الندم لكن هيهات ... لقد بين لنا القرآن ذلك واضحا فقال تعالى على لسانهم 

من دواخلهم  ... تحس أنه نابعو ( انظر الى هذا القسم ْشر ك يِحمُُِِكنهاِِمحاِرحب  نحاِوحاَّللهِ : )سورة األنعام 

عالى قال تمن شدة الحسرة والندامة لقد وجدوا أمامهم أشياء لم يتوقعوها ولم تكن في حسبانهم 

ُبونِح)في سورة الزمر  ِيحُكونُواِحيحْتحس  ِاَّلله ِمحاِلْح ُمِم  نح اَِلح ن المهلكات ما لم يكن م لهم ظهرو( بدا وحبحدح

  حيث ال ينفع الندم. قد فات األوانفي حسبانهم ... ولكن 

ِأحْكْثـحُرِفحأحبحِٰ)االسراء كما قال تعالى في سورة فها نحن نبين لهم ذلك قبل فوات األوان لكن 
ُِكُفوراا ِإ اله ال قواتخذوا لهم أولياء من الجن ولقد بين لنا القرآن حقيقة هؤالء األولياء  (النهاس 

ْل ُكونِحِالحِِأحْول يحاءِحُُِّون هِ ِم  نِأحفحاُتهحْذتُُِِقلِِْاَّللهُُِِقلِ ِوحاأْلحْرضِ ِالسهمحاوحاتِ ِرهبُِِّمحنُِقلِْ)تعالى في سورة الرعد  َِيح
ه مِْ حنُفس  ْل ُكونِحِفحالحُُِِّون هِ ِم  نَِحعحْمُتمِالهذ ينِحِاُُّْعواُِقلِ : ) في  االسراء وقال( ..ِضحرًّاِوحالحِِنـحْفعااِأل  ِكحْشفِحَِِيح

ِفحاُُّْعوُهمِِْأحْمْثحاُلُكمِِْع بحاٌُِِّاَّللهِ ُُِّونِ ِم نِتحْدُعونِحِالهذ ينِحِإ نِه: )في األعراف وقال ( َتحْو يالاِِوحالحِِعحنُكمِِْالضُّر ِ 
يُبوا ل تشريعهم الدعاء واالستغاثة بالمخلوقات دون هللا أو قبوو( صحاُّ ق يِحُِكنُتمِِِْإ نِلحُكمِِْفـحْليحْستحج 

ال تعني بالضرورة الركوع والسجود لهم كما يتبادر للذهن وانما والعبادة  ،لهمعبادة يعتبر 
ول صلى وقد بين الرس. قبول تشريعاتهم ونظرياتهم في الدين دون دليل من عند هللا هو العبادة

 يرتفس في ورد فقد بأنهم يعبدون رهبانهم وأحبارهم  ك في حال اليهودهللا عليه وسلم ذل

ِِسحلهمِحوِحِعحلحْيهِ ِاَّللِهِصحلهىِاَّللِهِرحُسولِأحتـحْيت:ِِقحالِح,ِِححاتِ ِْبنِعحد يِ ِعحنِْ):  الطبره ِم نِِْصحل يبُِعُنق يِوحِف 

                                                           
(  135/  1) السنة أهل اعتقاد في والأللكائي( 353ص) ألبيه الزهد على زياداته في أحمد بن هللا وعبد( 343/  1) السنن في الدارمي رواه - 1

 .(338/  5) األولياء حلية في نعيم وأبو(  538/  2) إبليس تلبيس في الجوزه وابن (942/  2) وفضله العلم بيان جامع في البر عبد وابن
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اِا ْطرححِِْعحد يِ َِيِح: "  فـحقحالِح,ِِذحهحب ِِيـحْقرحأِوحُهوِحِإ لحْيهِ ِهحْيتوحانـْتـِحِفحطحرحْحته:ِِقحالِح"  !ُِعُنقكِم نِِْاْلوحثحنِهحذح ِِف 
َبِاِوحرُْهبحاَّنمِِْأحْحبحارهمِِْا ُتهحُذوا ):  اآْليحةِهحذ هِ ِفـحقحرحأِح,ِِبـحرحاءحةُِسورحة ِرحُسولَِيِح:ِِقـُْلت:  قَالَ  ( اَّللِهِونُُِِّم نِِْأحْرَبح

لُّونحهُِِاَّللِهِححرهمِحِمحاِوححيُ لُّونِح,ِِهُِفـحُتححر  ُمونِحِاَّللِهِأحححلِهِمحاِحُيحر  ُمونِحِأحلحْيسِح: " ِفـحقحالِح!ِِنـحْعُبدُهمِِْلحْسنحاِإ َّنِهِاَّللِه ِ؟ِفـحُتح 
ِأحمحا,ِِاَّللِهُِسولرِحَِيِح:ِِقـُْلت: ) أخرى رواية وفي"  ع بحاُّحِتمِِْفحت ْلكِح"  :ِقحالِح.ِِبـحلحى:ِِقـُْلت:ِِقحالِح" 

ُمُِِْيصحلُّونِحِيحُكونُواِلحِِْإ نـهُهمِْ انُواِِوحلحك نِِْ،ِصحدحْقت: "  قحالِحِ؟َِلح ُمِِْحيُ لُّونِحِكح لُّونحهُِِاَّللِهِححرهمِحِمحاَِلح ُِمونِحوححُيحر ِ ,ِِفـحيحْستحح 
ُمِِْاَّللِهِأحححلِهِمحا  (1)(  فـحُيححر  ُمونحهَُِِلح

َبِاِوحرُْهبحانـحُهمِِْأحْحبحارحُهمِِْاُتهحُذوا: )تعالى قوله تفسير الحديث وهذا  المولى  وصف لقد ( اَّللهِ ِونِ ُُِِّم  نِأحْرَبح

إن  ، الحبيب صلي هللا عليه وسلم أكدهوهذا ما  اتباع تشريعاتهم بأنها عبادةجل في عاله 
ه ولي أالمؤمن أن يتخذ  اتخاذ األولياء من دون هللا هو رأس الفتنة في الدين لذا ال يجب على

آن أو من خالل تشريعاته في القر عالىتبارك وت ا واحدا فقط هو هللاولي  ال إع له في الدين يشر  

ِاَّللهُِِوحل ي  يِحِإ نِه) :راففي األعوقال ( ؟ وحل يًّاِأحُته ذُِِاَّللهِ ِأحغحيـْرِحُِقلِْ): األنعام  فيتعالى حيث قال السنة 
  .(الصهاْل  يِحِيـحتـحوحِلهِِوحُهوِحِاْلك تحابِحِنـحزهلِحِالهذ ي

 القرآنكما وصفهم واعلم أن نهاية هؤالء الروحانيين وأتباعهمم من االولياء وخيمة جدا 

ِ﴾٩٥﴿ أحمْجحُعونِحِإ ْبل يسِحِوحُجُنوُُِِّ﴾٩4﴿ وحاْلغحاُوونِحُِهمِِْف يهحاِفحُكْبك ُبوا: ) قال تعالى في الشعراء الكريم 

ُمونِحِف يهحاِوحُهمِِْقحاُلوا َّللهِ ِ﴾٩6﴿ َيحْتحص  لٍِِلحف يُِكنهاِِإ نَِتح ِ﴾٩٨﴿ اْلعحالحم يِحِب رحب ِ ُِنسحو  يُكمِإ ذِِْ﴾٩7﴿ مُّب يٍِِضحالح

ِصحد يٍقِْحح يمٍِِ﴾١00﴿ فحمحاِلحنحاِم نِشحاف ع يِحِ﴾٩٩﴿ اْلُمْجر ُمونِحِإ الهِِأحضحلهنحاِوحمحا ِكحرهةاِِ﴾١0١﴿ وحالح ِلحنحا فـحلحْوِأحنه
ِاْلُمْؤم ن يِح  .( ﴾١0٢﴿ فـحنحُكونحِم نح

ُمونِحِف يهحاِوحُهمِْ   : خصام شديد بين األسياد وتابعيهم . َيحْتحص 

َّللهِ   لكنهم أكدوا لنا أنهم في ضالل مبين .  م يوم القيامة ؟ سَ ما فائدة القَ :  َِتح

 وسبب الضالل هم المجرمون من الروحانيين وأوليائهم الذين صاروا من جنود ابليس .

 ون ... الخفي مسالة علم الغيب والتصرف في الك ساويناكم مع هللا: أه ِاْلعحالحم يِحِب رحب ِ ُِنسحو  يُكم

اِلحنحاِم نِشحاف ع يِح  ليس هناك من يشفع لهم أبدا .:   فحمح

ِكحرهةِا  ع.المؤمنين لكن لألسف ال رجو من: أه يتمنون الرجوع مرة أخرى ليكونوا ِفـحلحْوِأحنهِلحنحا
 

 47انظر كالمنا عن نهايات بعض الشيوخ في صفحة 

 يحتجعن هذه األسرار  ونمن يدافعم أكثر وجدتوخالل مناقشتي لكثير من أهل هذا الشأن  
   وال بأس في ذلك.أننا يجوز لنا األخذ من كتب اليهود  ويقولأحدهم 

 

                                                           
 في البخاره اهو، ور 218حديث  -92ص/17ج والطبراني (10/116)  الكبرى البيهقي سننو (5/278)الترمذه سننفي  ذلك مثل ورد  - 1

 (7/106) «الكبير التاريخ»
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.؟ .هم فكيف يصح لنا أخذ الدين منهمهم أهل التحريف وهم المغضوب علياليهود  نحن نعلم أن

ِ ) :قال تعالى نحاِوحاَْسِحم  نح َِسح ْعنحاِوحعحصحيـْ ِوحيـحُقوُلونح ع ه  ِعحنِمهوحاض  ِاْلكحل مح ِحُيحر  ُفونح اُُّوْا ِهح ُِمْسمحٍعِالهذ ينح ْعِغحيـْرح
ِالد  ينِ  نحت ه ْمِوحطحْعنااِِف   (1) (..وحرحاع نحاِلحيًّاِِب حْلس 

ِالهذ ينحِظحلحُمواِْ  ): في سورة البقرة  معهم وقال في قصة موسى ِالِهِفـحبحدهلح غحيـْرح ُْمِفحأحنزحْلنحاِقـحْوالِا ذ يِق يلحَِلح
انُواِْيـحْفُسُقون ِكح م  نحِالسهمحاءِِب حا أحفـحتحْطمحُعونحِ: )هذه القصة  في نهايةفيهم وقال  (ِعحلحىِالهذ ينحِظحلحُمواِْر ْجزاِا

ِكحالحمحِاَّلل ِ  ُهْمِيحْسمحُعونح نـْ ِكحانحِفحر يٌقِم   ُنواِْلحُكْمِوحقحْد حُيحر  ُفونحُهِمِ ِأحنِيـُْؤم   (   نِبـحْعد ِمحاِعحقحُلوُهِوحُهْمِيـحْعلحُمونُثِه
 

ِحُيِح) :شأنهم تعالى في  وقال ْتُوكح َِيح ِلْح ِل قحْوٍمِآخحر ينح َِسحهاُعونح ِل ْلكحذ ب  َسحهاُعونح ِه اُُّواِْ ِالهذ ينح ِاْلكحل محِوحم نح ر  ُفونح
ع ه ِيـحُقوُلونحِإ ْنِأُوت يتُِ ُرواِْوحمحنِيُر ُّ ِاَّلل ُِم نِبـحْعد ِمحوحاض  تـُْؤتـحْوُهِفحاْحذح اِفحُخُذوُهِوحإ نِلهِْ ـذح ِلحُهِم نحِاَّلل  ِْمِهح ْل كح نـحتحُهِفـحلحنُِتح ِف تـْ

رحةِ  ِاآلخ  ْزٌيِوحَلحُْمِِف  نـْيحاِخ  ِالدُّ ُْمِِف  ِقـُُلوبـحُهْمَِلح ُِأحنِيُطحه  رح ِالهذ ينحِلحِْيُر ُّ ِاَّلل  ئااِأُْولـحئ كح يـْ اٌبِعِحِشح  (2) (ظ يمعحذح

ع ه ِوحنحُسِو) يحةاِحُيحر  فُونحِاْلكحل محِعحنِمهوحاض  ه مِم  يْثحاقـحُهْمِلحعنهاُهْمِوحجحعحْلنحاِقـُُلوبـحُهْمِقحاس  اِنـحْقض   (3) (ِححظًّاِِم  هاِذُك  ُرواِْب هِ اِْفحب مح

ِاملسلميِمنِقومِعنِوبلغنا] :  قوله وهو هللا رحمه حزم ابن عن الفتح في حجر ابن ونقل
ِمباالِتمِقلةِذلكِىعلَِلمِواْلاملِحمرفتان،ِوالنصارىِاليهوُِِّبيديِاللتيِواإلَنيلِالتوراةِأنِينكرون

ع هِعحنِِْاْلكحل مِحِحُيحر  ُفونِح) :أَّنمِعلىِاشتمالِوقدِوالسنة،ِالقرآنِبنصوص ِاَّللهِ ِعحلحىِوحيـحُقوُلونِح) و (محوحاض 
ْلبحاط لِ ِاْلْحقِهِتـحْلب ُسونِحِل ِح) ِو (اَّللهِ ِع ْندِ ِم نُِِْهوِحِوحمحاِاَّللهِ ِع ْندِ ِم نُِِْهوِحِوحيـحُقوُلونِح) و (يـحْعلحُمونِحِوحُهمِِْاْلكحذ بِح َِب 

 اهـ [ (تـحْعلحُمونِحِوحأحنـُْتمِِْاْلْحقِهِوحتحْكُتُمونِح
 

ة الى أن نأخذ هل نحن بحاج ؟لترك طريق اليهود... اليست هذه النصوص زاجرة وكافيه

الحديث عن أخبار اليهود وأحكام التعامل ان  اصحاب التبديل والتحريف ..؟ اليهوداذكارنا من 

   نكتفي بهذا القدر.... لكنويضيق المكان اليراده  يطول معهم

رْباِاِ.قـحْبل ُكمِِْم نِِْال ذ ينِحِسحنحنِحِلحتـحت ب ُعنِ صدقت يا حبيبي يارسول هللا حين قلت ) رْبٍ،ِش  .ِب ذ رحاعٍِِوحذ رحاعاِاِب ش 

ُِِّحخحُلواِلحوِِْححّت ِح   (4) ( ؟فحمحنِْ"ِقحالِحِوحالن صحارحىح؟ِوُُِّآْليـحهُِِاَّلل ِ ِرحُسولِحَِيِح:ِقـُْلنحا"ِالحتـ بـحْعُتُموُهمِِْضحبِحُِجْحرِ ِِف 

 ....  ةنسال هللا السالم

  . الرجوع اليه كيمكن حكم التعامل مع االسرائيليات (189لقد ذكرت في صفحة )

 اعتدى إمام مسجدحقيقة هذا االمر وهي :  " أن هناك  تبينقصة متواترة على االلسن  هناك 

ه بعيدا وفجأة وجد نفسه في من يده والقا باإلمامعلى شخص مسكين شحاذ فامسك الرجل 

                                                           
 .46 النساء - 1
 .41 المائدة - 2

 13المائدة  - 3

 4951 رقم حديث - َوالنََّصاَرى اْليَُهودِ  ُسنَنِ  ات ِبَاعِ  بَابُ  - اْلِعْلمِ  كتاب - مسلم صحيح، انظر  متفق عليه - 4
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ريب فوجد شخصا وطلب منه أن يدله على طريقة الرجوع فأخبره  بأن يدخل في مكان غ

نتهي القس من صلواته يذهب اليه ويمسك قدميه ويبكي كنيسة كانت بجوارهم وبعد أن ي

ولي كبير وفعال فعل الرجل ذلك  هو فتعجب الشيخ من ذلك لكن اقنعه الرجل بأن هذا القس

والقاه بعيدا وفجأة وجد نفسه في بلده ومنذ  الشيخوانزعج القس من هذه الحركة فامسك بيد 

 .." .ذلك الحين صار يخاف من أمثال هذا الرجل المسكين خوفا شديدا 

 فما واال رىااثبتت حقيقة أن هذه األسرار لها عالقة مع اليهود والنص اوغيره القصةهذا 

 احد قولفي ننظر دعنا ولربط الحقائق مع بعضها البعض ... عالقة األولياء بالكنائس ؟ 

 : حيث قال الشيوخ الكبار

 بــاقـالث هـوتــاله سنا رــس  ناسوته أظهر من سبحان

 والشارب اآلكل ورةـص في  را  ـــظاه خلقه في داـب ثم

 بـاجـبالح اجبـالح كلحظة  هــخلق هــعاين دــلق حتى

سوت  في الالهوت للحلو تقريرواضح األبيات هذه في هي وأه اتحاد االله مع المخلوق النا
لذين قالوا إن هللا هو المسالالالالالالاليح ابن مريم عقيدة اليهود والنصالالالالالالالرى   اآلكل هذا من واجعلفا

لت قاذا  لذا نجد عند بعضهم) اإللهية الروح فيهتجل ت  او حلت بشرية صورة مجرد الشارب

 (١)بتلك ...؟  (  فهل ربطت هذه " ؟دا الالهوت  " دا شنو :كالما غيرمفهوم يقول لك

ن العقائد م التي تعتبرعقيدة وحدة الوجود هي نفسهاالنصرانية واعلم أن عقيدة التجسيد والحلول 

( لكن انهللاِِفِكلِمكلذا أحيانا نسمع من بعض شيوخ الصوفية قولهم بأن )األساسية الصوفية 

تخلى معظمهم عن هذه وخوضهم في علم الكالم مع تبني بعض الصوفية لعقيدة األشعريين 

األلفاظ وأنكر بعضهم عقيدة الحلول لكن ال زالت أقوال بعض أكابر الصوفية في ذلك بينة 

مما اضطر بعض المتأخرين منهم الى وصف هذه األقوال بأنها من علم الباطن الذه وواضحة 

 (.202)للرد على هذا اإلفتراء ، انظر صفحة  ال يدرك معناه اال األولياء

هِشركِالقرآنِكل)فقال:   (،القرآنَِيالفِفصوصكم )ن بوحدة الوجود : األولياء المؤمني قيل ألحد
ِكانتِالزوجةِحالالِواألختِحراما؟)فقيل له :  (وإَّناِالتوحيدِِفِكالمنا ِكانِالوجوُِّواحداِفلم  (فإذا

 (2) (.الكلِعندَّنِحاللِولكنِهؤالءِاحملجوبونِقالوا:ِحرامِفقلنا:ِحرامِعليكم)فقال: 

 السالالالحر المأخوذ من اليهودبالعقائد الباطلة ومباشالالالرة لقد اتضالالالح لنا أن علم االسالالالرار يرتبط 
دعية البسالالاليطة التي تكون األوأسالالالماء الجن و تحريف القرآن وغير ذلك ، وسالالالترى أنه حتى 

                                                           
كلمة ال يعرفون لها أصال الن ان وجود كلمة )الالهوت( لده بعض المجتمعات تدل على ممارسة بعض افرادهم لهذه العقيدة النصرانية واال لما استخدموا  -  1

 .كلمة )الالهوت( و )الناسوت( ليست من الكلمات اإلسالمية ولم تذكر ال في الكتاب وال في السنة
 

 . يقصدون كتاب )الفصوص( المنسوب البن عربي الذه فيه تأصيل لعقيدة وحدة الوجود والحلول وغيرها من  الطوام - 2
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ُِكندُِ): باللغة الدارجية ال تخلوا من هذه األشياء فهناك رقية للدغة العقرب تقول  َبح اءلونِتسِ مَِبح
لثعبان لدغة ال أخرىرقية و (  نارهِ...ِاخلَليبِبِ ِةِأمَِساِانجارِحكُِِِنباِاارةِأمِضــِحقِ اْلِحأضــربناكمِالعقربِ

ِرِْتـِحتـِحاِنِلُِّابِمنُِّبيبِاألرضِراسهِِفِالسماءِوضنبهِِفِاألرضِالدابِولِْهللاَِيِهللاِعضِ ) تقول :  
 .(اخلقومَِيسمِ...بُرُغمَِِيقـحْيمةِالشيخِبُرُغمِبُرُغمِِدرِطلعِالشِ يِبالِنظرِِالبِ عض ِ وترِوترِالبِ ِْلماِاأبوِ

 

لو تمعنت النظر في الرقيتين السالالالالالالالابقتين لوجد أن معظم الجمل والعبارات ال باس بها لكن 
هناك كلمات واسماء غريبة  هي السر األساسي لهذه الرقية ، فمثال رقية العقرب تبدأ باسم : 

ُِكنُدم)( : والسؤال:  من هو  ُِكنُدمَبِحَبِح) َبح  الذه دعوناه ....؟؟؟؟ (  َبح

 ..؟اديناه ( الذه نبُرُغمالشيخِ)( : فمن هو بُرُغمَِِيِبُرُغمالشيخِبُرُغمِ) رقية الثعبان :وفي 

 ولقد قلت أن هذه األسماء هي السر األساسي لماذا ...؟ 

النك لو نسيت أو أخطأت أو أهملت أه كلمة أخرى لن تؤثر في مفعول الرقية أما لو أهملت 
ن آلا .ذكرناه آنفاا وهذا يؤكد م... مفعول أه هذه األسالالماء فان الرقية سالالتبطل ولن يكون لها 

 :ة ــر شرعيـــة نظـــر من وجهـــر لألمــــننظ

   ة :ـاب وال السنـأذكار ليست في الكت لهالن دعوى كل من ـل الدين وبطـرق نقـط  
 

 يتم بوجهين فقط ال ثالث لهما :   للمتأخرين ان نقل الديننحن نعلم يقينا 
 

 )كنقل القرآن الكريم( ففي كل زمان تجد عدد كبير جدا من الناس يحفظونه :التواتر  -1
 .هذه السلسلة أبدا الى يومنا هذا ولم تنقطع ةده صحيحيناسأو وأنه مشهور بين األمة

 

االسناد لغير المتواتر: وهو أن يكون األمر الديني وصلنا عبر سلسلة من الرجال  -2
ا لشروط وموافق بي نا و الثقات الذين ال خالف بين الناس في عدلهم ويكون السند واضحا

 خ. .ال.. قال سمعت رسول هللا .. ل : عن فالن عن فالن عن فالنِعلـــم الرجا
 

ِلحنِِْْمرحْينِ أحِِف يُكمِِْتـحرحْكتُِروى اإلمام مالك في الموطأ : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ) 
لُّوا  : في سورة النساءقال تعالى ( ووحسحلهمحِِلحْيهِ عِحِاَّللهُِِصحلهىِِنحب ي  هِ ِوحُسنهةُِِ،ِاَّللهِ ِك تحابُِ:ِِِِ  محاُِتححسهْكُتمِِْمحاِتحض 

ِنـُوحل  ه ِمِحوحمحنِ) ِاْلُمْؤم ن يح ِسحب يل  ِلحُهِاَْلُدحٰىِوحيـحتهب ْعِغحيـْرح ح ِم نِبـحْعد ِمحاِتـحبـحيه ِالرهُسولح نهمحِاِتِـحُيشحاق ق  ِوحُنْصل ه ِجحهح وحِلهٰ
ياا : وبين العلماء أن الشقاق يكون بالمخالفة لما جاء به. وسبيل المؤمنين يقصد (﴾١١٥﴿ وحسحاءحْتِمحص 

 المن طرق وخالف ما ذكر به اتباع الصحابة الكرام والسلف الصالح وعدم الخروج عن طريقهم 

ؤيا فبالرغم من أن الر ... الخالمرائي والتلقي المباشر من هللاويدخل في ذلك  –أبدا يعتبر دينا 

لى ا وهي خاصة بصاحب الرؤيا فقط وال تتعداه يالمعنِ  فقط لتكريم العبد لكنهاجودة الصالحة مو

 وحتى التوجيه النبوه في أمر الرؤيا هي أن ال تشاع بين الناس -في مسألة التشريع  غيره خاصة
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 وبين العلماء أنه ليس هناك جزمأبدا  لتلقي الدينمصدرا تشريعيا  والكرامة ليست لذا الرؤيا -

 .68انظر كالمنا عن الرؤى في صفحة  بصحتها حتى ولو كانت رؤيا صالحة

لني د مسألة التعبد باللغة السريانية وحقيقة األسرار المتصوفةعندما كنت أناقن مع أحد       
فبعد أن اشتريت الكتاب وجدت فيه العجب العجاب من أفكار  .. اإلبريزاسمه على كتاب 
ي شكل الكتاب ف هذا جزء منهناك و، ونظريات المتفلسفين المتمنطقين هرطقات المتكلمين و
لشيخ ايات أو تبيين بعض المفاهيم الغامضة وعن تفسير بعض اآل هشيخلميذ يسأل حوار بين ت

وابن مسعود كابن عباس الكرام ض بالصحابة عر  مر أنه يُ يجيب .. والغريب في هذا األ

ِكالمِبعضِاملفسرينِعنِاآل)وغيرهم لكن لم يذكرهم باسمائهم فيقول مثال :  لفالنيةِيةِاوجدت
ِكذاِوكذا انظرِ)فبعد أن يبين له الشيخ رأيه الشخصي يقول :  (...ولِيطمئنِلهِقلِبِقالواِفيها

 . (...ِذاِالولِاْلليلِاالنِاطمأنِقلِبلكالمِه

 ابن عباس رضي هللاابن مسعود و قولفيه انا يكون احيمن كالم المفسرين ولعلمك ما يذكره 
ن وحبر االمة ابن عم رسول هللا صلى آ.. ترجمان القرو ونحن نعلم من هو ابن عباس  معنه

ِِفـحق  ْههُِِاللهُهمِه) بقولههللا عليه وسلم الذه دعا له الرسول يوما   (1)(ِالتهْأو يلِحِهُِوحعحل  مِِْالد  ينِ ِِف 
 

فاذا كان قلب هذا الرجل ال يطمئن لقول ابن عباس وغيره من الصحابة الذين نزل فيهم القران 
م الكالم في رأيه ؟ ) انظر صفحة فهم معانيه فكيف يطمئن لشخص يستخدم علل أقربوهم 
 لتعرف حكم علم الكالم ( 103

 

. . يقول بمثل هذا القول مسلمهناك في هذا الكتاب قرأت أمورا عجيبة لم أكن اتخيل أن و
 :  من كالم هذا الشيخ قوال المخالفة للشرع ساقوم بايراد بعض هذه األ

 

ا تتركب من اللغة السريانية هي لغة االرواح وبها يتخاطب االولياء... النهقال : ان  -
 الحروف وليس الكلمات.

 

 ةالصحاب القول من هذامثل من قال     هل قال به الرسول ...؟  أين الدليل على هذا الكالم ..؟ 
 ال أحد .اإلجابة طبعا :    ...  ؟ او التابعين 

 

ِكالمِأهلِاْلنةِِكانِسيدَّنِآُّمِعليهِالسالمِيتكلمِِا): وقال  -  (...ِفِاْلنةِالَّنا
  

ألن فيه استثناءات كثيرة  فمثال في ذلك زمن آدم ال يقاس عليه معلوم ان شبهة كبيرة ووهذه 

ُِكلِه)  :سبحانه وتعالىهللا قال  والزمن يتزوج الشقيق من شقيقته  ية ( هذه اآل هحاوحعحلهمحِآُّحمحِاأْلحَْسحاءح

 . ي تزيل مثل هذه الشبهةفهفيها عدة تفاسيرال يسع المكان لذكرها 
  

 ... (عِ  )بوبو( و )مومو( و )عِ  و (آغ)وذكر أن لغة االطفال هي سريانية مثل :  -
 

 .ما ذا نقول لهذا الطفل ؟ ...  ن في نفس الوقتألمر مضحك ومحز أنه حقيقة
 

                                                           
 . أيضا مسلمفي و  (اللهم فقهه في الدينباب العلم ورد بلفظ )اللهم علمه الكتاب( وأيضا : )البخاره والحاكم المستدرك ، وفي مسنده  في أحمد أخرجه - 1
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هللا  التي ما انزل السريانية وذكر جملة من التخاريفوقال ان سؤال القبر يتم باللغة  -

َهوِ(ِ....بها من سلطان فقال : "  "   وبعد ذلك أماِالسؤالِفانِامللكانِيقوالنِلهِ:ِ)مرا

َيرهوِ(قال:  "  ِكانِمؤمناِفانهُِييبهماِ:ِ)ِمراُِّأ  "  فانِامليتِاذا

 خالف الحديث الذه يبين سؤال الملكين و لقد ...المخالفة الصريحة للنصوصهذه انظر الى 
 م بتحويل المالئكة الى عجم ... و قا

 : لك وقالذ الشيخ عال قد ذكرلو تأملت هذه العبارات السريانية لوجدتها تشبه اللغة الهندية وف

ب أن الهنود هم اول شععلى ذلك ( ويكفي جوابا  فاَّناِاقربِشيءِاِلِالسرَينيةاَلندِلغةِِ...)

  .عالميا رائد في مجال السحر
 

وهي أعظم من لقد ذكر هذا الشيخ أمرا غريبا وهو أن اللغة السريانية هي أم اللغات  -

( ةاللغةِالسرَينيةِاالِالغوثِواالقطابِالسبعِيعرفِال) : ه لغة اخرى وقالاللغة العربية وأ
لتلميذ عن ا ( وساله وبعضهَِبلسرَينيةن المكتوب في اللوح المحفوظ : ) وقال في القرآ

خ ... ال )حم( و )ص( و ح السور( وبدأ بتفسير )كهيعص ()فوات هذا البعض فقال :
  .بتفسيرهان سريانية وقام ان بعض الكلمات في القرآ وزاد على ذلك

...  (1) اسمه ) البارقليط ( اطلق أسماء غريبة للرسول صلى هللا عليه وسلم مثالو
ولياء يتحدثون باللغة السريانية وعندما ياتي الرسول ان األ: وقال كالما فيما معناه 

 .احتراما للرسولفي الحضرة فانهم يتواضعون فينزلون ويتحدثون بالعربية 
 

واذاِِ(سبٍ)القرانِوالِحيفظِمنهِاالِسوراِقليلةِمنِحزبِِ..ِبلِوالِقرأعن الشيخ : ) التلميذ قال 
 ووو ( .. وفعال هذا عجب عجاب ...يةَِسعتِالعجبِالعجابَسعتهِيتكلمِِفِتفسيِآ

هذا ما  : لوأنا أقو ...( وذكرِالشيخِكالماِالعقولِمنِورائهِحمجوبةِفلذاِلِنكتبه: )  وقال التلميذ

 . خفي أعظم بدا وما
 

لكن تكفينا اآليات التي تثبت ان على هذه الخرافات وانا ال اريد ان اطيل في مسالة الرد 
ن انزل بلسان عربي مبين واالحاديث الشريفة تثبت ان لغة اهل الجنة هي العربية ... القرآ  

 فخالف هذا الشيخ النصوص الصريحة وأتى بقول ليس في الكتاب وال السنة وال من أقول
خاص بمسالة تفسير فواتح  االئمة وهذه الرسالة ال تسعنا للرد الشافي ولكن هناك امر مهم

 .علينا ذكره في هذه المناسبة .. السور

وال يعلمه  همن المتشابه الذه اختص هللا نفسه بمعرفة تاويلأن فواتح السور لقد اجمع العلماء 

 قال فقد ابتفسيره اومولم يق كبارالصحابةفحتى   (...ِاَّللهُِوحمحاِيـحْعلحُمَِتحْو يلحُهِإ الهِ )احد من الخلق .. 

ِأحْهلُِِلحفِحاْختـِح) :السور بعض أوائل في المقطعة الحروف معاني عن تفسيره في القرطبي اإلمام
ِِالتهْأو يلِ  ِِالهت ِِاْْلُُروفِ ِِف  ُِِّعحام رٌِِفـحقحالِح;ِِالسُّورحةِ ِأحوحائ لِ ِِف  ِ:ِاْلُمححد  ث يِحِم نِحِوحمجححاعحةٌِِالْثـهْور يُُِِّسْفيحانُِوِحِالشهْعِب 

                                                           
 16-14 يوحنا إنجيلهذه الكلمة وردت في   - 1
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يِح
رُِِّه  ِِاَّللهِ ِس  َّلل هِ ِ،ِاْلُقْرآنِ ِِف  ِِوح رٌُِِّكتُب هِ ِِم نِِْك تحابٍُِِِكل ِ ِِِف  ِتـحعحاِلحِِاَّللهُِِانـْفحرحُِّحِالهذ يِاْلُمتحشحاب هِ ِنِحمِ ِفحه يِح.ِِس 

اِيـُتحكحلهمِحِأحنُِِْيح بُِِوحالحِِ،ِب ع ْلم هِ  اِِوحنـحْقرحأُِِِ حاِنـُْؤم نُِِوحلحك نِِْ،ِف يهح ِِعحنِِْاْلقحْولُِِهحذحاِوحُرو يِح.ِِجحاءحتِِْكحمح ِبحْكرٍِِأحب 
د  يقِ  ي ِ ِوحعحنِِْالص  

ِِْبنِ ِعحل  يِحِطحال بٍِِأحب  ُهمحاِاَّللهُِِرحض  ْرقـحْند يُِِّاللهْيثِ ِأحبُوِوحذحكحرِح.ِِعحنـْ ِوحُعْْثمحانِحُِعمحرِحِعحنِِْالسهمح
َِنح دِ ِلحِْ:ِِححات ٍِِأحبُوِوحقحالِح.ِِيـُفحسهرُِِالحِِالهذ يِاْلمحْكُتومِ ِم نِحِاْلُمقحطهعحةُِِاْْلُُروفُِ:ِِقحاُلواِأحنـهُهمِِْمحْسُعوٍُِِّوحاْبنِ 

ِِاْلُمقحطهعحةِحِاْْلُُروفِح ِِإ الهِِاْلُقْرآنِ ِِف  ِ . ِ حاِوحعحزِهِجحلِهِاَّللهُِِأحرحاُِّحِمحاِنحْدر يِوحالحِِ،ِالسُّوحرِ ِأحوحائ لِ ِِف 
ِ

اِوحم نِْ:ِِقـُْلتُِ ثـحنحا:ِِاأْلحنـْبحار يُِِّبحْكرٍِِأحبُوِذحكحرحهُِِمحاِاْلمحْعنحِِهحذح ثـحنحاِاْْلُبحابِ ِنُِْبِِاْلْحسحنُِِححده ِِْبنُِِبحْكرِ ِأحبُوِححده ِأحب 
ثـحنحاِطحال بٍِ ط يُِِّاْلُمْنذ رِ ِأحبُوِححده ِقحالِحُِخْثـحْيمٍِِْبنِ ِالرهب يعِ ِعحنِ ِْسُروقٍِمِحِْبنِ ِسحع يدِ ِعحنِِْم ْغوحلٍِِْبنِ ِمحال كِ ِعحنِِْاْلوحاس 

اِأحنـْزحلِحِتـحعحاِلحِِاَّللهِحِإ نِه:ِ ْنهُِِفحاْستحْأثـحرِحِاْلُقْرآنِحِهحذح ِب هِ ِاْستحْأثـحرِحِمحاِفحأحمهاِ،ِشحاءِحِمحاِعحلحىُِكمِْوحأحْطلحعِحِ،ِشحاءِحِمحاِب ع ْلمِ ِم 
هِ  ِ،ِهِ ب ِِوحُُتْبـحُرونِحِعحْنهُِِتحْسأحُلونِحِالهذ يِفـحُهوِحِْيهِ عحلِحِأحْطلحعحُكمِِْالهذ يِوحأحمهاِ،ِعحْنهُِِتحْسأحُلواِفحالحِِب نحائ ل يهِ ِفـحلحْسُتمِِْل نـحْفس 

ا:ِِبحْكرٍِِأحبُوِقحالِح.ِِتـحْعمحُلونِحِتـحْعلحُمونِحِمحاِب ُكلِ ِوحالحِِ،ِتـحْعلحُمونِحِاْلُقْرآنِ ِب ُكلِ ِوحمحا ٍُِِفـحهحذح ِم نِحُِحُروفااِأحنِهِيـُوحض  
ِوحسحع دِحِأُث يبِحِِ حاِآمحنِحِفحمحنِْ;ِِاْمت ححاَّنِاوِحِوحجحلِهِعحزِهِاَّللهِ ِم نِحِاْخت بحارااِ،ِاْلعحالحِ ِمجح يعِ ِعحنِِْمحعحان يهحاُِسَت حتِِْاْلُقْرآنِ 

   (1).انتهى (وحبـحُعدِحِأحث ِحِوحشحكِهِكحفحرِحِِوحمحنِِْ،
 

 من ألنها السور؛ فواتح عن السؤال منع مناالندلسي  حزم ابن اليه ذهب ما هذا يؤيدو 

 : (124 /4)  حزم البن األحكام أصول في اإلحكام في جاء فقد المتشابه

ِحم)ِوِ(عصكهي)ِمْثلِالسورِأوائلِِفِالتِاملقطعةِاْلروفِمعاِنِيطلبِأنِمسلمِكلِِعلىِفحرام) 
 اهـ(   ...ِ(ِطسم)ِوِ(ص)ِوِ(ِال)ِوِ(ِن)ِوِ(عسق

 

 بن صبيغرجال اسمه قد جلد  رضي هللا عنه ان الخليفة الراشد عمر ابن الخطابونحن نعلم 
 نا ومنع الناسالبصرة  إلى نفاه ثمحتى سال الدم من راسه بعراجين النخل  الحنظلي سهل

   (٢) ...تفسير هذه الحروفن و عن متشابه القرآ بالحديثعندما قام وذلك  جالسوهي
  

 مامهرح الكرمانيمام على اإلن حجر العسقالني عندما رد مام الحافظ بمقولة اإلهنا وتكفينا 

 (3) (َبلعجائبِأتىِفنهِغيِِفِتكلمِمن) فقال :جميعا  هللا

 التي لم يسبقه اليها أحد. به هذا الشيخ فعال من العجائب جاءوما 
 

                                                           
ال تنخدع بعبارة )سر هللا( لتثبت لي وجود األسرار فعندما يقول العلماء هذا سر هللا : أه  :  ملحوظة،   151صفحة  1جزء  -بداية البقرة  –تفسير القرطبي  - 1

 . بدليل قوله تعالى ) وما يعلم تأويله إال هللا (ليس لمخلوق فيه يد  به سبحانه وتعالىخاص الذه يعتبر علمه 
 

 األسماء و) القرطبيو وضاح البن (عنها والنهي البدع و) للسيوطي (االتقان و) قالنيالعس حجر البن (الصحابة معرفة في اإلصابة) كتاب في األثر هذا تجد -  2

 يره ...غ و تفسيره في القرطبي و  منظور البن (دمشق مختصر تاريخ و) للصفده. ( بالوفيات الوافي و) البغداده للخطيب (المحكمة األنباء في المبهمة

 . اْلَجْمَرتَْينِ  ِعْندَ  الد َعاءِ  باب -كتاب الحج  –، انظر شرح صحيح البخاره  ( 3/584) الفتح  - 3
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ِبه،ِالبصيِغيِاألمرِوتوِلِأهله،ِغيِالشيءِتعاطىِإذا)  اإلعجاز دالئل في الجرجاني قالو
 السالمة. العافية نسال هللافهذا حقيقة بالء عظيم  ( البالءِواشتدِالداءِأعضل

 

   بطالن دعوى التعبد باللغة السريانية :  
 

 سنورد بعض النقاط هنا تثبت عدم صحة التعبد باللغة السريانية : 
 

عالى قال ت نى فقط وكل ما دون ذلك يعتبر الحادامرنا هللا أن ندعوه بأسمائه الحسلقد أ -

ِفحاُُّْعوُهِِ حا)في األعراف :  َّلل ه ِاأْلحَْسحاُءِاْْلُْسنحٰ ِيـُْلحِ وحذحُرواِالهذ يِوح ِأحَْسحائ هِ نح ِِف  ِمحاُِِِدونح سحُيْجزحْونح
انُواِيـحْعمحُلونِح وهذا نهي واألسماء الحسنى هي ماورد في الكتاب والسنة فقط  (﴾١٨0﴿ِكح

 .لحادإلمن اذلك بل ويعتبر  عن أخذ أسماء هللا من اللغات األخرى
قد يحتج أحدهم بأن هلل أسماء أخرى ، وهذا ال ينكره أحد لكن في اإلسالم ال نأخذ من 
 األسماء اال ماجاء به ديننا الحنيف وإال دخلنا في المحظورألن الشيطان لنا بالمرصاد

 . ومعظم هذه األسماء هي أسماء روحانييندين اليهود محرف  ونحن نعلم أن
تبر فقط ... وكل تشريع ديني قبله يعصلي هللا عليه وسلم بداية ديننا من زمان الرسول  -

ن اذ ،اال ما أقره اإلسالم اقرارا صريحا في الكتاب أو السنةيحرم العمل به منسوخا 

 يحرم أله انسان أن يأخذ شيئا من الديانات السابقة ويتعبد به. 
 

ن آلويكفي انهم يتعبدون بها ا باللغة السريانية التعبد يدعون هم منوالنصارى اليهود  -

 .(40وقد بينا حالهم )في صفحة  مما يعني حقيقة أنها أخذت منهم في معابدهم
 

  .سابقةال للدين ولعل أكبر سبب في ذلك يرجع لقصة أسرار سليمان اليهودتحريف  -
 

من أسماء  يؤكد صحة أنها ليستوهذا مخيفة أثناء قراءة هذه األسماء ظهور أشياء  -

 ولكن عند ذكر هذه األسماء يحدث العكسهللا ألن الشيطان طبيعيا يهرب اذا ذكر هللا 

 قصة أسماء الشياطين التي وردت في سورة البقرة. يؤكدوهذا 
 

 فهي هاترجمة معاني وما يخصالسنة  وليست مناسناد لها  الالسريانية هذه األسماء  -

خاصة أن السريانية تغيرت عن أصلها منذ  الدقة في الترجمة نسبة لعدم وجود  باطلة

لذين ا وهل وما هي سلسلة اسنادها ؟ .؟.فمن الذه قام بترجمتها للعربية. آالف السنين 

 (ذلك تأمل)؟ ويصح األخذ منهم  سماء كلهم ثقات وعدولهذه األوترجمة ة برواي قاموا

أعلم يقينا أن لهذه االشياء تأثيرات مباشرة وردود فعل قوية مع هؤالء تجربتي  خالل ومن 

ى صاحبها اللكنها في النهاية تهوه بالمأخوذة من أفواه الروحانيين  واالسرارخاصة االذكار

خرة .. ومعظم أصحاب هذه االسرار في نهاية أعمارهم يصابون بالجنون الهالك في الدنيا واآل

ى وغيرها ولكن الغريب في االمر يلبس الشيطان على أو االمراض المعضلة كالشلل والعم
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 عاية ويقال أن فالن أتته عناية أو رالناس فال يرون الحقيقة  ويرون ذلك خيرا ويسمونها  

 ..؟ قوية حتى أنه لم يتحملها ودرجة رعاية 

في معجم الرائد ولسان العرب البن  تكما جاء( رعاية ) فكلمة  للحقيقة وهذا تناقض واضح

 ...؟ أليسالجنون وذهاب العقل صونافمتى صار   ور تعني المراقبة والصون والحفظمنظ

ن تحريف وقلب الحقائق عانظر لهذا الرمنا هللا به بين المخلوقات ..؟ العقل هو الشيء الذه ك

الذه وصفه الرسول صلى هللا عليه وسلم زمن تسمية األشياء بغير اسمها  فعال هو هذاأصلها.

 :قَالَتْ  عنها هللا رضي عائشة عنرب المسلمين للخمر في آخر الزمان، ش عندما تحدث عن

اِِأُُِيْكفِحِمحاِأحوهلِحِإ نِه"ِ:يـحُقولُِِ-ِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِ-ِاَّللهِ ِرحُسولِحَِسح ْعتُِ) ءُُِِيْكفحأُِِكحمح َّنح .ِاخلْحْمرِحِيـحْعن ِ"ِاإْل 

ِحِوحقحدِِْاَّللهِ ِرحُسولِحَِيِحِفحكحْيفِح:ِق يلِح لُّونـحهحاِاَسْ هحاِب غحْيِ ِا)ُيسحمُّونـحهِحِ:قحالِحِمابي؟ِف يهحاِاَّللهُِِبـحيه  (1)(  فـحيحْستحح 

 :   خذ هذا المثال لعله يبين لنا الحقيقة

 خشيالفقيه  الطبره؛ الطيب ألبي يترجم وهو  :والنهاية البداية في كثير ابن الحافظ ذكراالمام

 -وجل عز هلل متقيا   وكان دعوبا ، مزاحا   كان الشافعية، األئمة كبار من إمام وهو - الشافعية

قفزةِِقفزِئالشاطِمنِاقَتبِفلماِسفينة،ِِفِشبابِمعهِركب) : في مجمل كالمه ابن كثير  يقول
ِأنِستطعتاِكيف:ِِفقالواِاستطاعوا،ِفماِيقفزواِأنِالشبابِوحاولِالشاطئ،ِإِلِالسفينةِمنقويةِ
ِفحفظهاِلصغراِِفِحفظناهاِأعضاءٌِِهذه":ِِقالِ؟ِنستطعِلِشبابِوَننِ،ِالْثمانيِِفِوأنتِتقفز

 . ("ِالكربِِفِلناِهللا

 هذه هي العناية والدرجة الحقيقة....  انظر لكالم الحكماء أصحاب الفطرة السوية والسليمة

ِإ الهِ: )في سورة الرحمنلقوله تعالى  هذا األثر مصداقاو وكذلك  (اإل ْحسحانهحْلِجحزحآُءِاإل ْحسحان 

ِاَّللهِ ِولِ رحسُِِخحْلفِحُِكْنتُِ ): قَالَ  َعبَّاس   اْبنِ  َعنْ لحديث الرسول صلى هللا عليه وسلم   مصداقا
مَُِِيِح "ِِ:فـحقحالِحِيـحْومااِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهى ُِِغالح ِِح ْدهُِِاَّللهِحِْحفحظِْاِحيحْفحْظكِحِاَّللهِحِاْحفحظِِْكحل محاتٍِِِأُعحل  ُمكِحِإ ِن  

َّللهِ ِفحاْستحع نِِْاْستـحعحْنتِحِوحإ ذحاِاَّللهِحِفحاْسأحلِِْسحأحْلتِحِإ ذحاُِِحاهحكِح ِيـحنـْفحُعوكِحِأحنِِْعحلحىِاْجتحمحعحتِِْلحوِِْاأْلُمهةِحِنِهأحِِوحاْعلحمَِِْب 
تـحبحهُِِِقحدِِْب شحْيءٍِِإ الهِِيـحنـْفحُعوكِحِلحِِْب شحْيءٍِ ِءٍِب شحيِِْإ الهِِيحُضرُّوكِحِلحِِْب شحْيءٍِِيحُضرُّوكِحِنِْأحِِعحلحىِاْجتحمحُعواِوحلحوِِْلحكِحِاَّللهُِِكح

تـحبحهُِِِقحدِْ مُِِرُف عحتِِْعحلحْيكِحِاَّللهُِِكح   (2) (" ِالصُُّحفُِِوحجحفهتِِْاأْلحْقالح
  حياته وآخرته.ومن ضيعها ضاعت  حدود هللا حفظه هللا في الدنيا واآلخرة ظَ فمن حفِ 

                                                           
 .بشواهده صحيح وعنده األشعره مالك أبي عن" مسنده" في أحمد اإلمام ذكره وكذلك  سننه في الدارمي االمام أخرجه صحيح حديث - 1

  2553حديث رقم    والورع والرقائق القيامة صفة أبواب، انظر  صحيح حسن حديث: وقال الترمذه رواه - 2
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 وهوتكريم من هللا وصونها بل  تكون بحفظها  والنعمال تكون بزوال هذه والدرجة فالعناية 

رٌِِفحاَّلل ُِ) :ه وتعالى القائل في محكم تنزيله سبحان يـْ   64:يوسف( ْح  يِحالرهاِأحْرححمُِِوحُهوِحِححاف ظاِاِخح

ل ب ليعيشوا حياة ضنكا قبل اآلخرة منهم التكريمهللا  بَ لَ أرذل العمر وسَ  الى دوارُ   أما هؤالء فقد
:  عامي يقول هناك مثل المجرمين هم أبناء الشيوخ حتى صار في ذرياتهم فنجد أكثر ذلك وأثَّر

ِذنوبو) بي هللا قال ن( بينما طريق الصالحين في المقام األول يكون بصالح الذرية الفكيِبلدا

ُِمق يمِحإبراهيم عليه السالم : ) ِاْجعحْلن  ِِرحب   ة ِوحم نُِذر  يهت  والحديث  40ابراهيم ( ْلُُِّعحاءِ وحتـحقحبِهرحبـهنحاِالصهالح

ِيحْدُعوِلحهُِ( يقول : )1في صفحة ) ٍٍ  فأين هؤالء الشيوخ من كل هذه المعاني ؟. (أحْوِوحلحٍدِصحال 
 

   من ناحية شرعية : الجـــن مــع التعــــامل حكــم
 

ابي هريرة وقلنا أن التعامل مع الجن عموما ال يجوز فكل  (  حديث22في صفحة )ذكرنا لقد 

 تعامل مع الجن يدخل في دائرة الخطر بغض النظر اذا كان جنا مسلما ام كافرا.من 

يِحُِقلِْقال تعالى )طبعا ال شك أن منهم مسلمين  َِسح ْعنحاِإ َّنِهِفـحقحاُلواِْلْ ن ِ اِم  نِحِنـحفحرٌِِاْستحمحعِحِأحنههُِِإ لحِهِأُوح 
بااِقـُْرآَّنِا  عنه ضي هللار مسعود بن هلل عبد عنفسالمهم بعضا من تفاصيل  ابينت السنة ( وعحجح

ِ) : قال وسلم عليه صلي هللا هلل أن رسول ِقحالِحِاْلُقْرآنِحِلحْيه مِْعِحِفـحقحرحْأتُِِمحعحهُِِفحذحهحْبتُِِاْلْ ن ِ ُِّحاع يِأحَتحِن 

رحُهمِِْفحأحرحاَّنِحِب نحاِفحاْنطحلحقِح رِحِآَثح ِِيـحقحعُِِعحلحْيهِ ِاَّللهِ ِاْسمُِِذُك رِحِعحْظمٍِِلُِّكُِِِلحُكمِِْفـحقحالِحِالزهاُِّحِوحسحأحُلوهُِِن يحاَّن  مِِْوحآَثح ِْيد يُكمِْأحِِِف 

مااِيحُكونُِِمحاِأحْوفـحرِح اِ ِ ِتحْستـحْنُجواِفحالحِِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولُِِفـحقحالِحِل دحوحاب  ُكمِِْعحلحفٌِِبـحْعرحةٍِِوحُكلُِِّْلْح ِمح
 (1) (ِإ ْخوحان ُكمِِْطحعحامُِِفحإ نـهُهمحا

 بالمؤمنين مختص للدواب، علف إلى الروث وكذلك لحما، يكون ما أوفر إلى العظم وتحول

 عليه، هللا اسم يذكر لم طعام كل يستحلون هم بل ذلك، لهم فليس الجن من الكفا ر أما فحسبمنهم 

لُِِّالشهْيطحانِحِإ نِه ) الحديث في كما  (2)  (ِعحلحْيهِ ِهللاِ ِاْسمُِِيُْذكحرِحِالحِِأحنِِْالطهعحامِحِيحْستحح 

 عيشهم، شكل أو الجن، لمساكن تفصيليا وصفا الصحيحة سنةال في وال هللا كتاب في يرد لم

 مختلطون هم أم والفيافي، البراره في يعيشون إنهم أم البشر، عند كالحال وقرى مدن لهم وهل

 تتواجد الشياطين بأن األماكن بعض تعيين السنة في ورد قد أنه إال ومساكنهم، بيوتهم في بالبشر

ِهحذ هِ ِإ نِه) : قال وسلم يهعل هللا صلي هللا رسول أن كتاب الطهارة  -سنن أبي داود  ففي فيها،

َّللهِ ِأحُعوذُِ:ِفـحْليـحُقلِِْاخلْحالءح،ِأحححدُُكمُِِأحتحىِفحإ ذحاِ،ِحُمْتحضحرحةٌِِاْْلُُشوشِح  : الخطابي قال.( وحاخلْحبحائ ثِ ِخْلُُبثِ اِم نِحَِب 
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 في المراحيض تتخذ أن قبل إليها حوائجهم يقضون وكانوا المتكاثف، النخل الحن وأصل

 .األذى لقصد وتنتابها والشياطين الجن تحضرها  :أه( حُمتضحرة) ومعنى البيوت،

ثحةُِِاْلْ نُِّ) : قال وسلم عليه هللا صلى هلل رسول أن عنه هلل رضي – الخشني ثعلبة أبي عنو ِثحالح
ْنفٌِِأحْصنحافٍِ ُمِِْص  ِِيحط يُونِحِأحْجن ححةٌَِِلح ْنفٌِِ،ِاَْلحوحاءِ ِِف  بٌِِححيهاتٌِِوحص  ْنفٌِِ،ِوحك الح   (1)( وحيحْظعحُنونِحِحيح لُّونِحِوحص 

 .ضلوا الناس وخدعوهم بانهم مالئكةالذين النورانيون ول هم فالصنف األ

ِكلِالناسِلبعضِ: ) قال احد الحكماء َِيكنِخداع ِكما منِاملمكنِخداعِبعضِالناسِلكلِالوقت
 (.  الوقتِلكنِمنِاملستحيلِخداعِكلِالناسِلكلِالوقت

   .التي طالما ضلت أغلب الناس لقد قدر هللا لنا أن نكون جزءا ممن يكشفون هذه الخدعة الكبيرة 

 قرين أجمعت لما الشيطان للناس ،بصورة واضحة خداع رجعت للسيرة النبوية ترى  ول
ر إلى الخروج على  إبليس لهم فجاء يثنيهم، ذلك فكاد الحرب، من كنانة وبين بينهم ما ذكروا بد 
         :لهم فقال  - كنانة بني أشراف من وكان – المدلجي جعشم بن مالك بن سراقة صورة في

 فلما يفارقهم، ال لهم جار والشيطان فخرجوا تكرهونه، بشي ء كنانة تأتيكم أن من لكم جار أنا
 يا أين إلى :فقالوا عقبيه، على فركض السماء، من نزلت قد هلل اجند هللا عدو ورأى القتال دار

 إني ترون ال ما أرى إني منكم برهء إني : فقال ؟ تفارقنا ال لنا جار إنك :قلت تكن ألم ؟ سراقة

 ياط يِ الشِه منِح ْجٍند ِف ْبٍدر يـْوحم إْب لُيس جاحء) : قالَ  ، عَّباس   اْبنِ  فَعنِ .  العقاب شديد وهلل هلل أخاف

ِ ب ن منِْ ُرجلٍِ ُصوحر ة ِف رحْأيـُُته محُعه ِْمدجل   ر كيِحلل مشِْ يطحاُنالشِه قالِحفِح ، مُجعشُِ بنِ  مالكِ  بنِ  راحقحةسُِ ُصوحر ة ِف 

اٌِر و إ  ِن الهناسِ  منِح اْلحيـْوحم ُلُكم غحالبِ  الحِ : ُِ لىصِه اَّللهِ  رُسولُِ أحخحذ ، الهناسُِ فاْصطِه لهمافِـح ، ْكملِحجح  ْلي هعِح اَّلله

ابِ  م نِح ةقحبضِح لحموحسِه ا رحمىفِـح ، الَُّتح يلُِجِ  ْأقحبلِحوِح . ْمد ب رينِح وهْلوافِـح ، ر كيِحاُْلمشِِْجو هوُِ ِف ِح  لهمافِـح ، إْب ليحس إحِل رب 

يـحُعُته وهُِ ْمد بارا فـحوهِل ، يحُده إْب لُيس ،اْنـحتحزعِح ر كيِحاُْلمشِْ م نِح ُرجلٍِ ي د ِف يُُده كاحنتِْوحِ ، رُآه  الهُرجلُِ فحقالِح ، وش 

ُِ اَّللهِح أحخُاف إ  ِن تـحْروحن ماالحِ أحرى إ  ِن : قالِح ؟ جاٌر لحنا أهنكِح تْـُزُعم راحُقةسُِ َي :  وحذلكِ  (اْل عحقابِ  ديُدشِح واَّلله

يِح ئكِح رحأى ح   (2) (ةاْلحمالح
  (944)الموطأ" في مالك االمام رواه ، مرسل حديث   : هذا األثر في ما معنى يق ِوه مما ولعله

ُِ لىصِه اَّللهِ  رُسولِح أهن : رٍيزكِح بنِ  اَّللهِ ِْبي دعُِ بنِ  لحححةطِح عحنِْ)  وهُِ يـْواما إْب لُيس ر ئيِح ما"ِ:ِقحالِح لحموحسِه ْلي هعِح اَّلله
ا ذلكِحوِح ، رحفحةعِح ْيو م ْمن يظُِأغِْ والحِ ُّحُحرأحِِوحالحِ ْأححُقر وحالحِ ُغرأصِْ في ه  عحنِ  واْلحْعف و الهْرْحح ة ْتن زيلِ  منِْ يحرى ِمه
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يلِحجِ  رحأى إهنُه أحما : قالِحِ ؟ ْبٍدر يـْوحم رحأى وحما : اَّللهِ  رُسولِح َي : قحاُلواِ. ْبٍدر يـْوحم رحأى ما إالهِ ، الُُّذنوبِ   رب 

ئكِح يحزعُِ  تتعددهذا األثر ( "ِللحرب ويصفهم ، ويسويهم ، يرتبهمِأي :املالئكة يزع : وقولهِ. ةاْلحمالح

 .يؤكد قدرة الشيطان على التشكل واغوائه للناس  وهذا ...   ه فهو يصح لغيرهطرق

 : العجيب لألثر التاليانظر 

وجملة مافيها ان رجال من المحبين للشيخ  كان في  تيمية ابن شيخلل روايةورد في اكثر من 

سفر له فوقع في مصيبة فاستغاث باسم الشيخ ابن تيمية وفجأة ظهر له الشيخ ابن تيمية وانقذه 

وقضي له حاجته وعندما عاد الرجل من سفره ذهب للشيخ ليخبره  بما حصل له من كرامة  

يبارحها البتة ولم يسمع نداءه ناهيك ان ياتيه فرد الشيخ بانه منذ كذا وهو موجود في بلدته لم 

ويقضي حاجته .. وانما هذا شيطان تمثل بصورته ليضله عن سبيل هللا ... ثم نهاه ونهي 

 تالميذه عن االستغاثة به.

 301 فحةص والوسيلة( في كتابه )التوسل  -هلل  رحمه – تيمية ابن اإلسالم شيخ وفي ذلك قال

ِاآلخرِذاكِأوِرأوِنفِعنهمِغيبتناِحالِِفِوبغييِبِاستغاثواِأقوامِِفِةكْثِيِِوقائعِذلكِمنِوأعرف)
ِشيطانِهوِإَّناِلكذِأنَِلمِبينتِبذلكِحدثوِنِورفعناِعنهمِوملاِاَلواءِِفِجئناِقدِبهِاستغاثواِالذي
 يقول( و  لشيخلِكراماتِِتلكِأنِليظنواِاستغاثواِِمِالذينِالشيوخِمنِغييِوصورةِبصورِتِتصور

وقدِجرىِمْثلِهذاِلِولغييِِمنِأعرف،ِفقدِذكرِغيِواحٍدِأنهِاستغاثِ: )خر في موضع آكذلك 
بْثيابكِوصورتك،ِومنهمِمنِقال:ِرأيتكِعلىِجبل،ِ بِمنِبالُِّبعيدة،ِومنهمِمنِقالِرأيتكِراكباِا

  .( ومنهمِمنِقالِغيِذلك،ِفأخربتهِأِنِلِأغْثهم

و ان هللا سخر لي ملكا أ لم يقل الحمد هلل أنا لي كرامات كثيرة وهذه من جملتها انه :فانظـــر 
نكر بل ا   ... التي ضلت كثير من الناسرتي أو غير ذلك من الحجج ليخدم الناس على صو

فأخربِتمِأِنِلِأغْثهم،ِوإَّناِذلكِسد الذرائع، قال: )وهذا الموقف مهم ل، ذلك جملة وتفصيال 
!ِقدِيكونِهذاِِقالوا:َِيِشيخف  ....ِرِت؛ِليضلهمِملاِأشركواَِبهلل،ِوُّعواِغيِهللاشيطانِتصورِبصِو

هذاِِ،ِفقال:ِال،ِفإنِاملالئكةِالِيكذبون،ِِوِفصدقناهِابنِتيميةِ:ِأَّنِملكاا،ِفنحنِعندماِسألناهِقال
أصحابناِوكذلكِغيِواحدِِمنِأعرفهِمنِ) قال:ِوِ.ِكذبِعليكم،ِفعالمةِأنهِشيطانِأنهِكذبِعليكم

 (استغاثِبهِبعضِمنِحيسنِبهِالظن،ِفرآهِقدِجاءِوقضىِحاجته،ِفقالِصاحِب:ِأَّنِالِأعلمِبذلك

 .الشيخ صورةب الشياطين تلبست به كما تلبست وتصورت وأن مثل ما وقع له، قد وقع لزميله أنه فعلم 

الن هذا غن وكذب وليس وادعى أنه هو واعلم يقينا انه لوكان ملكا لما تشبه بصورة الشيخ 

 . (30كالمنا عن المالئكة في صفحة ) من صفات المالئكة انظرهذا 
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 حاجته الشيطان يقضي قد َبملخلوقات واملستغيث..ِ) :في بعض فتاويه  تيمية ابن شيخال قالو

 هو وإَّنا ؛ِبه استغاث ملن ِكرامة ذلك أن فيظن به استغاث الذي صورة ِف له يتمْثل وقد بعضها، أو

 ( والجن لهم القدرة على التشكل في صور مختلفة . َبهللِأشرك ملا وأغواه ُّخله شيطان

 والبغال،ِواخليل، والغنم، والبقر، اإلبل، صور ِف يتصورون اْلن ):  تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

 هل الندوة، بدار اجتمعواِملا َندي شيخ صورة ِف لقريش الشيطان أِت وقد أُّم، بن صور وِفِواْلمي،

ِفحُرواكِحِِالهذ ينِحِب كِحَِيحُْكرُِِوحإ ذِْ) ِ:تعاِل قال كماَِِيرجوه، أو حيبسوه،ِأو وسلم عليه هللاِصلى الرسول يقتلوا
يْـِِوحاَّللهُِِاَّللهُِِوحَيحُْكرُِِوحَيحُْكُرونِحَُِيْر ُجوكِحِأحوِِْيـحْقتـُُلوكِحِأحوِِْل يـُْْثب ُتوكِح  االنفال - (اْلمحاك ر ينِحِرُِخح

 يتقم صُ  فهو مختلفة وأحوال مختلفة وأماكن مختلفة بصور   آدم لبني يظهر الشيطان اذن

 . لها حصر ال أبواب   من عليهم ويدخل عدة وصورا   ةعديد شخصيات

الفي  اصال   الجن يستخدم لمونسبة لخطورة االمر نجد أن الرسول صلى هللا عليه وسلم 

فقصة ضياع عقد السيدة عائشة وغزوة أحد  في أه شيء غيرها ولم يستعن بهم الغزوات وال

 وغيرها ستكون سهلة اذا استعان المسلمون بالجن وهذا يعني أن االستعانة بهم غير جائزة 

 الرسالة وبلغهم القرآن عليهم قرأ و  اإليمان إلى دعاهمالرسول صلى هللا عليه وسلم  هلكن

االستعانة بهم هي السنة النبوية التي يجب ترك ومن ذلك نعلم أن ال أكثر وال أقل  وبايعهم

 علينا جميعا اتباعها.

واعلم أن أسماء الجن لم تصل الينا اال عبر اليهود والنصرى لكن ديننا الحنيف نهانا عن 

النهي عن اخذ الدين من  في السنة أيضاورد و(  40االخذ منهم وقد ذكرنا األدلة في صفحة )

ِأحتحىِطهابِ اخلِْحِْبنِحُِعمحرِحِأحنِه ):  عنهما هللا رضي هللا عبد بن جابر عنفكتب اليهود والنصارى : 

ِه ِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِالنهِب  ِ ِعلىِفـحقحرحأحهُِِ،ِاْلُكُتبِ ِأحْهلِ ِبـحْعضِ ِم نِِْأحصحابحهُِِب ك تحابٍِِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِالنهِب 

يِوحالهذ يِ،ِاخلْحطهابِ ِاْبنِحَِيِحِف يهحاِأحُمتـحهحو  ُكونِح " :ِوحقحالِحِفـحغحض بِح ُتُكمِِْلحقحدِِْ،ِهِ ب يحدِ ِنـحْفس  ئـْ ِ،ِنحق يهةِاِبـحْيضحاءِحِِ حاِج 
ُوُكمِِْشحْيءٍِِعحنِِْتحْسأحُلوُهمِِْالحِ حق ٍِِفـحُيْخرب  يِوحالهذ يِ،ِب هِ ُِتصحد  ُقوافِـحِب بحاط لٍِِأحوِِْ،ِب هِ ِفـحُتكحذ  بُواِِب  ِأحنِهِوِْلحِِ،ِب يحد هِ ِنـحْفس 

يًّاِكحانِحُِِموسحى عحهُِِمحاِ،ِحح بـحعحن ِِأحنِِْإ الهِِوحس   (1)( "  يـحتـْ

ُ  َصلَّىالنه  فيه غضب ما معصية أن ذلك لوالالعلماء  وبين  اذا ال يغضب اال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

 ( 189) انظر حكم اإلسرائيليات في صفحة جل جالله  انتهكت حرمات هللا
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ِهِأحنِه ) داود أَِبيسنن  فِيورد  وأيضا اب هِ ِْعضِ بِـحِمحعِحِرحأحىِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِالنهِب  ئااِأحْصحح يـْ ِِم نِِْشح
لحةٌِِب قحْومِ ِكحفحى":ِِفـحقحالِحِاْلك تحابِ ِأحْهلِ ُِكُتبِ  " مِْنحب ي  هِ ِغحْيِ ِنحِب  ٍِِإِلحِِأُْنز لِحِك تحاِ  مِِِْرِحغحيْـِِك تحاَبِاِِيـحتهب ُعواِأحنِِْضحالح
 .(" لحْيه مِْعِحِيـُتـْلحىِاْلك تحابِحِعحلحْيكِحِأحنـْزحْلنحاِأحَّنِهِيحْكف ه مِِْأحوحلحِْ" تـحعحاِلحِِاَّللهُِِوحأحنـْزحلِح

عام النهي الأما العلماء فقد استنتجوا حكما من ذلك خاصة فيما يخص الجمع بين األدلة وهو 

 لكتبا في هذه لنظرهناك حالة واحدة يجوز فيها اعن النظر في كتب اليهود والنصارى بينما 

 من باب المناظرة وإقامة الحجة فقط وهذا يبينه قوله تعالى : 

( ِ ِأحنِتـُنـحزهلح ه ِم نِقـحْبل  ِمحاِححرهمحِإ ْسرحائ يُلِعحلحٰىِنـحْفس  ِإ ْسرحائ يلحِإ اله ِل  بحن  الًّ ِكحانحِح  فحْأُتواِلتـهْورحاُةُِِۗقْلِاُكلُِّالطهعحام 
ُِكنُتْمِصحاُّ ق يِح لتـهْورحاة ِفحاتْـُلوهحاِإ ن  (1) (َب 

ما أوردناه من أدلة ونصوص كافية لتبيين النهي الواضح عن التعامل مع الجن وتكذيبهم في 
حديث ابي هريرة في صفحة  وقد بينا النهي فيوهذا األمر مرتبط بكتب اليهود أه شيء 

 الذين هواءاأل أهل لكن. المسلم زجر لكل من يدعي التعامل مع الجن  وهو( وما تالها 22)

ِأحضحلُِِّوحمحنِْ) فقد ضلوا ضالال بعيدا ورسوله هللا بأمر ال ، باهوائهم األحيان من كثير في يتعبدون
 (2) (الظهال م يِحِاْلقحْومِحِيـحْهد يِالحِِاَّللهِحِإ نِهِاَّللهِ ِم  نِحُِهداىِب غحْيِ ِهحوحاهُِِاتـهبحعِحِِم هنِ 

 لكن قبل  الخروج من عالم الجن علينا أن نشير الى أمر مهم وهو:
 

  : الطـــريقــة ودخــول الذكـر في االذن وأخـذ المبــايعـة
 

من المعلوم أنه لكي تكون صوفيا ال بد أن تدخل الطريقة والدخول يتم بالمبايعة واألخذ بيد 

 المريد وقراءة بعض األشياء ...

اذا سألت لماذا علي المبايعة ؟ ... سيقال لك هي ألخذ العهد على نفسك وااللتزام بشروط 

 .المبايعة من أجل ذكر هللا ( أن:  قولكم خالصةن في الذكر ) يعني الطريقة ثم ألخذ االذ

وقد يحتج أحدهم بعلم االسناد ويقول لك هذه المبايعة لسند الطريقة ونحن نعلم ان علم الرجال 

 االسناد ليست فيه بيعة بصيغة العهود والمواثيق التي تتلونها.  وعلم

ي مسألة فقط ف)الحاكم ( أوال : في الشريعة اإلسالمية المبايعة ال تكون اال لخليفة المسلمين 

 المواالة والنصرة وما الى ذلك .

الرجوع ويمكن أو ذكرا من أحد العلماء ال تلزمك المبايعة ما أما اذا أردت أن تأخذ علما 

لسنة وعلومها واللغة قد أخذ الناس عنهم القرآن وعلومه واف ...  لتاريخ االئمة والعلماء

ذكار وغيرها من األدعية المأثورة دون مبايعة . فهل سمعت أن أحدهم بايع وعلومها واأل

                                                           
 93آل عمران  - 1

 50 القصص - 2



                                207 من أصل    53 صفحة 
 

أحد شيوخه من أجل  مام البخاره بايعسمعت أن اإل ..؟ أمام مالك من أجل ذكر معين .ماإل

  .. اإلجابة طبعا : ال معين ؟ حديث 

ألن  في الشرع ن دعواه باطلة ال أساس لهافا أن البيعة من أجل الذكرلذلك كل من أدعى 

 .الذكر ليست فيه بيعة

 اذن من أين أتت فكرة المبايعة ؟

طرق الوصول للروحانيين وكيف أن لديهم عهود ومبايعات تتم بين  25لقد ذكرنا في صفحة 

ها فصاحب هذه العهود عبارة شروط عالية جدا تتم بين الشيخ والروحانيوالخادم و المخدوم 

أما العهود التي تتم بين الشيخ والمريد تختلف  يلقب بالواصل أه أنه وصل لدرجة المخدوم 

عهود ان عالم الروحانيين يرتبط ارتباطا قويا بال يقينا واعلم. قليال عن األولى لكنها مرتبطة بها

فما أن تتم المبايعة بين المريد والشيخ مباشرة يتمكن الشيخ والتسخير... الخ  والمبايعات 

وغيره من شيوخ نفس الطريقة بالتواصل مع قرين المريد وال يصل لهذه الدرجة اال من 

ول تابع عاده أه يأخذ عليك المبايعة أو يعطيك الطريقة م في الطريقة  فلو حاوصل لرتبة مقد  

ذا هل ه : دون اذن سيهلك وربما ينتهي به االمر الى الجنون )اذا فكرت مليا وسألت نفسك

 لكن (  أم  شيء آخر ؟  وكيف أن الشروط فيه مشددة لهذه الدرجة ؟هللااألمر حقيقة هو ذكر 

يعطيك شروط النيابة فهو أخذ االذن من الشيخ لم بمقد  مين وهو الصنف آخر من المقد  هناك 

مين ال يستطيعون أن يكشفوا ومعظم هذا النوع من المقد  الطريقة نيابة عن الشيخ الواصل 

 .الواصل المريد أه التواصل مع قرينه لكنه يتمكن من فتح شفرة المريد  لشيخه

رق ريد أما شيوخ الطلقد ذكرنا أن شيوخ الطريقة المعنية فقط يستطيعون التحكم في الم

 تتطابق الغالبا األخرى فال ... لماذا ؟ ألنهم ربما يتعاملون مع قبيلة أخرى من الروحانيين لذا 

وأنت تعلم أن من شروط بطالن وال أنواع الروحانيين المتعاملين معهم  أسرارهم وال أدعيتهم

 مصالح ولربما حدثتطريقتكم هو األخذ من الطرق األخرى ألنه في هذه الحالة ستتضارب ال

ن يمشاكل بين قبائل الروحانيين من جانب وبين الشيوخ من جانب آخر فلو كانت كال الطريقت

أليس هذا مشروع ؟ لكن الحقيقة  ؟ تقدمان ذكر هللا فما المانع من الجمع بين اذكار مختلفة

سمع ) لذا عادة نتكمن في األسرار المرتبطة بالروحانيين والتي تؤده الى تضارب بينهما 

وهذا فعال يعتمد أساسا على قوة  (وتركه كالمجنونآخر وسلبه واليته  وليغلب  وليعن 

خدامهم من الروحانيين ومقدرة بعضهم من السيطرة على البعض اآلخر واال فما نوع هذه 

 ىالوالية التي يسلبها المخلوقين اذا كانت حقا هي والية حقيقية نابعة من حب هللا ورضاه عل

؟ العالقة بين هللا وعبده الصالح؟ هل يستطيع مخلوق مهما كان أن يدخل و يغير الصالح عبده 

 بدع مرضي عنه الىمن عبد عبد الالولي فكيف يستطيع أن يحول  مستحيل ؟أليس هذا 

خالي العزيز تأكد تماما أن  الى هذه النقطةفما أن تصل   - ؟مغضوب عليه في لمح البصر 

ست والية ربانية بل هي والية روحانية يتحكم فيها مجموعات من قبائل الجن هذه الوالية لي

 نكرت كالمي، أبحث في كل األحاديث واآليات ال تجد لهذا األمر تفسيرا. ألو  . الروحانيين
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اعلم أنه ما أن تتم المبايعة حتى يتمكن الشيخ من السيطرة الكاملة على المريد خالي العزيز، 

فيستطيع أن يخبره بأنه قال كذا وكذا في غيابه .. أو أنه يريد أن يفعل كذا وكذا .. أو أنه فعل 

ن )لواذا أراد المريد أن يترك الطريقة سيرسل اليه ما يعرف بالهواتف البارحة كذا وكذا 

 لهواتف وأنواعها هنا ( هذه الهواتف تستطيع أن  تخيف المريد المتمرد وتجبرهنتحدث عن ا

ويسمى ذلك رعاية الشيخ للمريدين فعموما يستطيع الشيخ أن يؤذه  ة الى شيخهعودعلى ال

 وهذا ما يزيد المريد ايمانا بالشيخ  ومقدرته على الكشف. المريد بكل بساطة 

كار طريقة قط ولم يعتقد أو يقتنع بأف انسان لم يبايع شيخوأعطيك مثاال  حيا : اذا أتيت بأه 

لن يستطيعوا أن يؤثروا عليه وال يستطيعون كشفه ولو اجتمعوا كلهم وخاصة اذا  الصوفية، 

 كان ملتزما ويتحصن بادعية السنة ... لماذا ؟

د بع ألن هذا محفوف بالمالئكة الحفظة ومهمتهم األساسية هي حفظ المؤمن من الجن أوال ثم

 هل اتضحت الرؤيا ؟ ..ذلك الهوام األخرى.

 سؤال مهم ماذا يترتب شرعا على البيعة ؟

 تابك في مسلم رواهفي الحديث القدسي الذه  -دون استثناء ألحد  - احكمقضى م أن هللا لاع

ِوسلمِهعليِهللاِصلىِ-ِهللاِرسولَِسعت):  قال ، عنه هللا رضي  هريرة أبي عن والرقاق الزهد
ْركِ ِعحنِِْالشُّرحكحاءِ ِأحْغنحِِأحَّنِح"ِِ:ِوحتـحعحاِلحِِتـحبحارحكِحِاَّللهُِِقحالِح : " ِيقولِ- ِمحع يِف يهِ ِأحْشرحكِحِعحمحالاِِم لِحعِحِمحنِِْالش  

رْكحهُِِتـحرحْكُتهُِِغحْي ي  (1) ( كِحرِحشِْأحِِيذِ لهِل ِِوِحهُِوِحِيءٌِر ِبحِِهُِْنِمِ َِّنِحأِحفِح: )  ماجه ابن رواية وفي ("ِِوحش 

 فالك آن هذكرت وهذا مايتركك لقمة سائغة لعالم الروحانيين .  هللا  يتم هو أناذن أول شيء 

 فك شفرة المريد وهذا هو بيت القصيد. كن منيتم أن الشيخ

الوقت  خالفوهم وفي نفس اذا ويفعلون بهم األفاعيلإيذاء مريديهم  من يتمكنون بعض الشيوخ لذا

يسيؤون لهذا الشيخ ويصفونه بالدجال وما الى تجد هناك مجموعة من جماعة انصار السنة 

ذلك من صفات شنيعة لكنه لألسف الشديد ال يستطيع أن يؤذيهم ولن يستطيع أن يحرك ساكنا 

 ذن بضربهم بالعصي والسياط.تطيع فعله هو أن يعطي دروايشه اإلما يس لَّ تجاههم جُ 

ار السنة ألن أنصفي المبايعة هذا خير دليل على أن الشيخ ليس لديه تحكم فيهم والسر يكمن و

شفر الشفرة مغلقة والكود مأن يعني وهذا ويتحصنون باألذكارالمأثورة لم يبايعوا صوفيا قط 

 مالئكية . بخوارزمية 

المبايعة لن يستطيع المريد أن يذكر أه  هذهتتم  ما أن قضية أخرى تبين خطورة المبايعة : 

 ربما يصاب بالجنون فكثير واذن لن يهدأ له بال  ال باذن من الشيخ فاذا ذهب يذكر دونر إكذ

 أذكارا من غير اذن. ذكروامن المجانين يقال أنهم 

                                                           
  هو فقط عليهتوكل   النقيض قال تعالى : ) ومن يتوكل على هللا فهو حسبه ( وعلى -1 
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لكن الحقيقة أن المؤمن ليس بحاجة ألخذ االذن من أه صوفي ... نحن قد أخذنا اذننا من هللا 

( وقد بينت السنة ْث يااكِحِِذ ْكرااِاَّللهِحِاذُْكُرواِآمحُنواِالهذ ينِحِأحيُـّهحاَِيِح: )في سورة األحزاب مباشرة قال تعالى 

األذكار فلسنا بحاجة الى صوفي يأذن لنا بالذكر لذا أقول لك ياخالي اجعل  أصناف لنا كل

 مبايعتك هلل وليست للناس.

أنا باعطاء ماليين األشخاص أذكار من السنة دون أن أستأذن  اذا قمتُ واضرب لك مثال : 

ان اذا اخترنا أه انسوكذلك  بل سأجد الخير كل الخير  من أه صوفي لم ولن يصيبني شيء

ليست له بيعة صوفية وقلنا له اذكر هللا بما شئت من اذكار السنة وبأه عدد تريد دون اذن 

 من أحد ... وهللا لن يصيبه شيء أبدا بل يفتح هللا له أبواب الخير. 

باألحرى نستطيع أن نقول  وأذكار السنة أو ضح أن هناك فرق بين أذكار الصوفيةمن هنا ات

 .  لفاظهاوإن كانت االذكار هي نفسها وبنفس أ ذلك لمن بايع الصوفية

ذكار عند الصوفية فكلما تمكن المريد من توريد ذكر معين يعطيه درج في قوة األك تأيضا هنا

صل مع الروحانيين فاألذكار العليا اوهكذا حتى يصل لمرحلة التوالشيخ ذكرا آخر أقوى منه 

وأصوات لها شروط خلوة وبخور وأيام معينة ...الخ  وتظهر خاللها أشياء مرعبة وحيوانات 

 ال تخاف منها مجرد أوهام من الجنهذه : يقولون لك سغريبة ... الخ وحتى الشيوخ أنفسهم 

 (1)ستصل ان شاء هللا 

 . فهل هذا الذكر هو ذكر هللا ؟

حديث القرآن ووهذا ثابت ب يهرب الشيطان بعيداسما أن يذكر االنسان اسم هللا  ،يزخالي العز

ويعمل بصورة الشياطين الي  بهذا الذه يجل فأه ذكر رسول صلى هللا عليه وسلم ال

ِفِح: )قال تعالى القرآن قد بين لنا هذه النقطة بصورة واضحة وجلية بينما ؟... عكسية إ ذحاِقـحرحْأتح
يمِ اْلُقْرآنحِ ِالرهج  َّلله ِم نحِالشهْيطحان  ِ   مِِْلحىِٰوحعِحِآمحُنواِالهذ ينِحِعحلحىُِسْلطحانٌِِلحهُِِلحْيسِحِإ نههُِِ﴾٩٨﴿ِفحاْستحع ْذَِب  ِيـحتـحوحكهُلونِحِرح

ُِهمِب ه ُِمْشر ُكونِحِ﴾٩٩﴿ ِيـحتـحوحلهْونحُهِوحالهذ ينح  النحل. – (ِ﴾١00﴿إ َّنهحاُِسْلطحانُُهِعحلحىِالهذ ينح

ليس للشيطان قدرة للوصول الى المؤمنين ،  األمثالفيه ذا ما كنت أقوله واضرب لك وه 

تطيع أن لكنه يسألنهم تحت حماية المالئكة الحفظة  المتمسكين بالسنة المتوكلين على هللا 

 ؟وى من هذافأه دليل أق ... وذلك بتوكله ومبايعته للشياطينعلى من يتواله ويشرك باهلل يؤثر

   هذا تفسير واضح لماذا يرى المتصوفة الشياطين أثناء ذكرهم وتعبدهم بما يعرف باألسرار. 
 

لو كانت  . وأشياء مخيفةغريبة أن يرى حيوانات  ةكل من يذكر أذكار الصوفيلليس غريبا ف

جدر بالصحابة الكرام أن يمان الفرد كان األتكون حسب درجة إهذه األشياء من الدين و

طبعا بعض المدلسين من المتصوفة  يمانهم عال جدا.ديناصورات ألن إماموث ويخرجوا لنا 

                                                           
وهناك  السنة الشريفة لنا بينته ما حسب وتتفاوت معين أجر ذكر فلكل القيامة يوم الذكر أجر هو نعرفه ما بل الذكر قوة اسمه شيء الدين في نعلم ال ونحن - 1

 تدخل فيها المتصوفة فوضعوا أجورا ألذكارهم. نقطة مهمة وهي أنه ليس هناك أه مخلوق يستطيع أن يخبرنا بأجور األذكار اال الرسول  فقط وهذه أيضا مشكلة
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يحتجون بأن هذه األذكار قوية وترفع صاحبها لدرجة الوالية لذا يعمل الشياطين على منع 

كر من الشيخ من الوصول ، وهذه أكبر كذبة ألن اآلية السابقة تؤكد حماية المؤمن الذا

 الشياطين ألنهم يهربون عند ذكر هللا  .  أنصدقكم ونكذب كالم رب العالمين ؟؟؟

أنا ال انصح أه انسان بمبايعة هؤالء الصوفية لخطورة ما ذكرناه  هذه الحقائق ،بناء على 

تريد األذكار اطلب من الشيخ أن   –أخي المسلم  –آثار تترتب على هذه البيعة اذا كنت من 

 كار فقط دون الدخول في بيعته لكني متأكد من أنه ال يقبل ذلك أبدا ... يعلمك األذ

مع المريد من بعض ما يسأنه بمرور الوقت ولربوهي هناك نقطة مهمة يجب التنبيه لها 

أو أن الخدام يتنصلون من بعض الشروط أو وغير ذلك العلماء كالما يجعله يشك في طريقته 

قت كل ذلك يؤده الى فتور في مسألة العالقة بين الشيخ من المشاكل التي تظهر بمرور الو

ومريده ولحل هذه المشكلة ذهب كثير من شيوخ  الطرق الصوفية الى وضع ما يعرف بتجديد 

ديد تبدأ األمور من ج  حيثالى الشيخ للتجديد  يذهب المريد فيها والطريقة أو تجديد البيعة 

ديد لذكر اذا قلت لي هذا تج .(لفك الشفرات)تنزيل سوفتوير جديد أو عمل ابديت  ببيعة جديدة

لكم مآرب أن أم  ؟ هل هناك مدة صالحية ينتهي فيها مفعول ذكر هللاسأقول لك : هللا ... 

 وان كانت األلفاظ هي ألفاظ ما تفعلونه في األصل ليس ذكر هللا أخرى ؟  وهذا أيضا يؤكد أن

 أه انسانذكر به  فلفظ الجاللة )ال اله اال هللا( لو .ال أن الجوهر يختلفالذكر المعروف إ

ليست له بيعة صوفية ال يحدث له شيء لكن نفس الذكر اذا ذكره تابع لطريقة ما ومبايع 

         . ..وهذا الكالم من البدع الغريبة ظ الجاللة لقوة لفسيصاب بالجنون  ،دون اذن لشيخها

    . (1) الباطلالحق من  فيظهر ساءل لماذا ؟ ويتهنا يقف العاقل 

ر والتي ظاهرها التعهد وااللتزام بذكفالعاقل يفهم أن السر كله يكمن في المبايعة وأخذ العهود 

تنطبق على الشخص المبايع كل الشروط التي في حيث روحانية هللا وباطنها عهود ومواثيق 

  .ة وراء البيعة المخفي   هذه هي الحقيقة وما أدراك ما هي و العهد 

لون ل والت، هو قدرتهم على التشك   الروحانيينوما يؤكد لك أن هؤالء الشيوخ يتعاملون مع 

تدخل على الشيخ فتجده قد تحول لكائن آخر أو شخص  وقد ورد ذلك في معظم كتبهم ، فقد

من الكرامات مع ان التشكل والتلوين  اويعتبرونهالصوفية  راسخة عندآخر وهذه العقيدة 

يعتبر من صور الغن والخداع ووفق ضوابط الكرامة الشرعية ال يصلح هذا أن يكون كرامة  

م لوهو خيال يراه االنسان لكن في الحقيقة  مثل هذا األمر عند الخبراء يسمى بسحر العيونو

بحاَُلُمِِْفحإ ذحا): في سورة طه الجوهر وقد أثبته القرآن حيث قال تعالى يتغير  يـُُّهمِْوِحِح  ِإ لحْيهِ َُِيحيهلُِِع ص 
ْحر ه مِِْم ن ُبوُهمِِْالنهاسِ ِأحْعُيِحِسحححُرواِأحْلقحْواِفـحلحمها: )األعراف في وقال تعالى (  تحْسعحىِِٰأحنـههحاِس  ِوحاْستـحْرهح

اُءوا ْحرٍِِوحجح فلو نظرت في تاريخ االسالم منذ عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم الى  ( عحظ يمٍِِب س 

ستجد أن كل من إال عند الصوفية ، لذا وجود في دين اإلسالم  أه يومنا هذا ليس لهذا األمر

                                                           
 هنا يتضح لنا أن األمر متعلق بمسألة االعتقاد في المقام األول ال بالكلمات واأللفاظ فقط. - 1
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استخدم هذا األمر وأشهر من  تشكل أو تلون قد استخدم هذا النوع من السحر دون أدنى شك

  .الذه قتل بفتوى من علماء عصرهج بالحال   نصور المشهورالحسين بن مالساحر قديما هو 

األرض وهو الذهاب في لمح البصر الى المكان  وكذلك لدى هؤالء األولياء ما يعرف بطي  

خاصة عندما يأتي وقت الصالة معظمهم يصلون الفرض في مكة أن الذه يريد لذا يذكر 

 فربما يدخل أحدهم الغرفة ويختفي ثم يعود بعد فترة وجيزة ... 

ألن في الوقت الذه يدخل فيه الفرض في منطقتنا يكون  ...أبدا  نا أقول : لم يذهبوا الى مكةوأ

ليس ف يتعاملون مع الروحانيين لكن ما دام هؤالء األولياءأهل مكة قد صلوا قبلنا بحوالي ساعة 

لخداع الناس فيذهبون بالشيخ الى أحد  ونهسحر العيون الذه يستخدمبعيدا أن يخدعوهم بنفس 

( 27 أماكنهم المقدسة مثل جبل قاف أو غيره  حيث يتم خداعه )ذكرنا هذه األماكن في صفحة

ال يحتاجون  المفهوم نفسوباألرض مشروعا كان أولى به الصحابة المهاجرون  ولو كان طي  

مسجد في المدينة وهم يعلمون أن الصالة في الحرم المكي تعادل مائة ألف صالة فلماذا  لبناء

بقي أمر آخر يتعلق بهذا  ؟ اذا كان هذا األمر وارد أصال ويصلون في المدينةيفوتهم هذا األجر

 الموضوع وهو قضية تصرف األولياء في الكون واطالعهم على اللوح المحفوظ .

   ون :ــفي الكاء ـــرف األوليــتص
 

ي بالنظر فاالمور هذه وربط  كيفما أرادالولي ووقتما شاء  – التصرف في الكونأما مسألة 

الم كال تحتاج لكثير ...  المسائل وغيرها من واالطالع على الغيب المطلق اللوح المحفوظ

 السنة النبوية فيها ما يثبت عكس ذلك تماما ... الن

من ذكوان وعصية  أن قوما  :وخالصة القول فيها هو ،وبئر معونة  الرجيع حادثةخذ مثال 

قدموا الى النبي صلى هللا عليه وسلم وذكروا أن فيهم اسالما وسألوه   من عضل وفي رواية

 يمالكر أن يبعث معهم من يعلمهم ويقرئهم القرآن فبعث معهم عشرة من خيرة حفاظ القرآن

وا منهم اثنان وهما وقتلوهم واسر من الصحابة فغدروا بهم في منطقة الرجيع)منطقة هذيل(

حيح وهذا الخبر وارد في صوباعوهم لمن يريد قتلهم فقتلوهم خبيب بن عده وزيد بن الدثنة 

 . المغازهكتاب  –باب غزوة الرجيع ورعل ذكوان وبئر معونة  البخاره

 .بطرق مختلفة ذا الخبرردت هناك أحاديث شتى عن هوقد و

ى يطلع علواآلن تمعن معي : لوكان الرسول صلى هللا عليه وسلم يعلم الغيب المطلق أو 

ذلك لألولياء كان واجبا عليه أن ال يلقي بأصحابه في هذه التهلكة  تماللوح المحفوظ كما نسب

يه أن يبينه وإال صار ذلك كتمانا للحق لكان ع و على ذلك امطلعيكون  حسب هذا الزعم ألنه

 :  وما يؤكد ذلك القول)  ...المسلمين وحاشاه صلى هللا عليه وسلم أن يكتم علما ينقذ أرواح 

، ل دلي وهذا أقوىشعرها خصلة المرأة التي أخفت الخطاب في حاطب بن أبي بلتعة وقصة 

ذلك أخبرهم الرسول بفي البداية لم يعرفوا شيئا من ذلك لكن بعد نزول الوحي مباشرة  مألنه

لذه افأين الكشف ا كهذا .. م  هِ ألنه ال يليق به أن يكتم شيئا مُ  جرى الناس خلفها للحاق بهاف

ور األمبعض على  ع رسولهطلِ يُ كان أن هللا  مما ال شك فيه( اذا كان بارادة العبد ؟ تدعونه 
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لم يأته  هذهالرجيع وفي حادثة عنه  اويظل الباقي غائبودون   إرادة منه فقط يبية بالوحي الغ

  .لهؤالء القراءالوحي ليخبره بالحقيقة لذا لم تكن لديه معلومة عن ما سيحدث 

ِ  ى أن َرُسولَ والحديث عنها يطول حت حادثة االفك : ،مثاال آخر اور ش  وسلم عليه هللا صلى َّللاَّ

بينت يات في سورة النور فتالمعالم اال بعد ما انزل هللا اآلكبار الصحابة في األمر ولم تتضح 

 . فأين الكشف واالطالع على اللوح المحفوظ يا أقطاب األرض ؟.  لهم الحقيقة

ِعحْبدِ ِنِْعِحفي تأخير القافلة وقصة التيمم : )  ذه تسببوكذلك حادثة ضياع عقد السيدة عائشة ال
مِ ِْبنِ ِالرهْْححنِ  ِصلىِ-ِاَّللهِ ِرحُسولِ ِمحعِحِرحْجنحاخِح:ِقحالحتِِْأحنـههحاِ-ِعنهاِهللاِرضيِ-ِعحائ شحةِحِعحنِِْأحب يهِ ِعحنِِْاْلقحاس 

ِِ-ِوسلمِعليهِهللا اءِ ُِكنهاِِإ ذحاِححّتهِِ،ِأحْسفحار هِ ِبـحْعضِ ِِف  ْلبـحْيدح ،ِع ْقدٌِِانـْقحطحعِحِْلْحْيشِ اِب ذحاتِ ِأحوَِِْب  ِرحُسولُِِفحأحقحامِحِل 
هِ ِعحلحىِ-ِوسلمِعليهِهللاِصلىِ-ِاَّللهِ  ِ،ِمحاءٌِِمحعحُهمِِْوحلحْيسِحِمحاءٍِِلحىعِحِوحلحْيُسواِ،ِمحعحهُِِالنهاسُِِوحأحقحامِحِ،ِاْلت محاس 

ِ-ِوسلمِعليهِهللاِصلىِ-ِاَّللهِ ِب رحُسولِ ِأحقحامحتِِْعحائ شحةُِِصحنـحعحتِِْمحاِتـحرحىِأحالِح:ِفـحقحالُواِ،ِبحْكرٍِِأحَبِحِالنهاسُِِفحأحتحى
لنهاسِ  ِوسلمِعليهِهللاِصلىِ-ِاَّللهِ ِلُِوحرحُسِوِبحْكرٍِِأحبُوِفحجحاءِحِ،ِمحاءٌِِمحعحُهمِِْوحلحْيسِحِمحاءٍِِعحلحىِوحلحْيُسواِ،ِمحعحهُِِوحَب 

عٌِِ- ذ يِعحلحىِرحْأسحهُِِوحاض  مح،ِقحدِِْفحخ  ِ،ِالنهاسِحوِحِ-ِوسلمِعليهِهللاِصلىِ-ِاَّللهِ ِرحُسولِحِححبحْستِ :ِفـحقحالِحَِّنح
ِِب يحد هِ ِيحْطُعُنن ِِوحجحعحلِحِ،ِيـحُقولِحِنِْأحِِاَّللهُِِشحاءِحِمحاِوحقحالِحِ،ِفـحعحاتـحبحن ِ:ِقحالحتِِْمحاءٌِِمحعحُهمِِْوحلحْيسِحِمحاءٍِِعحلحىِوحلحْيُسوا ِِف 

، رحِت  ْنـحُعن ِِفحالِحِخحاص  ذ يِعحلحىِ-ِوسلمِيهعلِهللاِصلىِ-ِاَّللهِ ِرحُسولِ ِمحكحانُِِإ الِهِالتهححرُّكِ ِم نِحَِيح ِفـحنحامِحِ،ِفحخ 
ٍِحِححّتهِِ-ِوسلمِعليهِهللاِصلىِ-ِاَّللهِ ِرحُسولُِ ِلِحفـحقحاِ،ِفـحتـحيحمهُمواِ،ِالتـهيحمُّمِ ِآيحةِحِاَّللهُِِفحأحنـْزحلِحِمحاءٍِِغحْيِ ِعحلحىِأحْصبح
يِحِمحا:ِاْْلُضحْيِ ِْبنُُِِأسحْيدُِ

ت ُكمِِِْب حوهلِ ِه  ِِآلِحَِيِحِبـحرحكح ِلحْيهِ عِحُِكْنتُِِِالهذ يِاْلبحع يِحِفـحبـحعحْثْـنحا:ِئ شحةُِعحاِفـحقحالحتِْ.ِبحْكرٍِِأحب 
 (.842) مسلم ووصحيح ،(3672) رقم البخاره صحيح - (َتحْتحهُِِاْلع ْقدِحِفـحوحجحْدَّنِح

فلم  فظلوا يبحثون عنه طوال اليوم لم ينزل وحي ليخبرهم بذلككان العقد تحت البعير فقد ل

بكر أباونحن نعلم أن من ذلك ..؟ رضي هللا عنه وهل رأيت كيف انزعج أبوبكر  يجدوه 

في هذه األمة فلم ال ينظر في اللوح المحفوظ ويجد مكان  أكبر ولي  الصديق رضي هللا عنه 

 ولماذا لم يستعينوا بجن مسلم ؟؟؟؟  ؟...ولياء أعلى مكانة منههؤالء األ أم أن  ..؟.قدالع

 كان أولى به، لو كان الكشف واالطالع على اللوح المحفوظ من خصائص الخلق وكما قلنا 

فنبي هللا يعقوب عليه السالالالم تعالى ليس هناك من هو أكرم منهم عند هللا ألنه الرسالالل الكرام 

وح المحفوظ الل الى النظر السالم بل بمجرد عليه يوسف عيناه لفراق تبيض حتى لم يكن ليحزن

تقول س والتراجيديا ؟سيعرف القصة وسيعلم أن يوسف سيعود فما الداعى لكل هذه الدراما 

لي انه يعرف الحقيقة لكنه يتظاهر فقط ... عندها سالالالالالاليتحول األمر الى تمثيل ومخادعة ألنه 

ذا هيعلم الحقيقة ولكنه يظهر خالفها وهذا أشالالالالبه بصالالالالفات المنافقين وحان هلل أن يتخذ نبيا ك

خذ ، وهل تمثيل الحزن يصالالالالالالل لدرجة أن تبيض عين أحدهم ..؟ أم أن هذا الحزن حقيقي ؟ 

ألن   عليه السالالالم ما كان لينكر على نبي هللا الخضالالرانه عليه السالالالم قصالالة نبي هللا موسالالى 
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 ويونس عليه السالالالالم ما .. أم أنهم في مسالالالرحية تمثيلية ؟في اللوح المحفوظ  المسالالالائلأصالالالل 

ع على يطلعليه السالالالالم ولو كان سالالالليمان  .ة لو نظر في اللوح المحفوظ نالسالالالفيكان ليركب 

اللوح المحفوظ كان عليه أن يكون عالما بمملكة سبأ وقصة بلقيس وما تجرأ الهدهد أن يقول 

ما في علمك وككاشف أنت نبي ) والهدهد قالها صراحة ولم يقل : ( ِأحححطُتِِب حاِلحَِْتُ ْطِب هِ  )له 

 :ل عندما قال وهل كان سالالالليمان يمث ِ فهل صالالالار الهدهد أكثر توحيدا منكم ؟   .(..الخ للغيب .

 . ؟ أم أنه ال يعرف شيئا عن مملكة سبأ (ِاْلكحاذ ب يِحِم نِحُِكنتِحِِأحمِِْأحصحدحْقتِحِسحنحنظُرُِ )
 

 همعظمم من قتل اليهود تمكنتما كان الرسل واألنبياء ينظرون في اللوح المحفوظ  لو،  عموما

يا وما الدن وكل إلى انتحار،األمر تحول هم لو يعلمون ذلك ثم تعمدوا البقاء من أجل قتلهم لألن

 يدناسلم تكن لتحدث لو نظر  تصوف وروحانيين وانحرفات وجرائم أفكار و من مصائب فيها

 . في اللوح المحفوظ وعرف حقيقة الشجرة عليه السالم آدم

:ِِقحالِحِْعدٍِسِحِْبنِ ِسحْهلِ ِعحنِْ) :تمعن معي هذا الحديث أما زلت تعتقد أن األولياء يعلمون الغيب ؟ 
ُِِّقحالِح ِ ":ِِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِالنهِب  ِيحْظمحأِِْلحِِْشحر بِحِوحمحنِِْ،ِشحر بِحِعحلحيِهِرِهمِحِمحنِِْاْلْحْوضِ ِعحلحىِفـحرحُطُكمِِْإ ِن  
ا ِِأحْعر فـُُهمِِْأحقـْوحامٌِِعحلحيِهِلحيح ُّحنِهِ،ِأحبحدا ِالحِِإ نهكِح:ِِفـحيـُقحالُِِ،ِم ن  ِِإ نـهُهمِْ:ِِفحأحُقولُِِ،ِنـحُهمِْوحبـحيْـِِبـحْين ِِحُيحالُُِِثِهِ،ِوحيـحْعر ُفوِن 

ثُواِمحاِتحْدر ي ،ِأحْحدح    (2290)ومسلم( 6212)البخاره ("ِبـحْعد يِغحيـهرِحِل محنُِِْسْحقاا،ُِسْحقاا،ِ:ِفحأحُقولُِِبـحْعدحكح

ثُواِمحاِتحْدر يِالحِِإ نهكِحركز جيدا في عبارة )   ( لمن يوجه الخطاب ؟ بـحْعدحكِحِأحْحدح

ُ  َصلَّىموجه للرسول  طبعا ر في  أين النظ . فأين اطالعه على الغيب المطلق ؟ َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

لماذا ال يدره ؟  وهذا يؤكد ما قلناه أن بعض األخبار مثال:   أين الكشف ؟ اللوح المحفوظ ؟ 

المتعلقة بآخر الزمان وعالمات الساعة أتته عبر الوحي فأخبر عنها أما الباقي فلم يتم كشفه 

 . (ِتحْدر يِالحِِإ نهكِح له لذا كان الرد واضحا في جملة )

ِِعحنِْ ) ورد في سنن أبي داوود صحيحوحديث آخر ِعحلحْيهِ ِهللاُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولُِِقحالِح:ِقحالِحِ،ُِهرحيـْرحةِحِأحب 

ٌِّأحُعزحيـْرٌِِأحُّْر يِوحمحاِ؟ِالحِِأحمُِِْهوِحِلحع يٌِِأحتـُبهعٌِِأحُّْر يِمحا " :وحسحلهمِح  (1) ("ِ؟ِالحِِأحمُِِْهوِحِنحِب 

هو  له ع وعزيرب  ن هما تُ شخصيبأنه ال يدرى بحقيقة  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّىح الحبيب صر  

فاذا كان االطالع على اللوح المحفوظ بارادته  .نبي أم ال ؟ ألنه لم يأته وحي يخبره عنهما

                                                           
 شأنب إليه يوحى أن قبل هذا..ورد في كتاب عون المعبود على شرح سنن أبي داود )لقد  (4674)كتاب السنة  حديث رقم  –سنن أبي داوود  - 1

 لطبرانيا وروى أسلم قد كان فانه تبعا تسبوا ال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال الساعده سعد بن سهل حديث من أحمد روى وقد.  تبع
ذا ه بالرغم من اختالف العلماء في صحة لكن –( الصعود مرقاة في كذا مثله هريرة أبي حديث من مردويه ابن وروى. مثله عباس ابن حديث من

 الحديث ، فقد ذهب معظمهم الى القول بتضعيفه .
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 علم... ألنه سيكون كتما لليصرح بهذافما أراد. ما كان عليه أن يطلع عليه وقتما شاء كيحيث 

 وحاشاه صلى هللا عليه وسلم أن يكتم علما عن أمته.

ِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولُِِرِحنحظِحِبحْدرٍِِيـحْومُِِكحانِحِِلحمهاِقحالِحِاخلْحطهابِ ِْبنُُِِعمحرُِروى اإلمام مسلم في صحيحه عن ) 
ابُهُِِأحْلفٌِِوحُهمِِْاْلُمْشر ك يِحِإ ِلحِِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِ ثُِِوحأحْصحح ائحةٍِِثحالح ُِِّفحاْستـحْقبحلِحِرحُجالاِِعحشحرِحِعحةِحوحت سِِْم  ِلهىصِحِاَّللهِ ِنحِب 
لحةِحِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِ ْيهِ ِمحدِهُِثِهِاْلق بـْ زِِْللهُهمِها : " ب رحب  هِ ِيـحْهت فُِِفحجحعحلِحِيحدح ِِأحَنْ  ِتحن ِوحعحدِِْمحاِآتِ ِاللهُهمِهِوحعحْدتحن ِِمحاِل 

مِ ِأحْهلِ ِم نِِْاْلع صحابحةِحِهحذ هِ ِتـُْهل كِِْإ نِِْاللهُهمِه ِِتـُْعبحدِِْالحِِاإْل ْسالح افِح"  اأْلحْرضِ ِِف  ِيحدحيْهِ ِمحاًُّّاِب رحب  هِ ِيـحْهت فَُِِحالِحِمح

لحةِ ُِمْستـحْقب لِح هُِِمحْنك بـحْيهِ ِعحنِِْر ُّحاُؤهُِِسحقحطِحِححّتهِِاْلق بـْ ِم نِِْتـحزحمحهُِالُِِْثِهِمحْنك بـحْيهِ ِعحلحىِفحأحْلقحاهُِِر ُّحاءحهُِِأحخحذِحفِحِبحْكرٍِِأحبُوِفحأحَتح
ِهَِيِحِوحقحالِحِوحرحائ هِ  زُِِفحإ نههُِِرحبهكِحُِمنحاشحدحُتكِحِكحفحاكِحِِاَّللهِ ِنحِب  ِيُْثونِحتحْستحغِ ِإ ذِْ" ِوحجحلِهِعحزِهِاَّللهُِِفحأحنـْزحلِحِوحعحدحكِحِامِحِلحكِحِسحيـُْنج 
ِِلحُكمِِْفحاْستحجحابِحِرحبهُكمِْ ئ كحةِ ِم نِِِْب حْلفٍِِِمُ دُُّكمِِْأحِن   ئ كحة ِِاَّللهُِِهُِفحأحمحدِه " ُمْرُّ ف يِحِاْلمحالح ْلمحالح  (1)( َب 

 ما هذا ؟  ألم يكن مطلعا على اللوح المحفوظ ؟  أم أنه يعرف ذلك وهذا مجرد تمثيل ؟

لكن مع هذا كله ستدعون بأن هناك هل رأيت بطالن خرافة االطالع على اللوح المحفوظ ؟ 

   .ويطلع على اللوح المحفوظ .. من يعلم الغيب المطلق ويتصرف في الكون

. ولكن ..اال هللا وغيرها تثبت أنه ال يعلم الغيب المطلق أحدالنقلية والعقلية كل هذه األدلة 

وتكون اما لحاجة دينية  تعالى يوجد وحي لالنبياء ورؤيا صالحة لألولياء وهي الهام من هللا

 عبدهلهللا من كتكريم غير ارادته أو حاجة للمسلمين أو حاجة لإلنسان نفسه وهي تأتيه من 

التحكم أن وواألحكام وتكون للعظة واالعتبار فقط وليست للتشريع فيصدق خبرها الصالح 

ينظر  دهمأح تجد ، مثلما يفعل المدعون اآلنوقتما شاء كيفما أراد يظهرها الولي  بيدليس فيها 

ظ صار التعامل مع اللوح المحفووكذا وتريد كذا وكذا حتى كذا  أنتاليك ويكشفك أو يقول لك 

ا تعامل الجن مع الغيب وقد ذكرنمع أن معظم ما يفعلونه عبارة عن غيب نسبي  عادة عندهم

  .( هذه الحقائق التي تبين  27 – 24 للصفحات ارجع)  النسبي

وقاعدة النظر في اللوح المحفوظ جلبت آفة أخرى وهي التقسيم بين المعاصي فقد ورد  في 

ِعلىِمعصيةِالولِومعصيةِالفاسقِاذِأنِالولِيطلعهِهللاأنِهناكِفرقِبيِبعض كتب الصوفية ) 
ِوإ ِكشفا ِفيقعِفيها ِمقدورااملعصية ِفكانِأمرِهللاِقدرا  ( :  أه أن الولي يطلع على اللوح َلاما

يس لفيرى مكتوبا عليه معصية يفعلها يوم كذا وتفاصيلها كذا وكذا فيذهب ويفعلها المحفوظ 
لك تم تقسيم المعصية الى نوعين ، معصية ولي وهي ليست عصيانا بل تنفيذا ألمر هللا . لذ

 عصيانا بل تنفيذا ... ومعصية فاسق وهو كل من ليس بولي وتكون عصيانا.

 ى على صاحبه الهالك يوم القيامة.خشَ يُ و  جدا   جدا   أمر كبير جدا  الكالم وهذه 

                                                           
(1763) برقم – الغنائم وإباحة بدر غزوة في بالمالئكة اإلمداد باب -والسير الجهاد كتاب - مسلم صحيح -1 
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 (193في صفحة )ل العلماء ا، انظر أقوواالتباع األعمى لهماما قضية عصمة االولياء 

 :للحصــول على رتبة الصــالح  اـــوخ والتفاني فيهــخدمة الشي
 

 ...ذلكلحتى يترك بعضهم الواجبات يهم والتفاني ف لهمخدمة الناس و األولياء وكراماتهمتلبيس في هناك 

لقد صارت الوالية باالسترقاق واالستعباد والتوريث وصار الولي وكيال لتوزيع الوالية على الناس فاذا 

أردت أن تكون وليا بأقصر الطرق، ما عليك اال التوجه لخدمة أحد األولياء لعدة سنين وتظهر اخالصك 

ير وليا لك السر( وستصوحبك له وتفانيك في خدمته فاذا اطمأن عليك سيعطيك سرا وكما يقال )سيكشف 

كبيرا في لمح البصر وتقوم بالحل والربط كما تشاء لذا يصف معظم الناس خدمة الشيوخ واألولياء على 

وأظن لهذه األسباب خالي العزيز أراك تتفانى في خدمة الشيخ وتعطيه أولوية  –أنها عبادة من العبادات 

وأه عمل آخر الخترت خدمة يرت بين خدمة الشيخ وأظنك اذا خ –ومجهود أكثر هذا كما يبدو ويظهر لنا 

علم أن كشف  السر يعتبر من الخطورة بمنزلة قد تصل بصاحبها الى الموت اذا لم ت الشيخ. لكن يجب أن

يطبق شروطها وهذا ما حدث ألحد شيوخكم الكبار عندما سافر وأخبره الشيخ بأن ال يكشف السر حتى 

 .(ال حول وال قوة اال باهلل قتله الروحانيونسر فمات المسكين )يصل مكة المكرمة لكنه تعجل وكشف ال

 عبد نظن فيه الصالح  ...؟ أه السؤال هو : ما المطلوب منا شرعا تجاه أه ولي أو 

 لننظر للقصة من أولها الى آخرها ....،    اإلجابة واضحة في حديث أويس القرني 

 (189/  7)حديث  -عنه  هللا رضى اْلقََرنِى ِ  أَُوْيس   فََضائِلِ  ِمنْ  باب – مسلم صحيحورد في 

اب رٍِِْبنِ ُِأسحْيِ ِعحنِْ)  اُُِِّعحلحْيهِ ِأحتحىِإ ذحاِاخلْحطهابِ ِْبنُُِِعمحرُِِكحانِحِِقحالِحِجح ُمِِْاْليحمحنِ ِأحْهلِ ِأحْمدح ِْبنُِِأُوحْيسُِِأحف يُكمِِْسحأحَلح
ِ.نـحعحمِِْقحالِحِقـحرحنٍِِم نُِِْثِهُِمرحاٍُِِّم نِِْقحالِح.ِِنـحعحمِِْقحالِحِعحام رٍِِْبنُِِأُوحْيسُِِأحْنتِحِفـحقحالِحِأُوحْيسٍِِعحلحىِأحتحىِححّتهِِعحام رٍِ

ْنهُِِفـحبـحرحْأتِحِبـحرحصٌِِب كِحِفحكحانِحِقحالِح عِحِإ الِهِم  ةٌِوحاِلحكِحِقحالِح.ِنـحعحمِِْقحالِحُِّ ْرهحمٍِِمحْوض  ِرحُسولِحَِسح ْعتُِِقحالِح.ِنـحعحمِِْقحالِحِل دح
ْت ى " يـحُقولُِِ-وسلمِعليهِهللاِصلى-ِاَّللهِ  ِم نُِِْثِهُِمرحاٍُِِّم نِِْاْليحمحنِ ِأحْهلِ ِاُِّ أحْمدِحِمحعِحِعحام رٍِِْبنُِِأُوحْيسُِِعحلحْيُكمَِِْيح

ْنهُِِفـحبـحرحأِحِبـحرحصٌِِب هِ ِكحانِحِِقـحرحنٍِ عِحِإ الِهِم  ةٌِِلحهُُِِّ ْرهحمٍِِمحْوض  ِتِحاْستحطحعِِْفحإ نِ ِألحبـحرههُِِاَّللهِ ِعحلحىِأحْقسحمِحِوِْلحِِبـحرٌِِِّ حاُِهوِحِوحال دح
ِأحْكُتبُِِأحالِحِقحالِح.ِاْلُكوفحةِحِقحالِحِتُر يدُِِأحْينِحِمحرُِعُِِلحهُِِفـحقحالِح.ِلحهُِِفحاْستـحْغفحرِح.ِِل ِِفحاْستـحْغف رِْ. " فحافـْعحلِِْلحكِحِيحْستـحْغف رِحِأحنِْ
ِم نِِْرحُجلٌِِححجِهِاْلُمْقب لِ ِاْلعحامِ ِم نِحِكحانِحِِفـحلحمهاِقحالِح.ِإ ِلحِهِأحححبُِِّالنهاسِ ِغحبـْرحاءِ ِِ ِِأحُكونُِِقحالِحِعحام ل هحاِإ ِلحِِلحكِح

تحاعِ ِيلِحقحلِ ِاْلبـحْيتِ ِرحثِهِتـحرحْكُتهُِِقحالِحِأُوحْيسٍِِعحنِِْفحسحأحلحهُُِِعمحرِحِفـحوحافحقِحِأحْشرحاف ه مِْ ِصلى-ِاَّللهِ ِرحُسولِحَِسح ْعتُِِقحالِح.ِاْلمح
ْت ى " يـحُقولُِِ-وسلمِعليهِهللا اُِّ ِمحعِحِعحام رٍِِْبنُِِأُوحْيسُِِعحلحْيُكمَِِْيح ِب هِ ِكحانِحِِقـحرحنٍِِم نُِِْثِهُِمرحاٍُِِّم نِِْنِ اْليحمِحِأحْهلِ ِأحْمدح

ْنهُِِفـحبـحرحأِحِبـحرحصٌِ عِحِإ الِهِم  ةٌِِلحهُُِِّ ْرهحمٍِِمحْوض  ِرِحيحْستـحْغفِ ِأحنِِْاْستحطحْعتِحِفحإ نِ ِألحبـحرههُِِاَّللهِ ِعحلحىِأحْقسحمِحِلحوِِْبـحرٌِِِّ حاُِهوِحِوحال دح
اِأحْحدحثُِِأحْنتِحِقحالِح.ِِل ِِاْستـحْغف رِِْفـحقحالِحِأُوحْيسااِفحأحتحى. " فحافـْعحلِِْلحكِح ٍٍِِسحفحرٍِب ِِعحْهدا ِقحالِح.ِِل ِِفحاْستـحْغف رِِْصحال 

اِأحْحدحثُِِأحْنتِحِقحالِح.ِِل ِِاْستـحْغف رِْ ٍٍِِب سحفحرٍِِعحْهدا ِفحاْستـحْغفحرِح.ِنـحعحمِِْقحالِحِ؟ُِعمحرِحِق يتِحلحِِقحالِح.ِِل ِِفحاْستـحْغف رِِْصحال 
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يـْرٌِِقحالِح.ِوحْجه هِ ِعحلحىِفحاْنطحلحقِحِالنهاسُِِلحهُِِفـحفحط نِح.ِلحهُِ ِأحْينِحِم نِِْ:ِقحالِحِإ ْنسحانٌِِرحآهُُِِكلهمحاِِكحانِحفِحِبـُْرُّحةِاِوحكحسحْوتُهُُِِأسح
4/19ِ  النبالء أعالم سيرانظر كذلك  ( اْلبـُْرُّحةُِِهحذ هِ ِأُلوحْيسٍِ

لقد كان التوجيه واضحا من الرسول صلى هللا عليه وسلم بأن نطلب منه أن يستغفر لنا ويدعو لنا ... ال 

بل يدعو لنا مرة واحدة فقط وينتهي األمر .. فلو كانت الخدمة  - هذا الطلبوال حتى تكرار  -أكثر وال أقل 

ماذا وبقية الناس ل جيد، . لمسلمينهو خليفة ا: ستقول لي ، واردة لفعلها عمربن الخطاب رضي هللا عنه 

ولياء اليوم ..؟ لقد اتبع الناس آنذاك توجيه الرسول صلى هللا عليه يتبعوه أو يخدموه كما يحدث مع األلم 

ة ولم يسأله عن الكشف ورؤيوسلم لذا عندما قابله رجل آخر في الكوفة لم يطلب منه أكثر من االستغفار 

هي و أو من نظن فيه الصالح وهذا هو المطلوب منا شرعا تجاه أه ولي   المستقبل وال شيء من هذا القبيل

عد لم تظهر للوجود اال بالكشف أو ما يسمى بالكهانة وأما الخدمة واالستعباد واالسترقاق  ،ة الثابتةن  الس  

الث الهجره واخترعوا للناس  هذه العقائد الفاسدة و بعض ظهور التصوف في الكوفة في أواخر القرن الث

ه فحتى لو أردنا تطبيق ذلك فان : ( منِلِيكنِلهِشيخِفالشيطانِشيخه)  :القواعد الوهمية كقولهم 

وفي وغيره وهذه العلوم ال تتطلب شيخ صوالفقه واللغة خاص بطلب العلم الشرعي كعلم الحديث والتفسير 

 . ال مبايعة الروحانيينووال دخول أه طريقة 

 ان ذاهلقد ثبت ذلك بأحاديث صحيحة و. وتقديرهم البيت آل احترام : أخرى وهي قضية ألمرا بهذا يتعلق
في صحيحه أن رسول  البخاره الى الرسول صلى هللا عليه وسلم وعليهم ادعاؤهم كما روى نسبهم صح

هُِمِحِفـحْليـحتـحبـحوهأِِْنحسحبٌِِف يه مِِْلحهُِِلحْيسِحِقـحْومااِاُّهعحىِمحنِ قال: ) وسلم عليه هللا صلىهللا  نهانا لكن  (النهارِ ِم نِحِْقعحدح

ِِاثـْنـحتحانِ ): فقال  مسلم كما في صحيح عن الطعن في األنساب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ُِهُحاِالنهاسِ ِِف 
ِِالطهْعنُِ:ُِكْفرٌِِِِ  مِْ  كان اذاننظر في عمله  لذا من ادعى أنه من آل البيت. (اْلمحي  تِ ِعحلحىِوحالن  يحاححةُِِالنهسحبِ ِِف 

ُ  َصلَّىكما وصفهم الرسول  والسنة الكتاب معويسير  القويم المنهج على ما)بقوله  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ ِلنِفإَّنه
 نراه الذهوالغلو  االستعباد لدرجة ليس لكنهذا جدير باالحترام والتقدير (  اْلوضِحِعليِهِير ُّحاِحّتِيفَتقحا

ُكمِْ): عن ذلك فقال  وسلم عليه هللا صلى فقد نهانا الرسول . اليوم ِِوحاْلغُُلوِهِإ َيه ِِمحنِِْأحْهلحكِحِفحإ َّنهحاِ؛ِالد  ينِ ِِف 
لحُكمِِْكحانِح ِِاْلغُُلوُِِّقـحبـْ   (1) (ِالد  ينِ ِِف 

د قدون الناس لكن هذا االعتقاد خاطيء من العلم بشيء  هللاأن آل البيت قد خصهم الجهالء بعض قد يعتقد 

ي ِ ل ِِقـُْلتُِِ):  قَالَ  ُجَحْيفَةَ  أَبِي َعنْ فقد روى البخاره في صحيحه رد عليه اإلمام علي بن أبي طالب 
ِْبنِ ِعحل 

ِ ِِلحْيسِحِِم هاِشحْيءٌِِع ْندحُكمِِْهحلِْ:ِطحال بٍِِأحب  ِوحالهذ ي:ِِفـحقحالِحِ-؟ِِالنهاسِ ِْندِحعِ ِلحْيسِحِمحاِمحرهةِاِوحقحالِحِِ-،ِِاْلُقْرآنِ ِِف 
ِِمحاِإ الهِِع ْندحَّنِحِمحاِالنهسحمحةِحِوحبـحرحأِحِاْلْحبهةِحِفـحلحقِح ُِِجلٌِرحِِيـُْعطحىِفـحْهمااِإ الهِِاْلُقْرآنِ ِِف  :ِقحالِحوفي رواية : )   (ِك تحاب هِ ِِِف 
ِ(2)ِ.(ُمْسل ٌم..ُِجلٌِرحِِأُْعط يحهُِِفـحْهمٌِِأحوِِْهللا ،ِك تحابُِِِإ الهِِالنهسحمحةح،ِوحبـحرحأِحِاْلْحبهةِحِفـحلحقِحِوحالهذ يِال،

                                                           
ْميِ  َحَصى قَْدِر، بَابُ  - اْلَمنَاِسكِ  ِكتَابُ  - ماجة ابن سنن. انظر ( 3029)  ماجه وابن(  3059)  النسائي رواه .1  .  الرَّ
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َّللهِ قال تعالى : ) لهم طاعة فال والسنة الكتاب فارقوا و انحرفوا لو أما  ِح ُدِقـحْومااِيـُْؤم ُنونحَِب  ِ ر ِالح ِاآْلخ  ِوحاْليـحْوم 
ءحُهْمِأحْوِ انُواِآَبح ِكح وحرحُسولحهُِوحلحْو  يغني ال النسب فان. ( يحتـحُهمِْأحبـْنحاءحُهْمِأحْوِإ ْخوحانـحُهْمِأحْوِعحشِ يـُوحاُُّّونحِمحْنِححاُّهِاَّللهِح

 لرسولا لذلك حديث دليل وخير نسبه ينفعه لم ذلك مع لكن األشراف كبار من هو فأبولهب  شيئا، عنهم

ِِعنِْ: )سنن الترمذه في وسلم عليه هللا صلى يحتحكِحعِحِ"وحأحْنذ رِِْنـحزحلحتِِْلحمهاِقحالِحُِهرحيـْرحةِحِأحب  ِمجححعِحِاأْلحقـْرحب يح"ِش 
ِالنهارِ ِم نِِْأحنـُْفسحُكمِِْأحْنق ُذواِقـُرحْيشٍِِشحرِحمحعَِِْيِح:"ِفـحقحالِحِوحعحمِهِفحخحصِهِقـُرحْيشااِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولُِ

ِ ِِالنهارِ ِم نِِْأحنـُْفسحُكمِِْْنق ُذواأحِِمحنحافٍِِعحْبدِ ِبحن ِِمحْعشحرِحَِيِحِنـحْفعااِوحالحِِضحرًّاِاَّللهِ ِم نِِْلحُكمِِْأحْمل كُِِالحِِفحإ ِن   ِأحْمل كُِِالحِِفحإ ِن  
ِِلنهارِ اِم نِِْأحنـُْفسحُكمِِْأحْنق ُذواُِقصحي ٍِِبحن ِِمحْعشحرِحَِيِحِنـحْفعااِوحالحِِضحرًّاِاَّللهِ ِم نِِْلحُكمِْ ِانـحْفعِاِوحالحِِضحرًّاِلحُكمِِْأحْمل كُِِالحِِفحإ ِن  

ِِالنهارِ ِم نِِْأحنـُْفسحُكمِِْأحْنق ُذواِاْلُمطهل بِ ِعحْبدِ ِبحن ِِمحْعشحرِحَِيِح ِب ْنتِحِفحاط محةَُِِيِحِنـحْفعااِوحالحِِضحرًّاُِكمِْلحِِأحْمل كُِِالحِِفحإ ِن  
ِِالنهارِ ِم نِِْنـحْفسحكِ ِأحْنق ذ يِحُمحمهدٍِ اارحِِلحكِ ِإ نِهِنـحْفعااِوحالحِِضحرًّاِلحكِ ِأحْمل كُِِالحِِفحإ ِن   َل حاِسحأحبـُلُّهحاِْح   (1) ("ِب بحالح

ِخحلحْقنحاُكمِم  نِذحكحٍرِوحأُنْثحٰىِوِحيقول المولى سبحانه وتعالى في سورة الحجرات ) اِالنهاُسِإ َّنه ِأحيُـّهح جحعحْلنحاُكْمَِيح
ِأحْكرحمحكُِ ِل تـحعحارحُفواِۚإ نه ِوحقـحبحائ لح ُِشُعوَبا ِأحتْـقحاُكْم ِاَّلله  ِاَّللهحِعحل يٌمِخِحْمِع ندح  عليه هللا صلى قال و( . ﴾١3﴿ ب يٌِإ نه

ُلهُِِب هِ ِبحطهأِحِوحمحنِْ): وسلم  .في كتاب الذكر والدعاء مسلم رواه .(نحسحُبهُِِب هِ ُِيْسر عِِْلحِِْعحمح

 حيث قال : رضي هللا عنه وصدق اإلمام علي بن  أبي طالب 

 النََّسـبْ  على اتكاال   التقوى تتركِ  فال      بدينــهِ  إاِل اإلنســـان مــا لعمـركَ 

ْركُ  َوَضعَ  وقد     فـارس   سلمـان اإلسـالمُ  رفعَ  فقـد  لهـبْ  أبا الشـريفَ  الش ِ
 

خاطئة في حق األشراف وهي أن النار ال تحرقهم والتؤثر فيهم فكل العقيدة ما يزيد األمر تعقيدا هو اللكن 

ذه الرسالة كيف أن من ادعى أنه من األشراف طولب باثبات ذلك من خالل النار ونحن رأينا في ه

الروحانيين يمكن أن يلعبوا دورا كبيرا في مثل هذه الحالة . ومن شدة رسوخ هذه القاعدة في اذهان الناس 

يكون بالبرد وليس بالنار. سذهب بعض الشيوخ الى القول بأن عذاب العصاة من األشراف يوم القيامة 

 ديث السابق يبين لنا عكس ذلك فقد قال صلى هللافكيف نقل هؤالء أخبار القيامة دون وحي تنزيلي ؟  والح

رااِيحْصلحىِٰسِح( وقال تعالى في شأن أبي لهب : ) النهارِ ِم نِِْأحنـُْفسحُكمِِْأحْنق ُذواعليه وسلم لخير األشراف ) ِذحاتِحَِّنح
 ( فكيف يصح أن النار ال تؤثر في األشراف ؟ أنكذب القرآن و السنة ونصدق هؤالء الشيوخ ؟    َلححبٍِ

ي تقع في نطاق الغيب النسب نجدهاوبراهين من كشوفات  ما يحدثلنعود لبداية المسألة ، فلو نظرنا الى 

يمكن أن تتحقق اذا كان للولي روحاني يخدمه والروحاني يمكن أن  آنفاالمسائل التي ذكرناها جميع و

يوم معين  ي المستقبل فيف يتواصل مع قرين االنسان وينقل أخباره بل  ويمكن أن يواعد الشيخ بعمل شيء

ع بذلك يوفي مكان معين فيتحدث الشيخ عنه  وعندما يأتي الوقت يقوم الروحاني بتنفيذ ذلك فيذهل الجم

ك يخدمك ويجب عليك اظهار هذه الكرامات لَ يل له : هذا مَ فمخدوع ق مسكين الشيخ. ويسلموا له تسليما كامال

                                                           
 (.  3644وسنن النسائي )  (206) ومسلم( 2753) البخاره في متقاربة بألفاظ لهذا مشابه ديثاحردت أو، كما  3185 رقم حديثالترمذه  .3
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شيء طيب ويكون قصد الروحاني اضالل الناس وستضح  ليهتدوا لطريق الخير  فيكون قصد الشيخللناس 

  لهم الحقيقة يوم القيامة هل هذا ملك أم ال ؟ وهل ما حدث فعال كان كرامة أم ال ؟ .

خالصة القول في هذه المسائل ) االستجابات والكرامات وعلم الغيب ...الخ (هو أننا اذا توسمنا في أحدهم 

لك الحبيب صلى هللا عليه وسلم وال نجزم بوالية انسان معين لغياب الصالح سألناه الدعاء كما أمرنا بذ

الدليل الصريح له بل نترك قضية الكرامات والكشف وعلم الغيب  تماما وال نشغل بها أنفسنا حتى ال نقع 

في ما ذكرناه من شبهات ربما نسأل عنها يوم القيامة فحتى لو كان الشخص وليا حقيقيا ال يعنينا ذلك بشيء 

ن ذلك غير مطلوب منا أساسا .. فالولي يعتبر ولي لنفسه وليس مطلوب منا أن نثبت ذلك أو نشهد له أل

ه ِِمهنِْبذلك بدليل قوله تعالى: )  (1)( ِوحمحْنِأحسحاءحِفـحعحلحيـْهحاعحم لحِصحاْل ااِفحل نـحْفس 
 لكي يتضح لك األمر أسأل نفسك هذه األسئلة :

 فالن بن فالن هل هو ولي صالح وله كرامة أم ال ؟عند الموت هل يسألك الملكان عن  -
  عند وقوفك في الميزان هل ستسأل عن فالن أنه ولي صالح أم ال ؟  هل تُسأل كن كراماته ؟ -

 :هذه األسئلة طيب أسأل نفسك ...            اإلجابة طبعا  " ال "

 عندما تشهد إلنسان بأنه ولي صالح وأنه من أهل الجنة هل ستسأل عن ذلك أمام هللا ؟  -
 عندما تقص للناس وتثبت لهم كرامة ولي معين فيتغير اعتقادهم به هل تسأل عن ذلك ؟   -

ْيه ِرحق يبٌِ: )في سورة  )ق( قال تعالى   " نعم "    اإلجابة طبعا ِلحدح  (.ت يدٌِعِحِمهاِيـحْلف ُظِم نِقـحْوٍلِإ اله

ما دام هناك سؤال على هذه الشهادة وقل  من ينجو من هذا الخطر. لقد  كنت في أمان  االن أنت في خطر

ما دمت لم تشهد النسان بالوالية إال ما شهد له الدليل واآلن أدخلت نفسك وأقحمتها في قضية انت في غنى 

 ما يضره وما ينفعه. يميز بين العاقل يجب أن      ...؟عنها يوم القيامة.. من أجل ماذا 

 عحلىِح ُّحخحلِح أنحه ، أبحي هِ  عحنِْ ُمليحكحة، أبحِ  بنِ  هللِ  دبعِح بنُِ حيحِيِح حهدثنحا)  : قال  ماجه ابن سنن قد ورد فيف

ة  تكحلم منِْ ": يقحولُِ وسحلم عحْليهِ  هلل صحلىِه هللِ  رُسولِح َسح عتُِِ: فحقالتِح ، اْلحقحد ر م نِح شحيائا َلحا فحذحكحر ، عحائش 

   (2) .(" ِعحُنه يْسألِْ لِح ،في هِ  لمِهكيتِح لِح وحمنِْ ، اْل قياحمةِ  يوحمِح عحُنه ُسئلِ  ،اْلحقحد ر منِح شحْيءٍِ ِفِ 
وهذا هو توجيه الرسول صلى هللا عليه وسلم وهو دليل واضح عن عدم الخوض في مثل هذه االمور الن 

المساءلة يوم القيامة لذا السكوت عنها أولى وأفضل بالنسبة التكلم فيها سؤده بك الى الفتنة في الدين و 

ألن مسألة القدر متعلقة باهلل وكذلك اصطفاء واختيار الولي متعلق باهلل فكل من خاض في تفاصيل  للمسلم

 .األمورالتي تتعلق باهلل سئل عنها يوم القيامة

 لقدر.عيين كما في افي التفاصيل والتدون الخوض  عموما كما في اآلية  يمان باالولياءعلينا اإلفيجب 

 ن هل فهمت قصده ؟ ..... ال تتدخل في ما ال يعنيك لكي ال تجلب لنفسك مصائبا أنت في غنى عنها. اآل

                                                           
 46 وفصلت  15 الجاثية .4

 لكني لم أقف على تخريجه. –( 88حديث رقم )  –المقدمة  –باب في القدر  –سنن ابن ماجة  .5
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والغريب في االمر عند االطالع على معظم االولياء تجد أن واليتهم  تتم باالستفتاء الشعبي ... ال دليل 

واذا عارضتهم قالوا لك هذا ولي باالجماع وال يدره هؤالء أن وال نص صريح للشخص المعني باسمه 

 . كلمة اإلجماع يقصد بها اتفاق العلماء والفقهاء واجماعهم وليس اجماع الشعب

 لهم ...  قد يظن أحدهم من كالمي أن الوقوف في مسألة األولياء تعتبر معاداة

ال .. ال .. ال  وأنا أقول نقف ونمسك وال نخوض فيها ونترك الولي وشأنه الن ذلك ليس من شأننا  

   ...فقد اختلط الحابل بالنابل  وكذلك نسبة لوجود ما ذكرناه من شبهات

الن السكوت يخرجنا من دائرة معاداة األولياء وكذلك يخرجنا من دائرة متابعة  و  اسكت: وأنا أقول لك 

 صلى هللا عليهبل هذا االمساك واجب التباع هده  الرسول  ضالل الروحانيين وممن يتعاملون مع الجن 

...( وأسلم طريق هو ما  هِ وحع ْرضِ ِل د ين هِ ِاْستـحبـْرحأِحِالشُّبـُهحاتِ ِاتـهقحىِفحمحنِ في مسألة الشبهات فقال : )... وسلم

 : هو مهم سؤال بقي رسمه لنا الحبيب صلى هللا عليه وسلم.

 ؟... منهم نريده الذه ما ....؟ باالولياء الشديد التعلق هذا لماذا

   : اءـــباالولي ديدـــالشالناس  تعلقأسباب 
 

 يتعلق الناس باألولياء لعدة أسباب أهمها االتي : 

يمان اذ أن الغيبيات تبدو غير غايات ليطمئن أحدهم على مسالالألة اإلالتعلق بالمحسالالوسالالات وجعلها  -1
محسالالوسالالة لديهم وبعيدة عنهم ونحن نعلم أن عالم الشالالهادة والمحسالالوسالالات هو وسالاليلة لعالم الغيب 

ن  ...  وتظهر جليالالا مسالالالالالالالالألالالة حقالالائق التبرك والتوسالالالالالالالالل يس غالالايالالة مثلمالالا يتخالالذه النالالاس اآلول
 على ال هللا أرادها التي الطريقة على يكون بالغيب اإليمان...الخ لكن يجب أن نعلم أن واالستغاثة
وكذلك االستدالل  بعالم الشهادة والمحسوسات يكون وفق نصوص  الشيوخيريدها  التي الطريقة

ت هِ ِوحم نِْ﴿ وضوابط شرعية معينة وليس حسب هوى الناس  ِالِحِوحاْلقحمحرُِِْمسُِوحالشِهِوحالنـههحارُِِاللهْيلُِِآَيح
ُدوا جــــُ ْمسِ ِتحســــــــــــــْ ُدواِل ْلقحمحرِ ِوحالِحِل لشــــــــــــــه جــــُ ذ يَِّلل هِ ِوحاســــــــــــــْ هُِإ ُِِكنُتمِِِْإ نِخحلحقحُهنِهِالــــه ُدونِحَِيه                     ﴾ تـحْعبــــُ

ِححّتهِِاءحُلونح،يـحتحســـِحِالنهاسُِِيـحزحالُِِالحِ): قال وسالاللم عليه هللا صالاللى النبي أن عنه هللا رضالالي هريرة أبي عنو 
اِ:يـُقحالِح ،ِاَّللهُِِخحلحقِحِهحذح ئاا،شِحِذحل كِحِم نِِْوحجحدِحِفحمحنِِْ؟ِاَّللهِحِخحلحقِحِفحمحنِِْاخلْحْلقح َّللهِ ِآمحْنتُِِفـحْليـحُقلِِْيـْ   (1) (َب 

 ( ألن الغيبيات ستتحول الى خرافة اذا اسقطناها على المحسوسات لكنولينتهَِبهللِفليستعذاذن )

سقاط األوضاع الخاصة على األوضاع العامة وتحويل  خاض بعضهم في هذه القضية وقاموا با
عَيَّن ومعلوم عند الفقهاء و علماء اللغة أن هذا ال يتم اال اآليات العامة من أجل االسالالالالالتدالل بها للمُ 
 على كمحال في والرئيسي األساسي العنصر هو فالدليل ..بقرينة صارفة أو ما يسمى بالُمَخِص ص

لذه المرجع وهو األطراف جميع فة من الحق خالله من يتبين ا فة فما ..الخرا  دعاوى إال الخرا
 دليل لىع تسالالالتند لم الغيب لقضالالالية تعرضالالالها في الضالالالالة و جميع الفرق والبرهان للدليل افتقدت

وهذا قد يؤده الى معارضة أو تكذيب القرآن قال تعالى في سورة يونس :  فيها بالجهل  خاضتف

بُواِِبـــحلِْ ) ذه هِ ِحيُ يطُواِلحِِِْبـــ حاِكـــح اِب ع ْلمـــ  هَُِِيحِْت  مِِْوحلحمـــه الغيالالب والوصالالالالالالالول اليالاله  عالالالم أن واعلم ( َتحْو يلـــُ
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ِسحُنر يه مِْ):  جل جالله  ربنا بقول ثابتمع مصاحبة الدليل  باإلستدالل بعالم الشهادة والمحسوسات
ت نحا ِِآَيح ِِاآْلفحاقِ ِِف  ه مِِْوحِف  ِحِححّتهِِأحنـُْفس  ُمِِْيـحتـحبـحيه   (1) (اْلْحقُِِّأحنههَُِِلح

 

ومن األسباب التي تدفع الناس للتعلق باالولياء هي الوصول لدرجة الصالح والوالية من خالل  -2

خدمة الشيخ وحبه والتفاني في طاعته  لقد ارتبط الناس فكريا بهذه المسألة وصارت من المسلمات 

لدى معظمهم أمثلة أقصر الطرق للوصول لدرجة الصالح ونيل األجور العظيمة وتوجد وهي من 

الشيوخ وكالء لتوزيع الدرجات ؟؟ والحديث الصحيح يثبت هؤالء بت صحة ذلك فهل صار تث

لنـهوحاف لِ ِإ لحِهِيـحتـحقحرهبُِِعحْبد يِيـحزحالُِِمحا عكس ذلك ) بههُِِححّتهَِِب  مساعدة المسلم ألخيه  نا ال انكر أ( أن ُأح 

ألولياء ايجب أن تعلم أن والحقيقة  بهذا التعظيم.فيها أجر لكن ال بد أن يكون لمن يحتاجه وليس 

 ( 175و  34صفحة سرارو  )انظرم بعض األسرار وما ادراك ما األيكافئون من يخدمهم باعطائه
 

 الخوف من المستقبل وكشف الغيب وقضاء الحوائج الدنيوية وهذا ال يحتاج مني أه إضافات . -3
 

 

 خرة عند الحساببل هي مسؤولية اآلولية في الدنيا التهرب من المسؤولية... ال أقصد بها المسؤ -4

ولياء سينقذونهم من هذا الهول وذلك ك اليوم يعتقد هؤالء الناس أن األحيث يشتد االمر ففي ذل

 :   آلياتت هذه اوارد في كثير من كتبهم وقصائدهم وأقوالهم ويقر بذلك األغلبية وال أعلم أين أختف

يه ِ.ِوحأُم  هِ ِم نِِْاْلمحْرءُِِيحف رُِِّيـحْومِح)...( ُّااوحُكلُُّهْمِآت يه ِيـحْومحِاْلق يحامحة ِفـحرِْ)  (بـحُنونِحِوحالحِِمحالٌِِيحنفحعُِِالحِِيـحْومِح)...( أحب يهِ وِحِأحخ 

ِِب  ْذن ه ِ) ِتحكحلهُمِنـحْفٌسِإ اله ِالح ِمحاِيـحْوُمِاْلفحصِْ)أنه يوم الفصل  ...(يـحْومحَِيحْت  ارُُهِ)؟ (  لِ وحمحاِأحُّْرحاكح ِكحانحِم ْقدح يـحْوٍم
ِسحنحٍةِِم  هاِتـحُعدُّونِح ِيـُْقبحلُِ )قائال  تعالىفيه سبحانه و ويؤكد .(أحْلفح ئااِوحالح يـْ ِحْز يِنـحْفٌسِعحنِنـهْفٍسِشح ِ ِيـحْومااِاله

نـْهحاِشحفحاعحةٌِ ِشحفحاعحٌةِ ) ... وقال : أيضا ( م  ُِخلهٌةِوحالح ِبـحْيٌعِف يه ِوحالح ؤالء ــيأتي ه ع هذا كلهــم... ( يـحْوٌمِاله

ُؤالحِ ) ِاَّللهِ وحيـحُقوُلونحِهٰح ِع ندح  .(  نسأل هللا السالمةِء ُِشفحعحاُؤَّنح

ويؤكد لهم الشيوخ ذلك انهم سيحضرون مريديهم عند الموت وفي الميزان وأنهم سيدخلونهم الجنة       

م من ه: أه أن هللا يتفضل على أصحابها بالرحمة والنعيم وينجيوابتكروا لهم مقاما سموه دائرة الفضيلة 

لديهم دوائر أخرى كدائرة اإلحاطة ودائرة النور  ووال تؤثر فيهم الحسنات وال السيئات عذاب الجحيم 

 ؟ برلمان  ...   هل هذا دين أم من الدوائر  طلسم وغيرها مال

  كيف ضمن الشيوخ ذلك ألنفسهم ولمريديهم وكيف أمنوا مكر هللا ؟

 رأكبفهذا هو عمر ابن الخطاب  عنهم بعيدة والدعاوى عليهم غالبا الخوف رأيت السلف علماء اعتبرت إذا

اءِ  م نِح ُمنحاٍُِّلوَِّنُّىِ)يقول :  اءوليمن هؤالء األ ُلونِح إ نهُكمِْ النهاُس، أحيهُّا :السهمح  رحُجالاِ الهِاِأحمجحُعونِح ُكلُُّكمِْ اْلحنهةِح ُّحاخ 
ا، دا     (٢)( ُهوِح أحُكونِح أحنِْ خل ْفتُِ وحاح 

                                                           
 53:سورة فصلت - 1

وبما  .معضل وهذا عمر عن  كثير أبي بن يحيى رواه وكذلك متروك  وهو البابلتي سنده وفي(  1/53) الحلية في نعيم أبو : هذا األثر ضعيف  رواه تنبيه -1
 ال: "  سند هل وليس التمريض  بصيغة  يقالوهناك أيضا أثر مشابه البي بكر الصديق رضي هللا عنه   أني لم أقم بحذفه لذا وجب على التنبيه لهذه النقطة

ها النار في الهشيم بالرغم من أن بعضفمثل هذه االخبار يرويها القُصَّاص في المساجد فتنتشر انتشار   "الجنة في قدمي إحدى كانت ولو حتى ربي مكر آمن

   في سورة االعراف  لذا ال بد من التنبيه لهذه النقطة . 99موضوع واالخر ضعيف ...الخ  لكن بالرغم من ذلك نجد أن معناها صحيح بدليل االية  
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ِ(1) (ِلحهُِِاَّللهُِِيـحْغف رِ ِلحِِْإ نِِْأُم  هِ ِوحوحْيلُِِل ُعمحرِحِوحْيلٌِ ) : قال موته عند و

 ناهيك أن يضمن لغيره الجنة .فهل هؤالء األولياء أعظم من الصحابة ؟ يقول هذا عن نفسه 

 (2)(  أبعث ال مت إذا ليتن)  :عنه هلل رضي مسعود ابن وقال

ِِوحوحُّ ُّْتُِ )  :عنها هلل رضي عائشة السيدة وقالت يًّاِن ْسيااُِكْنتُِِِأحِن    (3)( ِمحْنس 
    :الموت عند سلمة بن لحماد تعالى قال  هللا رحمه الثوره سفيان أن ورد في تلبيس ابليس البن الجوزه 

اد   فَقَالَ  ( ي؟ل ِْْثمِلِ  رِحيُغفِحِأن ورجُِتِح)  ْتُِِلحوِِْوحاَّللهِ  ):  َحمَّ بحةِ ِبـحْيِحُِخي   يِحِاَّللهِ ِحُمحاسح بحةِ ِْيِحوحبِـحِإ َيه ِالْختـحْرتُِِ،ِأحبـحوحيِهِحُمحاسح

بحةِح بحةِ ِعحلحىِاَّللهِ ِحُمحاسح ِِأحْرححمُِِتـحعحاِلحِِاَّللهِحِأحنِهِوحذحل كِحِ،ِأحبـحوحيِهِحُمحاسح  (4)( فذكره حماد بحسن الظن باهلل ِأحبـحوحيِهِم نِِْب 

اِمْثلِصدرِوإَّنا) :  َّللاَّ  رحمه المصنف قَالَ   ِاخلوفِتورثِبهِالعلمِوقوةَِبهللِعلمهمِلقوةِالساُّةِهؤالءِعحنِِْهحذح
ُ  َصلَّى وقال " اْلُعلحمحاءُِِع بحاُّ هِ ِم نِِْاَّللهِحَِيحْشحىِإ َّنهحا" :  وجلِعزِاَّللِهِقحالِحِ،ِواخلشية ِأعرفكمِأَّن"  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

 والعكس صحيح : قمة الجهل تورث الطمأنينة واألمن من مكر هللا .   ( " خشيةِلحهُِِوأشدكمَِبهلل

 علم الحديث وسفيان هو شيخ شيوخ اإلمام البخاره. جهابذةطبعا سفيان الثوره وحماد بن سلمة هم 

لدينا تقريبا كل آثار الصحابة رضوان هللا عليهم جميعا لم نسمع يوما بصحابي ضمن إلنسان دخول الجنة 

 مثلما فعل كثير من االولياء في وقتنا الحالي. 

 ؟  ...فمن الذه وضع هؤالء  في مقام أعلى من الصحابة 

 ما بال هؤالء حتى ضمنوا لغيرهم الجنة ....؟  

(ِِ ُنواِمحْكرح ُرونحِ...)ِِ؟؟؟...ِ(ِاَّلله ِأحفحأحم  اْلقحْوُمِاخلْحاس  ِاَّلله ِإ الِه  (5) (فحالَِيحْمحُنِمحْكرح

 

 لموس عليه هللا صلي الرسولالرؤيا الصالحة ورؤيا  بقي أمر مهم متعلق بهذا الجانب وهو

 . ان شاء هللا في المنام وهذا ما سنتطرق اليه في المسالة القادمة
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  (4) ألةـــالمس 
 

 الرسول صلي هللا عليه وسلم الرؤيا الصالحة ورؤيا

 

عن أحكام الرؤى ألنها تعتبر أساس كل  قليال العلماء فيها كثيرا لذا سنورد شيئالقد بين  
 المشاكل  التي بين أيدينا ...

 
 .لهامرق ألمر مهم وهو الوحي واإليجب أن نتط قبل الخووض في قضية الرؤى

 

 :وبينهما خالف كبير جدا أن الوحي نوعان يقينا اعلم 
 

 : أنـــواع الوحـــي
 

 :  النوع األول

بيان طريق لوذلك وهو للتشريع وسن األحكام والعبادات بكيفياتها وصيغها ، هو وحي التنزيل 

الهداية وتعريف الناس بربهم وهو الدين كله وال يكون هذا النوع من الوحي اال لرسول 

ن وم وهذا الوحي قطعي ال شك فيه واتباعه واجب وال تجوز مخالفته. بواسطة أمين الوحي

 أخبارحياة البرزخ في القبر وخالله فقط يتم اخبارنا عن بعض األمور الغيبية المطلقة كأخبار

ع الذنوب اوعذاب بعض أنو لنار وبعض من مشاهد يوم الحشرالساعة وحوار أهل ا

لذلك خاطب هللا تعالى   .عات واألذكار ... الخوالمعاصي والسيئات وأجور بعض أعمال الطا

نحاِإِ ) نبيه الكريم  قائال :  يـْ ِأحْوحح ل كح ِوحكحذٰح ُِروحااِم  ْنِأحْمر َّنح ِتحْدر يِمحاِاْلكِ لحْيكح ُِكنتح َيحانُِمحا ِاإْل   ( تحاُبِوحالح

ذه منهم هل بِ ان شاء قَ سبحانه وتعالى متعلقة باهلل على األعمال واعلم أن األجور والجزاءات 

 ط ،فقالوحيد هو الوحي التنزيلي  وطريق الوصول اليها ،األعمال وغفر لهم وان شاء عذبهم

اذا فهمنا هذا الحكم  .وال يمكن أن يأتي بها انسان مهما كانت درجته وال حتى برؤيا صالحة

 من: فمن قال ان أجر هذا الدعاء كذا وكذا ... قلنا له  .وطبقناه زالت عنا كثير من الشبهات

 ليس  عندها نقول له : كيف عرفت ذلك عن هللا ؟هللا ...: الذه يعطي هذا األجر ؟  سيقول 

 .. .ان شاء هللا األسطر القليلة القادمة أمر الرؤيا في  وسنبينأمامه اال أن يقول بالرؤيا ... 

بينه الوحي أو عذاب معصية معينة لم يأجر دعاء معين  أو حدد كل من ادعىواعلم ان 

 زنديق كاذب. إما جاهل أو لتنزيلي فهوا

 

 : هو وحي اإللهام واإلخبار:  النوع الثاني
 

الحة صالرؤيا ال والفطرة ك ت :مجاال ويتمثل في عدةغير العاقل لهذا الوحي يكون للعاقل و
لوال هذا و نجا من مصيبة كبيرة نفسه قدفيجد في المنام أو بقذف شيء في قلب العبد فيفعله 

 . بانيبالتوفيق الر أحيانا يسمىجزء من هذا النوع هناك  لهلك. لذاط الذه قام به الفعل البسي
هللا  ذا انقذها للعبدلهام ليس قطعيا لذا ال تنبني عليه أحكام شرعية فهو يعتبر كرامة ووحي اإل
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اعلم أن التحكم في هذا و، عبر الرؤيامن مصيبة وقد يكون للعظة واالعتبار اذا كان خبرا 
الحاجة له دون إرادة من العبد. وخير  ليس بيد أه مخلوق فهو يأتي في حالة نوع من الوحيال

من  ( لقد صحت َيساريةِاْلبلالخليفة الراشد عمر بن الخطاب حيث نادى ) لذلك كرامةمثال 

يجب أن وخطبة أمام المأل  في مسجدهكذا ق واحد فقط وللعلماء فيها كالم ألن حادثة يطر
 تكون متواترة يرويها أكثر من واحد بطرق مختلفة . لكن لنفرض صحتها ... 

طلع عليه  أم أن هذا االمر أتاه عارض على كشف أمر جيشه ليرضي هللا عنه هل عزم عمر 
) ففي بعض الروايات الضعيفة يقال أن اإلمام علي  ؟؟ وهو يخطب فأجراه هللا على لسانه ؟

 .ي هللا عنه قال له :  أوحي بعد رسول هللا ؟  فقال : هذا كالم أجراه هللا على لساني (رض
 

وكل من يدعي خالف ذلك ويقول بأن اللوح  هنا يتبين أن الكرامة تأتي دون إرادة العبد.
المحفوظ مفتوح امامه يطلع عليه وقتما شاء كيفما أراد، فاعلم يقينا أنه يتعامل مع الروحانيين 

 . 26وأن بينه وبينهم وحي كما بينت اآليات في صفحة 
  

 وما تالها. 49على التشكل والتصور في صفحة  الجنانظر كالمنا عن قدرات 
  

 :  نأخذ أمثلة على النوع الثانيدعنا معروف من الوحي ع األول طبعا النو
 

 .ةلهام متعلق بالفطرهذا وحى إ -ذ من الجبال بيوتا ومن الشجر  أوحى هللا الى النحل ان تتخ

ألنها بعد كل هذا  -وإلهام هذا وحي إخبار –أوحى هللا الى أم موسى أن تلقيه في البحر و

ٍِحالوحي لم يطمئن قلبها ) ُْخت هِ ِوحقحالحتِْ( ثم )فحار غااُِموسحىِِٰأُم ِ ِفـُؤحاُُِِّوحأحْصبح يهِ قُِِأل   .     ( فتتبعته اختهص  

ليس وحي قطعي لوكان قطعي لما  مما يدل على أنه ينتاب أم موسىهذا يعني أن هناك شك 

رؤيا إبراهيم عليه السالم لم يتردد في ذبح ابنه ألن رؤيا األنبياء  ففي ، قطأم موسى ترددت 

 .ال شك فيهوحي قطعي 

الحة والرؤيا الص ،أنه ظني الثبوت والداللة أه يقع فيه الشكحكم النوع الثاني من الوحي و

ن أاالنسان قطعا اال بعد تحقق خبرها. لو  منها وال يتأكدفي بادئ األمر تعتبر من هذا النوع 

فلن يترتب على هذه الرؤيا وهذه الرؤيا صالحة أنه يذبح ابنه وان كان صالحا  رأى أه انسان

  بل تؤل الى ما يناسبها.  وال يجوز له ذبح ابنه ألنها ظنية الحكم القطعي
  

الرؤيا الصادقة في آخر الزمان من عالمات  -صلى هللا عليه وسلم  –وقد جعل رسول هللا 

ِاَّللهِ ِرحُسولُِِقحالِحِلُِيـحُقِوُِهرحيـْرحةِحِأحَبِحأنِ) البخاره في باب القيد في المنام  روىفقد القيامة الصغرى  
  (1) ( "م نِ اْلُمؤُِِْرْؤَيِحِتحْكذ بُِِتحكحدِِْلحِِْالزهمحانُِِاقـْتـحرحبِحِإ ذحا"ِ:ِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهى
ِ) وغيره عن مسلم صحيحوفي  ِالزهمحانُِِاقـْتـحرحبِحِإ ذحاِ"ِ:ِقحالِحِلهمِحوحسِحِعحلحْيهِ ِاَّللِهِصحلهىِالنهِب  ِ ِعحنِ ُِهرحيـْرحةِحِأحب 

ُقُكمِِْتحْكذ بُِِاْلُمْسل مِ ُِرْؤَيِحِتحكحدِِْلحِْ ُقُكمُِِْرْؤَيِحِوحأحْصدح ُِجْزءااِوحأحْربحع يِحَِخحْسٍِِم نُِِْجْزءٌِِْسل مِ اْلمُِِوحُرْؤَيِحِححد يْثااِأحْصدح
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ِ،ِوحُرْؤَيِحالشِهِم نِحَِتحْز ينٌِِاَّلله ،ِوحُرْؤَيِحِم نِحُِبْشرحىِالصهاْل حةِ ِفحالُرْؤَيِح: ثحالثحٌةِِوحالرُّْؤَيِحِالنـُّبـُوهةِ ِم نِح ِحُيحد  ثُِِِم هاِْيطحان 
ِ(1) ...("ِالنهاسِحِاِ ِحِحُيحد  ثِِْوحالِفـحْلُيصحل ِ ِفـحْليـحُقمِِْيحْكرحهُِِمحاِأحححدُُكمِِْرحأحىِفحإ نِِْ،ِنـحْفسحهُِِاْلمحْرءُِ

 

 : كاآلتي أنوع الرؤى وتصنيفاتهااستنادا لما سبق نجد أن 
 

 ال يقاس عليها.و ) وهي وحي من هللا (رؤيا األنبياء  -1
 

    انوحلم الشيط –) رؤيا صالحة :  ثالثة أقساملغير األنبياء وهذه تنقسم الى الرؤيا  -2

ُ  َصلَّىوالرؤيا الصالحة تشمل رؤيا الرسول  (وحديث النفس  – ي ف َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

 . بينما الحلم وحديث النفس أحيانا يطلق عليه أضغاث األحالمالمنام 
 

ه وسلم صلى هللا عليعن النبي عن أبي قتادة رضي هللا تعالى عنه  -جاء في صحيح البخاره 

ِيحسحار هِ ِعحنِِْفـحْليـحْبُصقَِِْيححافُهُُِِلمااحُِِأحححدُُكمِِْححلحمِحِفحإ ذحاِالشهْيطحانِ ِم نِحِوحاْْلُُلمُِِاَّللهِ ِم نِحِالصهاْل حةُِِالرُّْؤَيِح) قال : 
َّللهِ ِوحْليـحتـحعحوهذِْ  . (2) ( تحُضرُّهُِِالِفحإ نـههحاِشحر  هحاِم نَِِْب 

مع أنه س -رضي هللا تعالى عنه  -في صحيح البخاره عن أبي سعيد الخدره  وورد أيضا

ِاَّللهِحِفـحْليحْحمحدِ ِاَّللهِ ِم نِحِافحإ نـههِحِحيُ بُـّهحاِالرُّْؤَيِحِأحححدُُكمُِِرحأحىِإ ذحا )يقول :  -صلى هللا عليه وسلم  – النبي
يِحِفحإ َّنهحاِيحْكرحهُِِِم هاِذحل كِحِغحيـْرِحِرحأحىِوحإ ذحاِِ حاِوحْلُيححد  ثِِْعحلحيـْهحا

ِيحْذُكْرهحاِوحالِشحر  هحاِم نِِْفـحْليحْستحع ذِِْطحانِ الشهيِِْم نِحِه 
حححدٍِ    (3)(  تحُضرههُِِلحنِِْافحإ نـههِحِأل 

عن أبي َرَزين العُقيلي  رضي هللا تعالى عنه قال : قال رسول هللا  -جاء في سنن الترمذه 

ِلحِِْمحاِطحائ رٍِِر ْجلِ ِعحلحىِيِحوحهِ ِالنـُّبـُوهةِ ِم نُِِْجْزءااِأحْربحع يِحِم نُِِْجْزءٌِِاْلُمْؤم نِ ُِرْؤَيِح: ) صلى هللا عليه وسلم 
 (4) (سحقحطحتِِِْ حاَِتححدهثِحِفحإ ذحاِِ حاِيـحتحححدهثِْ

 

 :واألحـــالم   رؤىــــبال تتعلق التي امـــاألحك
 

 : ووحي قطعي رؤيا األنبياء صدق -1
 

 يكون جزء منها في شكل أوامر يجب تنفيذها دون تردد والجزء اآلخر في شكل أخبار 

ِ): في الصافات  تعالى قالففي النوع األول ،  ِقحْدِصحدهْقتح
ُ
َِنحْز يِامل ِكحذحل كح ِإ َّنه ن يِحالرُّْؤَيح وهذه  (ْحس 

    ه : فقال ل عليهما السالم -حين أراد ذبح ابنه إسماعيل عليه السالم اآلية في شأن إبراهيم 

ِِبـُنحِهَِيِح) ِِأحرحىِِٰإ ِن   ِِاْلمحنحامِ ِِف  بق ه لكن ال ينط( وهنا كانت الرؤيا عبارة عن أمر يجب تنفيذأحْذِبحُكِحِأحِن  

 . مثل هذا الحكم على رؤى بقية الناس من غير األنبياء
 

                                                           
 يركتاب التعب-أحاديث مشابهة  في البخاره و،  كتاب الرؤيا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -سنن الترمذه ، 2263 حديثصحيح مسلم  - 1

  3292حديث رقم  – كتاب التعبير –صحيح البخاره  - 2

 7045حديث رقم  – كتاب التعبير –صحيح البخاره  - 3

 2303 رقم حديث  ، الرؤيا تعبير في جاء ما: باب   الرؤيا أبواب– الترمذه سنن - 4



                                207 من أصل    71 صفحة 
 

ْلْحق ِ ِالرُّْؤَيِحِرحُسولحهُِِاَّللهُِِصحدحقِحِلهقحدِْ) :في قوله تعالىالنوع الثاني اإلخبار  دِحِلحتحْدُخُلنِهَِب  ( اْلْحرحامِحِاْلمحْسج 

 .معتمرا  حين رأى أنه سيدخل مكة صلى هللا عليه وسلم   النبيوهذه اآلية في شأن رؤيا 
 

 رؤيا غير األنبياء ظنية :  -2
 

يتم تأويل رؤاهم وتكون من باب الظن الغالب وليس على بمن فيهم األولياء أما بقية الناس     
 الوجه القطعي الداللة لذا من الجهل ان يقيس الناس أحكام رؤاهم برؤى األنبياء عليهم السالم

 . مثال   نذااآل كرؤيا عليهاببناء حكم  وسلم عليه هللا صلى النبي قام خاصة رؤيا اال اذا كانت
 

 .الم وتأويل االح لكن حتى التأويل يجب أن يكون من طرف عالم له دراية بالفتيا في الدين

ِذاإنِتعبيِالرؤىِفتيا،ِوُّليلِمنِقالِِ : ) -رحمه هللا تعالى  -قال الشيخ عبدالرحمن السعده 
ِاألحْمُرِالهذ يِف يه ِتحْستـحْفت يحانِ ): القولِهوِقولهِسبحانهِوتعاِلِ يح ِ):  هِسبحانهِوتعاِلوقول، (ُقض  ِِف  أحفـُْتوِن 

يِح ِسحْبع ِبـحقِح):  وهوِِفِالسجنِ-عليهِالسالمِِ-وقالِالفّتِليوسفِ( ُرْؤَيح ِاإلقدامِ( رحاتٍِأحْفت نحاِِف  فالُِيَو
ِأنِتعبيِ ِكماِِ-تعاِلِِ–الرؤَيِإمضاءِعنِهللاِوالفتياِِفِتعبيِالرؤَيِمنِغيِعلمِوليعلمِاملعرب   بفتياه

 .( -رْحهِهللاِتعاِلِِ-قالِاإلمامِأْحدِ
 

ه ورد في صحيح البخار فقد والرؤيا الصالحة حق، غير أنها ال تعدو أن تكون من المبشرات،

رحاتُِِإ الهِِالنـُّبـُوهةِ ِم نِِْيـحْبقِحِلحِْ"ِِ:ِيـحُقولُِِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولِحَِسح ْعتُِِقحالِحُِهرحيـْرحةِحِأحَبِحِأحنِه) ِِ"ِاْلُمبحش  
رحاتُِِوحمحاِقحاُلوا  (1) ("ِِالصهاْل حةُِِالرُّْؤَيِحِ"ِ:ِقحالِحِاْلُمبحش  

 

 ،بشارات للطائعينأه  والنذارة والبشارة كرامواإل للتأنيس الرؤيا أن العلماء أجمعوقد 
لعبد ل تعتبر تكريماالتي تسر المرء و خبارواالللموعظة واالنس وهي  ونذارات للعاصين

ي لعبد هللا بن عمررض ، كما وقعوالطاعة  ه إلى طريق التوبةتؤده بلمن غفلته،  ا لهظاقايو

ِِالرهُجلُِِكحانِحِِقحالِح) هللا عنهما  يحاةِ ِِف  ِاَّللهِ ِرحُسولِ ِعحلحىِقحصههحاُِرْؤَيِحِرحأحىِاإ ذِحِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِالنهِب  ِ ِحح
نـهْيتُِِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهى مااغُِِوحُكْنتُِِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىَِّللهِ اِرحُسولِ ِعحلحىِفحأحُقصههحاُِرْؤَيِحِأحرحىِأحنِِْفـحتحمح ِالح
مُِِوحُكْنتُِِشحاَبًِّ ِِأحَّنح دِ ِِف  ِِفـحرحأحْيتُِِسحلهمِحوِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولِ ِعحْهدِ ِعحلحىِاْلمحْسج  ِمحلحكحْيِ ِكحأحنِهِِالنـهْومِ ِِف 

ِ بحاِأحخحذحاِن  ِِفحذحهح يِحِفحإ ذحاِالنهارِ ِإ ِلحِِب 
نِ قِـحَِلححاِوحإ ذحاِاْلب ْئرِ ِكحطحي ِ ِِمحْطو يهةٌِِه  ِْلتُِفحجحعِحِعحرحفـْتـُُهمِِْقحدِِْأَّنحسٌِِف يهحاِوحإ ذحاِْرَّنح

َّللهِ ِأحُعوذُِِأحُقولُِ ِِفـحقحالِحِآخحرُِِمحلحكٌِِفـحلحق يـحنحاِقحالِحِالنهارِ ِم نَِِْب  افِـحِتـُرحعِِْلحِِْل  ِصحةُِححفِِْفـحقحصهتـْهحاِححْفصحةِحِعحلحىِقحصحْصتـُهح
ِْعدُِبِـحِفحكحانِحِِ"اللهْيلِ ِم نُِِْيصحل  يِكحانِحِِلحوِِْاَّللهِ ِعحْبدُِِالرهُجلُِِن ْعمِح:ِ"ِفـحقحالِحِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولِ ِعحلحى

 متفق عليه.(  قحل يالاِِإ الهِِاللهْيلِ ِم نِِْيـحنحامُِِالحِ

 وال له بشرى عتبرت دينه في المستقيم للشخص بالنسبة اليقظة في تتحقق التي الصادقة الرؤيا
 . يحبه من بها ثويحِد   المسلم بها يتفاءل أن بأس

 

                                                           
   6589، وانظر كذلك الحديث رقم  6625 رقم حديث -  المبشرات باب -  التعبير كتاب - البخاره صحيح - 1



                                207 من أصل    72 صفحة 
 

لرُّْؤَيِحِاَّللهُِِوحكهلِح : ) -تعالى  رحمه هللا -قال اإلمام ابن حجر العسقالني  ِأحْحوحالِ ِعحلحىِطهلحعِحاِمحلحكااَِب 
اِفـحيـحْنسحخُِِاْلمحْحُفوظِ ِاللهْوحِ ِم نِحُِكل ٍِِِآُّحمِحِبحن ِ نـْهح مِحِفحإ ذحاِ،ِمحْثحالاِِت هِ ق صِهِعحلحىِل ُكل ٍِِوحيحْضر بُِِم  ِت ْلكِحِلحهُِِمحْثهلِحَِّنح

ارحةِاِأحوُِِْبْشرحىِلحهُِِل تحُكونِحِاْلْ ْكمحةِ ِطحر يقِ ِعحلحىِاأْلحْشيحاءِح  (1) (ُِمعحاتـحبحةِاِأحوِِْن ذح
اِامللكِالذيِقدِوكلهِهللاِ: ) -رحمه هللا تعالى  -وقال اإلمام ابن القيم   إَّناِأمْثـالِمضروبةِيضِر

 (2) (َبلرؤَيِليستدلِالرائيِِباِضربِلهِمنِاملْثلِعلىِنظيهِويُعربِمنهِعلىِشبهه

دهم وحتى لو أخبرنا أحفالرؤيا يمكن أن يستأنس بها، ولكنها ليست مصدرا لتلقي األحكام، 

ِ  َرُسولُ فان برؤيا ال يجوز لنا أن ننقلها للناس  ُ  َصلَّى َّللاَّ فِح: )  قَالَ   َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ ْلمحْرءِ ِىكح َِِب 
  مسلم. رواه ( َسح عِحِمحاِب ُكل ِ ِحُيحد  ثِحِأحنِِْكحذ َبِا

  ( فما بال الذه يجلسون ويتحدثون ) رأه شيخنا كذا وكذا ورأى فالن كذا وكذا ... الخ ؟
 

الِالتشريعِواألح: ) - رحمه هللا تعالى -المالكي قال الشاطبي  والنذارِة الرؤَيِِفِالبشارِة كامِإنِفائدِة
الِاستدالالِا   (3) (ِوالقضاءِفُتذكرِاستئناساِا

 

في االحتجاج بما يراه  القاضي عياض في شرح مسلم عنرحمه هللا  النووه قد حكى اإلمامو

ةِلِتْثبت،ِسنةِثبتت،ِوالِيْثبتِبهِسنِ-ِأيِاملنامِ-أنهِالِيبطلِبسببهِ)  : النائم في منامه قوله
ا...  ) : النووه وقال ( وهذاِِبمجاعِالعلماء رُهُِِقحالحهُِِوحكحذح اب نحاِم نِِْغحيـْ ت  فحاقِحِوانـحقحلُِفِـحِوحغحيـْرُُهمِِْأحْصحح ِعحلحىِاال 

ِِتـحقحرهرِحِمحاِالنهائ مُِِيـحرحاهُِِمحاِب سحبحبِ ِيـُغحيـهرُِِالحِِأحنههُِ   (4) ( الشهرْعِ ِِف 

لحةُِِكحانحتِِِْلحوِْ)  : أيضا  في المجموع النووه وقال ث يِحِلحيـْ لِحِالنهاسُِِيـحرِحِوحلحِِْ،ِشحْعبحانِحِم نِِْالْثهالح ِفـحرحأحىِ،ِاَلْ الح
ِهِإْنسحانٌِ ِِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِالنهِب  نحامِ ِِف  لحةُِ:ِِلحهُِِفـحقحالِحِاْلمح ٍِهِلحِِْرحمحضحانِحِوهلُِأحِِاللهيـْ اِالصهْومُِِيحص  ِالحِِاْلمحنحامِ ِِ حذح

بِ  نحامِ ِل صحاح  يِذحكحرحهُِِ،ِل غحْي هِ ِوحالحِِاْلمح ِِاْْلُسحْيُِِاْلقحاض  ُرِوِاْلفحتحاوحىِِف  اب نحاأحِِم نِِْنِحوحآخح ِاْلقحاض يِوحنـحقحلِحِْصحح
مْجحاعِحِع يحاضٌِ ئ ل هِ ِقـحرهْرتُهُِِوحقحدِِْعحلحْيهِ ِ،ِاإْل  ِِب دحالح ٍِ ِشحرْحِ ِأحوهلِ ِِف  ي   انتهى. .( ْسل مٍِمُِِصحح 

 

كما قال العلماء  فالرؤيا وان كانت صالحة اذا تعارضت مع صريح النصوص وجب تركها
 .رضي هللا عنهوهذا ما سنناقشه في رؤيا العباس  (النص مع اجتهاد ال)
 

بأن أبالهب يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين لفرحته يمانا تاما إأنا متأكد من أنك تؤمن  اطبع
 .ويبةثجاريته لعتقه بميالد الرسول صلى هللا عليه وسلم ... وأنه يسقى ماء أو ما شابه ذلك 

 بار يوم القيامة أتدره من الذه نقله الينا ؟؟؟ طبعا هذا خبر من أخبار حياة البرزخ وأخ
ث ألن هذا الكالم ليس بحدي . الرسول صلى هللا عليه وسلمهذا حديث عن لي  للتقُ ال تتعجل 

 تابع معي لتفهم المسألة من أصولها ......    وال آية كريمة
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 : وسلـم عليه هللا صلى الرســول بميالد لفرحتـه لهـب أبي عن العــذاب تخفيف خبـر
 

 

قال خبرا  ةحبيب ام لحديث تفسيره سياق في مام ابن حجر العسقالني في فتح البارهنقل اإل

ْيل يُِِّوحذحكحرِحفيه : ) ِِرحأحيـُْتهَُِِلححبٍِِأحبُوِمحاتِحِلحمها:ِِقحالِحِاْلعحبهاسِحِأحنِهِالسُّهح ِِححْولٍِِبـحْعدِحِمحنحام يِِف  ِححالٍِِشحر ِ ِِف 
ِهِأحنِهِوحذحل كِح:ِِقحالِحِ،ِنـحْيِ اثْـِِيـحْومِ ُِكلِهِِعحن  َُِِيحفهفُِِاْلعحذحابِحِأحنِهِإ الهِِ،ِرحاححةِاِبـحْعدحُكمِِْلحق يتُِِمحا:ِفـحقحالِح ِصحلهىِالنهِب 
ثـْنـحْيِ ِيـحْومِحُِول دِحِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِ  (1) ( فحأحْعتـحقحهحاِِب حْول د هِ ِبٍَِلحِحِأحَبِحِبحشهرحتِِْثـُوحيـْبحةُِِوحكحانحتِِْ،ِاال 

ةٌِِ:ِوثـُوحيـْبحةُِِقالُِعْروحةُِخبرا لعروة فيه : )  حبيبة امورد في آخر حديث  ثم ِحِمحْوالح ِأل  ِأحبُوِكحانِحَِِلححبٍِِب 
ِهِفحأحْرضحعحتِِْأحْعتـحقحهحاَِلححبٍِ يبحةٍِِب شحر ِ ِأحْهل هِ ِبـحْعضُِِأُر يحهَُِِلححبٍِِبُوأحِِمحاتِحِفـحلحمهاِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِالنهِب  ِالِحقِحِح 

ِِغحيـْرِحِبـحْعدحُكمِِْأحْلقِحِلحَِِْلححبٍِِأحبُوِقحالِحِلحق يتِحِمحاذحاِلحهُِ ُِِسق يتُِِأحِن    (ِثـُوحيـْبحةِحِب عحتحاقحت ِِهحذ هِ ِِف 
 

 : تحت هذين الخبرينمعلقا  العسقالني ابن حجر الحافظمام اإلقال 
 

 (ِ لحةٌِِاْلْحد يثِ ِوحِف  ٍُِِاْلعحمحلُِِيـحنـْفحُعهُِِقحدِِْاْلكحاف رِحِأحنِهِعحلحىُِّحالح ِِالصهال  رحةِ اِِف  ِاْلُقْرآنِ ِل ظحاه رِ ُُِمحال فٌِِلحك نههُِ;ِِآْلخ 
بحاءِاِفحجحعحْلنحاهُِِعحمحلٍِِم نِِْعحم ُلواِمحاِإ ِلحِِوحقحد ْمنحا)ِتـحعحاِلحِِاَّللهُِِقحالِح ُْثورااِهح يبِحِ(ِمحنـْ ِهُِأحْرسحلِحُِمْرسحلٌِِاخلْحبـحرِحِِب حنِهِأحوهالاِِوحُأج 

ِِفحالهذ يِمحْوُصوالاِِيحُكونِحِأحنِِْتـحْقد يرِ ِوحعحلحىِ،ِب هِ ِححدهثحهُِِمحنِِْيحْذُكرِِْوحلحُِِْعْروحةُِ ِ،ِف يهِ ُِحجهةِحِفحالحِِمحنحامٍُِِرْؤَيِحِاخلْحربحِ ِِف 
اِالهذ يِوحلحعحلِه  (2)  (ِب ه ِ...ِحُيْتحجُِِّفحالحِِبـحْعدُِِأحْسلحمِحِذحاكِحِإ ذِِْيحُكنِِْلحِِْرحآهح

 

 هذين الخبرين لصريح القرآن :معارضة 
 

نه أليبقى حكما عاما لكل كافر دون استثناء يوم القيامة إن ما قرره القرآن في حال الكفار 
كان هناك دليل لتخصييص انسان بعينه  إذاأمر غيبي وال يجوز لنا أن نقول بخالف ذلك اال 

 من لنقأو استثنائه من الحكم العام مثل ما ورد في الحديث الذه يتحدث عن أبي طالب حين 
 النار. ضحضاح إلى الغمرات

 
 

 وزن عند هللا امن هذا القبيل ليس لهالكافر  ايقوم به التيأعمال الخير واإلحسان أن واعلم 
:  قانفي سورة الفر قال تعالىبل تحبط وتضيع هباء منثورا ألنها غير مبنية على اإليمان 

بحاءِاِفحجحعحْلنحاهُِِعحمحلٍِِم نِِْعحم ُلواِمحاِإ ِلحِِٰوحقحد ْمنحا) ِِسحْعيـُُهمِِْضحلِهِالهذ ينِح: ) في الكهف( وقال  مهنُْثورااِهح ِاْلْحيحاةِ ِِف 
نـْيحا ُنونِحِأحنـهُهمِِْسحُبونِححيحِِْوحُهمِِْالدُّ تِ ِكحفحُرواِِالهذ ينِحِأُولٰحئ كِحِ﴾١04﴿ُصنـْعااِِحُيْس  َيح ِ   مِِِْب  اَُلُمِِْفحححب طحتِِْهِ وحل قحائِ ِرح ِأحْعمح

ُمِِْنُق يمُِِفحالحِ ََّْنِاِاْلق يحامحةِ ِيـحْومِحَِلح  .(ِ﴾١0٥﴿ وح

الحة، األعمال لقبول شرط فاإليمان ِكحفحُرواِِِْذ ينِحالِ ِمحْثحلُِ: ﴿  إبراهيم سورةفي  تعالى هللا قال الص 
اَُلُمِِْب رحِ   مِْ ٍُِِب هِ ِاْشتحد تِِْكحرحمحاٍُِِِّأحْعمح ِِالر  ي :  وسلم عليه هللا صلى هللا َرسولُ  وقال.. ﴾ ِعحاص فٍِِيـحْومٍِِِف 
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نااِيحْظل مُِِالحِِاَّللهِحِإ نِه ) ِِِ حاِيـُْعطحىِححسحنحةِاُِمْؤم  نـْيحاِِف  ِِِ حاِوحُُيْزحىِ،ِالدُّ رحةِ ِِف  حسحنِحِفـحُيْطعحمُِِاْلكحاف رُِِوحأحمهاِ،ِاآْلخ  ِاتِ ِب 
َِِّلل هِ ِِ حاِعحم لِحِمحا نـْيحاِِف  رحةِ ِإ ِلحِِأحْفضحىِإ ذحاِححّتهِِالدُّ  (1) ( ِ حاُُِيْزحىِسحنحةٌِحِحِلحهُِِتحُكنِِْلحِِْاآْلخ 
 

 هللال العكس يقو -ذكر بل األدلة كلها  أه لهأما تخفيف العذاب عن الكفار يوم القيامة فليس 

ُمِِْكحفحُرواِِوحالهذ ينِح: ﴿ في فاطر تعالىسبحانه و رَُِِلح نهمِحَِّنح ُهمَُِِْيحفهفُِِوحالِفـحيحُموُتواِعحلحْيه مِِْيـُْقضحىِالِجحهح ِعحنـْ
ِ حاِم نِْ ا ل كِحِِعحذح ال د ينِح﴿  :في البقرة وقال أيضا  .﴾ ﴾36﴿ كحُفورٍُِِِكلِهَِِنحْز يِكحذح ُهمَُِِْيحفهفُِِالِف يهحاِخح ِعحنـْ

ال ُدونِح﴿ وفي الزخرف  ﴾ ﴾١6٢﴿ يـُْنظحُرونِحُِهمِِْوحالِاْلعحذحابُِ ِجحهحنهمحِخح ِعحذحاب  ِِف  ِاْلُمْجر م يح  ﴾74﴿ إ نه

ُهْمِوحُهْمِف يه ُِمْبل ُسونحِ ِيـُفحتـهُرِعحنـْ  .﴾  ﴾7٥﴿الح
 

كس عوهذا فكيف يخفف العذاب عن أبي لهب ؟ والقرآن يؤكد أن العذاب يضاعف يوم القيامة 

اُبِيـحْومحِاْلق يحامحة ِوحَيحُْلْدِف يهِ ﴿ : في الفرقان قال تعالى  التخفيف وقال ﴾ ﴾6٩﴿ ُمهحاَّنِاِۦُيضحاعحْفِلحُهِاْلعحذح

ُهمِِْهللاِ ِسحب يلِ ِعحنِِْوحصحدُّواِكحفحُرواِِالذينِح﴿ في سورة النحل أيضا  انُواِِِباِالعحذحابِ ِْوقِحفِـحِعحذاَبِاَِ َُّّْنح ِكح
ُدون ِِاُُّْخُلواِقحالِح: ﴿ في األعراف  تعالى ويقول﴾ ﴾٨٨﴿ يـُْفس  ِاْلْ ن ِ ِم  نِحُِكمقـحْبلِ ِم نِخحلحتِِْقحدِِْأُمحمٍِِِف 

ِِوحاإْل نسِ  ُهمُِِْأْخرحاُهمِِْقحالحتِِْيعاامجحِ ِف يهحاِاُّهارحُكواِإ ذحاُِأْختـحهحاححّتهِِٰلهعحنحتِِْأُمهةٌُِِّحخحلحتُِِْكلهمحاِِ النهارِِف  ُوالح ِرحبـهنحاِأل 
ءِ  ُؤالح اَبِاِفحآِت  مِِْأحضحلُّوَّنِحِهٰح ْعفااِعحذح ْعفٌِِل ُكل ٍِِقحالِحِالنهارِ ِم  نِحِض  سورة غافر و ﴾ ﴾3٨﴿ تـحْعلحُمونِحِالهِِوحلٰحك نِض 

نهمِحِخلزحنحةِ ِالنهارِ ِِفِالذينِحِوحقحالِح: ﴿ قال تعالى تماما هذه الخرافة تنسف ِيحومااِعحنهاَُِيحف  فِِْبهُكمِْرِحِاُُّْعواِجحهح
ِِم نِْ ْت يُكمِِْتحكُِِأحوحلحِِْقحاُلواِ﴾4٩﴿العحذحاب  ْلبـحي  نحاتِ ُِرُسُلُكمَِتح ِإ الهِِاْلكحاف ر ينِحُُِّعحاءُِِوحمحاِۗفحاُُّْعواِواقحالُِِبـحلحىِِٰقحاُلواَِب 
ِ لٍِِِف  اَبِاِإ الهِِنهز يدحُكمِِْفـحلحنِفحُذوُقواِ﴿تعالى :  وفي سورة النبأ قال ﴾  ﴾٥0﴿ِضحالح  . ﴾ ﴾30﴿ِعحذح
 

 ماءن ميشرب كل يوم اثنين أن أبالهب وقالوا أعمق من ذلك لقد ذهب بعضهم في التفصيل 

ِيحدحاِتـحبهتِْ﴿  ه قال تعالى :ا يدات كلتكيف يستقيم ذلك وقد تب  ف من أصابع يديه.ينبع  باردعذب 
ِ ِِِب حاءٍِِيـُغحاثُواِيُْثوايحْستحغِ ِوحإ نِْ﴿ : واضح وفي سورة الكهف بيان وكيف يشرب ماء  ﴾ وحتحبِهَِلححبٍِِأحب 

ْهلِ 
ُ
يقول تعالى ويشرب ماء باردا  وهل ﴾﴾٢٩﴿ ُمْرتـحفحقااِوحسحاءحتِِْالشهرحابُِِب ْئسِحِالُوُجوهِحِيحْشو يِكحامل

وفي سورة إبراهيم   ﴾ ﴾٢٥﴿وحغحسهاقااِْحيمااِإالِ﴾٢4﴿شحراَبِاِوحالِبحرُّااِف يهحاِيحُذوُقونِحِال﴿  :في سورة النبأ

يُغهُِِيحكحاُُِِّوحالِيـحتحجحرهُعهُِِ﴾١6﴿صحد يدٍِِمحاءٍِِم نِِْوحُيْسقحى: ﴿ عكس ما تقولون  وكيف ينعم ﴾  ﴾١7﴿ ُيس 

 .﴾﴾١٥﴿ أْمعحاءحُهمِِْفـحقحطهعِحِْحيمااِمحاءِاِوحُسُقوا: ﴿  في محمد تعالى بارد ويقولبماء 
  ؟الصارمة فهل لديكم دليل على االستثناء من هذه األحكام  

 شربه للماء ؟ تخفيف العذاب عن أبي لهب وهل لديكم دليل من آية أو حديث يثبت 

                                                           
ْنيَا فِي بَِحَسنَاِتهِ  اْلُمْؤِمنِ  َجَزاءِ  اب َ-..َوالنَّارِ  َواْلَجنَّةِ  اْلِقيَاَمةِ  ِصفَةِ  ِكتَاب في مسلمرواه  - 1   2808حديث رقم  –...  الد 
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 .وأخبار القيامة دون وحي تنزيلي ؟المطلق كيف تثبتون حكما يتعلق بالغيب 
 

ولهب فهل أب ، النار أن يشربوا ماءالكفر في حرام على أهل  أنهالكريم ويؤكد لنا القرآن  بل

ُّحى﴿ :  األعراف سورةفي الى قال تع خارج عن هذا الحكم ؟  ِْلنهةِ اِأْصححابِحِالنهارِ ِأْصححابُِِوحَّنح
نحاِأف يُضواِأنِْ  .﴾  ﴾٥0﴿ِلكحاف ر ينِحاِعحلحىِححرهمحُهمحاِهللاِحِإ نِهِقحاُلواِهللاُِِرحَحقحُكمُِِِماأحْوِِحِاملاءِ ِم نِحِعحلحيـْ

 

 ؟ ان صح ذلك – يات الصريحات كيف سيكون لعتق ثويبة وزنفبعد هذه اآل
 

ت وحديث األعمال بالنيا تعبده ال طبيعي فرح ألخيه بمولود لهب أبو فرحه الذه الفرح إن
 وكانت نيته غير التعبد ال يعد هذا العمل شيئا. عمل عمال إذايحكم ذلك فحتى المسلم 

 

 قبع وقعت والرؤيا مكة فتح حتى يدخل االسالم لم رضي هللا عنه العباس أن   المعلوم ومن
 :بأنه  أما خبر عروة فقد بينه .لمح اليه ابن حجروهذا ما أه رآها قبل أن يسلم  بدر غزوة

 

ولم ة لم يقابل ثويبتابعي ألن عروة  غيبي ةال موراأل في به االستشهاد يصح ال مرسل -1
 .بادةع وال عقيدة به تثبت وال به يحتج ال والمرسلاسنادا لمن حدثه به  هيذكر في

 

 والرائي ،أيضا   بالرائي تتعلق الرؤيا ألن   ،للواقع مطابقتها نعلم وال رؤيا عن عبارة هو -2
 .رآها عندما بعدُ  أسلم قد يكن لم

 

 ادإرش هكتاب القسطالني في الشافعي محمد بن أحمد العباس أبي الدين شهاب إلماموأكد ا

ِقولهبظاهرِِمرُّوُِّوهو…): قائال  النكاح كتاب -11 الجزء- البخاره صحيح لشرح الساره
بحاءِاِفحجحعحْلنحاهُِِعحمحلٍِِم نِِْعحم لواِمحاِإِلِوحقحد ْمنحا﴿ :تعاِل ُْثورااِهح ِيذكرِولِعروةِأرسلهِمرسلِواخلربِسيماِال﴾  محنـْ

 (شرعيِحكمِهبِيْثبتِالِمنامِرؤَيِهوِإذِبهِحيتجِفالِموصوالِيكونِأنِتقديرِوعلىِبهِحد ثهِمن

 

 وسلم ليهع هللا صلى النبي بوالدة بشرته عندما( ثويبة) جاريته أعتق لهب أبا أن من ذُكر ماو

 لهب بيأ وإعتاق مملوكة وهي وسلم عليه هللا صلى النبي أرضعت قد ثويبة ألن صحيح غير

 :السير أهل ذلك على نص وقد ،طويل بزمن ذلك بعد كان لها
 

 هللا صلى للرسول ثويبة إرضاع ذكر أن بعد( 1/12) االستيعاب كتاب في البر عبد ابن قال

 .( املدينةِإِلِوسلمِعليهِهللاِصلىِالنِبِهاجرِبعدماَِلبِأبوِوأعتقها: )  وسلم عليه
 

ِعنِ-ِالواقديِ-ِعمرِبنِحممدِوأخربَّنِ( : )109 ،1/108) الطبقات كتاب في سعد ابن وقال
ِوهوِ-بةثويِأيِ–ِيصلهاِوسلمِعليهِهللاِصلىِهللاِرسولِوكان:ِِوقالواِ،ِالعلمِأهلِمنِواحدِغي

ِفأبِلتعتقها،ِنهمِتبتاعهاِأنَِلبِأبِإِلِوطلبتِِملوكة،ِيومئذٍِِوهيِ،ِتكرمهاِخدُيةِوكانتِِبكة،
ِصلىِهللاِرسولِكانوَِِلب،ِأبوِأعتقهاِاملدينة،ِإِلِوسلمِعليهِهللاِصلىِهللاِرسولِهاجرِفلماَِلب،ِأبو
 . ( خيربِمنِمرجعهِعسبِسنةُِتوفيتِقدِأَّناِخربهاِجاءهِحّتِوكسوة،ِبصلةِإليهاِيبعثِوسلمِعليهِهللا
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ِتدخلِثويبةِوكانت( : ) 179 ،1/178) المصطفى بأحوال الوفا كتاب في الجوزه ابن وقال
ِوتكرمهاِوسلمِعليهِهللاِصلىِهللاِرسولِفيكرمهاِخدُيةِتزوجِبعدماِوسلمِعليهِهللاِصلىِهللاِرسولِعلى

 .(َِلبِأبوِأعتقهاِثِ،ِأمةِيومئذٍِِوهيِ،ِخدُية
 

 ثويبة أن وال وسلم عليه هللا صلى النبي بوالدة فرح لهب أبا أن صحيح طريق من يثبت فلم
 فكل ،سلمو عليه هللا صلى النبي بوالدة البشارة أجل من ثويبة أعتق أنه وال ، تهدبوال بشرته
 امةإق فعليه ، ذلك من شيء ثبوت اد عى ومنمجرد قصص ملفقة الأساس لها  يثبت، لم هذا

 .سبيال   الصحيح الدليل إلى يجد ولن ، ادَّعاه ما على الدليل
 

ياء من ضمن األشتكون لعلها  ،ان صحت نسبة الرؤيا للعباس : فيها أقولأما رؤيا العباس ف
ا رأى ما حدث ألخيه أبي لهب ألننا قلنا أن قلبه ودفعته للدخول في اإلسالم لم   رققتالتي 

عندها ال يصح أله النسان أن يأخذ بها ألن . الرؤيا تكون للنذارة وايقاظ العبد من غفلته 
 .  رؤيا المسلم ظنية ناهيك عن رؤيا غير المسلم

 اذن . مما سبق نستخلص اآلتي :
 

  .بحديث  ترؤيا رآها العباس وليسأساس القصة  -1

 .إجماعا   بها يحتج الورؤياه نسان غير مسلم كانت إلهذه الرؤيا  -2

 .كما سبق ذكره تخالف صريح القرآن واألحاديثهذه الرؤيا  -3

 عتق ثويبة كان بعد هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم كما بين أصحاب السير. -4

 حكم أبي لهب من األحكام العامة. أو يستثنيال يوجد دليل صحيح يخصص  -5
 

 هللا و شاتم الرسول صلى هللا عليه وسلم نزلت فيه آية تؤكد وأبو لهب بالذات عدو

رااِسحيحْصلحىِٰ﴿ قال تعالى :   عذابه ولم تذكر لنا أه تخفيف له لنا  ﴾ بٍَِلحِحِذحاتِحَِّنح
 

 ال يجوز عذب وأوان شاء غفر واعلم أن أمورا كهذه متعلقة باهلل سبحانه وتعالى 
إال و اال بدليل من القرآن أو السنة وليس للرؤى مجال هنا في تفاصيلها لنا التدخل

 الم.هذا الكمثل هذه الرسالة خطورة ب التألي على هللا وقد ذكرنا في كان ذلك من با

 في الرؤيا ذو كان مهما المنامية، الناس برؤى يثبت ال الشرع أن مجمعون اإلسالم أهل إن
 حي،و والسالم الصالة عليهم األنبياء رؤيا فان هللا نبي يكون أن إال وتقواه، وعلمه إيمانه

فمهما كانت درجة االنسان تعتبر رؤياه ظنية الثبوت والداللة وتقع في االحتمال  حق والوحي
)ما تطرق اليه االحتمال سقط باالستدالل ( وهو مصداقا لقوله تعالى والقاعدة الفقهية تقول 

ِ : )في سورة يونس  ئااإ نهِالظهنهِالح يـْ ِشح ِاْلْحق   ِم نح  . (يـُْغن 
 

 شريعا  أوتالبعض عتبرها ابرفعها فوق مكانتها حتى  وقامالبعض في تقدير الرؤى  غاللقد 
 كثير جدا خاصة في الحلم.ما يستطيع الشيطان فعله وقد بينا أن  أمرا متمما للشرع.

 

 المشاكل المتعلقة بالرؤيا هي االستخارة ... ضمن من 
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يقال فأن يره الشيخ نتيجة االستخارة في منامه  لالستخارة وهوشرطا  المتصوفةلقد وضع 
صعب نيف الرؤيا يعتبر من أاذا كان تصالشيخ رقد لينا في الخيرة ( فكيف عرف الحقيقة  )

تسببت هذه االستخارات في مشاكل  لقد... ؟هل هي صالحة أم استدراج من الشيطان األمور
يخ ال يعرفك وال يعرف اقرباءك ولكن بعد االستخارة يصف لك كبيرة بين الناس ... فالش

انسانا من اقربائك وصفا دقيقا وربما يذكر لك اسمه ويقول لك هو من عمل لك عمال كذا 
اصيل ن هذه التفوكذا فتعود وتتشاجر معه وتقع الفتن وسببها هذا الشيخ الذه أماله الشيطا

ِيُوق عِحِأحنِلشهْيطحانُِاِيُر يدُِِإ َّنهحا)تعالى في سورة المائدة : بشتى الطرق قال ليوقع بين الناس العداوة 
نحُكمُِ اوحةِحِبـحيـْ طان وقد نهانا المولى جل جالله في سورة البقرة أن نتبع خطوات الشي (وحاْلبـحْغضحاءِحِاْلعحدح

ِتـحتهب ُعِو ) ِالشهْيطحانِ وحالح ُِخطُوحات  ِمُّب يٌِِا ِعحُدوٌّ ِلحُكْم فصار هذا الشيخ أداة لتنفيذ مخطط  (﴾١6٨﴿ إ نهُه

صالحة وطبعا لكي يستدرجه الشيطان ال بد أن  ن فانخدع باألحالم ظانا أنها رؤىالشيطا
االستخارة الشرعيه ال تعتبر الرؤيا فيها شرطا واعلم أن  معه في بعض األحالم. يصدق 

ق قت فيه أو لم توفف ِ ألنها دعاء فبعد أن تدعو به اذا انشرح صدرك تشرع في العمل فاذا وُ 
لنا أن وقد قوزيادة فاعلم أن هللا اختار لك الخير. لكن لو كانت هناك رؤيا ستعتبر تكريما 

 التكريم يأتي دون إرادة العبد.
جه )وهي استخارة تتوستشارة هو ابتكارهم بما يعرف باإل المتصوفةوأسوأ ما ذهب إليه بعض 

بها الى الشيخ وليس الى هللا ( ويكون االعتقاد فيها أقوى من االستخارة النبوية بحيث تتخيل صورة الشيخ 

مع أن اإلستشارة فيها من البراهين التي   دعوة مباشرة لترك االستخارة النبوية هذهطبعا وأمام عينيك 

 وحانيين في مثل هذه األمور.وقد ذكرنا دور الرأكثر إيمانا بها جعلت الناس 

 النقطة الثانية المهمة في هذه المسألة هي :
 

 : المنام في وسلم عليه هللا صلى الرسول رؤيا
  
 

 الرسول صلى هللا عله وسلم : عدة صحيحة بصيغ مختلفة تثبت رؤيا وردت أحاديث
 

ِِعحنِْ) َسِْ ِتحسحمهْواِ:ِقحالِحِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِالنهِب  ِ ِعحنُِِْهرحيـْرحةِحِأحب  ِِوحمحنِِْب ُكنـْيحت ِِتحْكتـحُنواِوحالحِِيَب  ِِرحآِن  نحامِ ِِف  ِاْلمح
ِِفـحقحدِْ ِِيـحتحمحْثهلُِِالحِِالشهْيطحانِحِفحإ نِهِرحآِن  ِِِف  اُمتـحعِحِعحلحيِهِكحذحبِحِِوحمحنُِِْصورحِت  هُِِفـحْليـحتـحبـحوهأِِْم  دا  (1)( النهارِ ِم نِِْمحْقعحدح

 

يِحِأحنحسٍِِعحنِْالبخاره )وفي  ُِِّقحالِحِقحالِحِعحْنهُِِاَّللهُِِرحض  ِِمحنِْ:ِ"ِِوحسحلهمِحِهِ عحلحيِِْاَّللهُِِصحلهىِالنهِب  ِِرحآِن  نحامِ ِِف  ِفـحقحدِِْاْلمح
ِ ِِيـحتحخحيهلُِِالحِِالشهْيطحانِحِفحإ نِهِرحآِن  تهةٍِِم نُِِْجْزءٌِِاْلُمْؤم نِ ِوحُرْؤَيِحِب    (2) ("ِِالنـُّبـُوهةِ ِم نُِِْجْزءااِيِحوحأحْربحعِ ِس 

 

ِِمحنِْ ) : عنه هللا رضي مسعود ابن عنوفي المسند  ِِرحآِن  نحامِ ِِف  ِرِحِالهذ يِفحأحَّنِحِ،ِاْلمح ِالشهْيطحانِحِفحإ نِهِ،ِآِن 
ِِيـحتحخحيهلُِِالحِ  (3) (ب 

                                                           
 (2268)كما أخرج مسلم حديث مشابه له برقم  110وسلم حديث  عليه هللا صلى النبي على كذب من إثم باب -العلم  البخاره  كتابصحيح  - 1

 6593 حديث  المنام في وسلم عليه هللا صلى النبي رأى من باب -التعبير كتابالبخاره  صحيح  - 2

 (450/  1)في المسند   أحمد اإلمام أخرجه - 3
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ن ع أحمد روى االمام ، فقد كما يجب أن يكون الرائي عالما باوصافه صلى هللا عليه وسلم

ِِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِهللاُِِصحلهىِهللاِ ِرحُسولِحِرحأحْيتُِ: ) فيقول الفارسي يزيد يرويه ما ِعحبهاٍس،ِاْبنِ َِحمحنِحِالنـهْومِ ِِف 
فِحِيحْكُتبُِِيحز يدُِِوحكحانِح:ِقحالِح ْبنِ ِفـحُقْلتُِ:ِِقحالِحِ،ِاْلمحصحاح  ِ:ِِعحبهاسٍِِال  ِعحلحْيهِ ِهللاُِِصحلهىِهللاِ ِرحُسولِحِْيتُِرحأِحِإ ِن  

ِِوحسحلهمِح ِالحِِالشهْيطحانِحِإ نِه:ِ"ِِيـحُقولُِِكحانِحِِسحلهمِحوِحِعحلحْيهِ ِهللاُِِصحلهىِهللاِ ِرحُسولِحِفحإ نِه:ِِعحبهاسٍِِاْبنُِِقحالِح.ِِالنـهْومِ ِِف 
ِِيـحتحشحبههِحِأحنِِْيحْستحط يعُِ ِِفحمحنِِْ،ِب  ِِرحآِن  ِِفـحقحدِِْالنـهْومِ ِِف  اِلحنحاِتـحنـْعحتِحِأحنِِْْستحط يعُِتحِِفـحهحلِْ.ِِرحآِن  ِالهذ يِالرهُجلِحِهحذح

ْسُمهُِِ،ِالرهُجلحْيِ ِبـحْيِحِرحُجالاِِرأحْيتُِِ،ِنـحعحمِْ:ِِقـُْلتُِ:ِِقحالِحِ؟ِرحأحْيتِح ُمهُِِج  ِححسحنُِِ،ِاْلبـحيحاضِ ِإ ِلحَِِْسحرُِأحِِوحْلْح
نـحْيِ ِأحْكححلُِِ،ِاْلمحْضححكِ  حتِِْقحدِِْ،ِاْلوحْجهِ ُِّحوحائ رِ ِمجح يلُِِ،ِاْلعحيـْ ْيـحُتهُِِمحَلح ُِتحَْلحُِِكحاُّحتِِِْححّتهِِهحذ هِ ِإ ِلحِِهحذ هِ ِم نِِْْل 

ِِرحأحيـْتحهُِِلحوِْ:ِعحبهاسٍِِاْبنُِِفـحقحالِح:ِقحالِح.َِنحْرحهُِ اِفـحْوقِحِنـْعحتحهُِتِـحِأحنِِْاْستحطحْعتِحِمحاِاْليـحقحظحةِ ِِف    (1) (ِهحذح
 

ْبنِ ِقـُْلتُِ: )  قَالَ  ُكلَْيب   ْبنِ  َعاِصمِ  َطِريقِ  ِمنْ  اْلَحاِكمُ  أَْخَرجَ و ِهِرحأحْيتُِِعحبهاسٍِِال  ِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِالنهِب 

ِِوحسحلهمِح نحامِ ِِف  ْفهُِِقحالِحِاْلمح ِِص  ي ٍِِْبنِحِاْلْحسحنِحِذحكحْرتُِِقحالِحِل 
بـهْهُتهُِِعحل   .َجي ِد   َوَسنَُدهُ ( ِرحأحيـُْتهُِِقحدِِْقحالِحِهِ ب ِِفحشح

 
 
 

 :وعقيـــدة القـاســـم والمقســـــوم  ةــــــاليقظ اــــرؤي
 

ِمحنِْ: يـحُقولُِِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ َِّللهُِاِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولِحَِسح ْعتُِِقحالِحُِهرحيـْرحةِحِأحَبِحِأحنِه: ) مام مسلم في صحيحهذكر اال
ِ ِِرحآِن  نحامِ ِِف  ِِاْلمح يـحرحاِن  ِِفحسح ِِلحكحأحَّنهحاِأحوِِْاْليـحقحظحةِ ِِف  ِِرحآِن  ِِالشهْيطحانُِِيـحتحمحْثهلُِِالحِِاْليـحقحظحةِ ِِف   (2) ( ب 

 

  :االمام النووه في شرح هذا الحديثقال  وألهل العلم في ذلك مقال، )أو( فيه شك الراوه فقال
 

ِِاْلوحاق عُِِكحانِحِِإ نِْ:ِِاْلُعلحمحاءُِِقحالِح) ِِفحكحأحَّنهحاِاأْلحْمرِ ِنـحْفسِ ِِف  ِِفـحقحدِْ"  :ِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِكحقحْول هِ ِِفـحُهوِحِرحآِن   رحآِن 

ا ،"  اْلْحقِهِرحأحىِفـحقحدِِْ" أَوْ "  يُهُِِسحبحقِحِكحمح ِِكحانِحِِوحإ نِِْ،ِتـحْفس  يـحرحاِن  ِِسح ِاْلُمرحاُُِِّأحححُدهحا:ِِأحقـْوحالٌِِفحف يهِ ِظحةِ اْليـحقِحِِف 
ِِرحآهُِِمحنِِْأحنِهِوحمحْعنحاهُِِ،ِعحْصر هِ ِأحْهلُِِب هِ  ِلهىصِحِوحُرْؤيـحُتهُِ.ِِل ْله ْجرحةِ ِتـحعحاِلحِِاَّللهُِِهُِيـُوحف  قُِِ،ِهحاجحرِحِيحُكنِِْوحلحِِْ،ِالنـهْومِ ِِف 

ِِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِ ِِ،ِع يحاَّنِاِاْليـحقحظحةِ ِِف  ِِالرُّْؤَيِحِت ْلكِحِيقِحتحْصدِ ِيـحرحىِأحنههُِِمحْعنحاهُِِوحالْثهاِن  ِِاْليـحقحظحةِ ِِف  ِ؛ِرحةِ اآْلخِ ِالدهارِ ِِف 
حنههُِ ِِيـحرحاهُِِأل  رحةِ ِِف  ِِرحآهُِِمحنِِْأُمهت هِ ِمجح يعُِِاآْلخ  نـْيحاِِف  ِِيـحرحاهُِِالْثهال ثُِوِح.ِِيـحرحهُِِلحِِْوحمحنِِْ،ِالدُّ رحةِ ِِف  ِِخحاصهت هِ ُِرْؤيحةِحِاآْلخ  ِِف 

ْنهُِِاْلُقْربِ   (. أحْعلحمُِِوحاَّللهُِ.ِِذحل كِحِوحَنحْوِ ِشحفحاعحت هِ ِوحُحُصولِ ِم 
 

ِحقِ-السالمِعليهِ-رؤَيهِأنِأى )(: 1/154) مسلم بفوائد المعلم إكمال في عياض القاضي قال
 .(صورتهِعلىِناماملِِِالتصورِعلىِمتسلطِغيِالشيطانِوأنِتلبيس،ِوالِعملِللشيطانِفيهاِليس

                                                           
 (5/389) المسند في أحمد االمام رواه - 1

 .رآني فقد المنام في رآني من وسلم عليه هللا صلى النبي قول باب  - الرؤيا كتاب 2266 حديث مسلمحيح ص - 2
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ِالقربِِفِخاصةِرؤيةِاآلخرةِِفِيراه) (: 9/302)في بيان اليقظة  المشكاة شرح في الطيبي وقال
 ( ذلكِوَنوِشفاعتهِوحصولِمنه،

ا ) (3/376) المشكل كشف في الجوزه ابن وقال  .(ِاْلق يحامحةِيـحْومِيلقاهِِب حنههُِِيرحاهُِِملنِكالبشارةِِوحهحذح

ِِفِفسياِن) :قولهِفأما)(: 6/185) الصحاح معاني عن اإلفصاح في هبيرة بن يحيى وقال
ِسياهِِبنهِ-سلمِوِعليهِهللاِصلى-ِوعدِفلذلكِمؤمن،ِإالِاملنامِِفِيراهِالِأنهِعلىِيدلِفإنه ؛(اليقظة

 .(القيامةِِفِيعنِاليقظةِِف

ِْؤيـحتحهُِرُِِأحنِهِاْلْحد يثِمحْعنحِِفحإ نِه ) نصه ما 50ص1ج مسلم لصيح شرحه في النووهاالمام  كما ذكر
يححةٌِ مِ ِأحْضغحاثِ ِم نِِْوحلحْيسحتِِْصحح  حنِهِب هِ ِشحْرع يِ ُِحْكمِإ ثـْبحاتُِيحَُوِالحِِوحلحك نِِْالشهْيطحانِ ِوحتـحْلب يسِ ِاأْلحْحالح ِأل 

الحة الحةِحِلحْيسحتِِْالنـهْومِحح  .( الرهائ يِيحْسمحُعهُِِل محاِوحَتحْق يقٍِِضحْبطٍِِحح
5 

ِهَِسح ْعتُِِقحالِحُِهرحيـْرحةِحِأحَبِحِأحنِه) البخاره وفي صحيح  ِِمحنِْ"ِ:يـحُقولُِِوحسحلهمِحِهِ عحلحيِِْاَّللهُِِصحلهىِالنهِب  ِِرحآِن  نحامِ ِِف  ِاْلمح
ِ يـحرحاِن  ِِفحسح ِِالشهْيطحانُِِيـحتحمحْثهلُِِوحالحِِاْليـحقحظحةِ ِِف  ي ينِحِاْبنُِِالِحقِحِاَّللهِ ِعحْبدِأحبُوِقحالِح "ب  ِِرحآهُِِإ ذحاِس    (ُِصورحت هِ ِِف 

نـحُهمحاِاْلْحْمعُِِوحَُيْك نُِ) قال ابن حجر :  يِقحالِحِِب حاِبـحيـْ ِاَّللهُِِصحلهىِ-ِالنهِب  ِ ُِرْؤيحةُِ:ِِرحب  ِ اْلعِحِْبنُِِبحْكرِ ِأحبُوِاْلقحاض 
فحت هِ ِ-ِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ  ْعُلومحةِ ِب ص   .(  اْلْحق يقحةِ ِعحلحىِإ ُّْرحاكٌِِاْلمح

 

 فقد أبطله أكثر من عالم : الذه يتوهمه الصوفية أما اجتماع اليقظة 
 

ِِاْختُل فِحِقال : )مام القرطبي اإل هقد أنكرف ِرحآهُِِفحمحنِِْظحاه ر هِ ِعحلحىِوِحهُِ:ِِقـحْومٌِِفـحقحالِحِ؛ِاْلْحد يثِ ِمحْعنحِِِف 
ِ ِِرحآهُِِكحمحنِِِْححق يقحتحهُِِرحأحىِالنـهْومِ ِِف  اِقحالِحِ،ِسحوحاءِاِاْليـحقحظحةِ ِِف  ِوحيـحْلزحمُِِ،ِاْلُعُقولِ ِِب حوحائ لِ ِفحسحاُُّهُِِرحكُِيُدِِْقـحْولٌِِوحهحذح

ِِائ يحانِ رِحِيـحرحاهُِِالحِِوحأحنِِْعحلحيـْهحاِمحاتِحِالهت ُِِصورحت هِ ِعحلحىِإ الهِِأحححدٌِِيـحرحاهُِِالحِِأحنِِْعحلحْيهِ  دٍِِآنٍِِِف  ِِوحاح  انـحْيِ ِِف  ِوحأحنِِْمحكح
يِحِقـحرْب هِ ِم نِِْوحَيحْرُجِحِاآْلنِحِحيحْيحا ِِوحَيحْش  ِنِْمِ ِقـحبـْرُهَُِِيحُْلوِحِأحنِِْذحل كِحِم نِِْوحيـحْلزحمِحِاط ُبوهُِوحَُيِحِالنهاسِحِوحَُيحاط بِحِاأْلحْسوحاقِ ِِف 

حنههُِِغحائ بٍِِلحىعِحِوحُيسحلهمِحِاْلقحرْبِ ُُِمحرهُِّحِفـحيـُزحارِحِشحْيءٌِِف يهِ ِقـحرْب هِ ِم نِِْيـحبـْقحىِفحالحِِجحسحد هِ  ِِيـُرحىِأحنِِْجحائ زٌِِأل  ِاللهْيلِ ِِف 
ِِححق يقحت هِ ِعحلحىِاأْلحْوقحاتِ ِات  صحالِ ِمحعِحِوحالنـههحارِ  تٌِجحهِحِوحهحذ هِ ِ،ِقـحرْب هِ ِغحْيِ ِِف  ُِمْسكحةٍِِأحُّْنِحِلحهُِِمحنِِِْ حاِيـحْلتحز مُِِالحِِاالح

   (.ِعحْقلٍِِم نِْ
ِِب هِ ِآمحنِحِمحنِِْاْلُمرحاُُِّ:ِِالت  يِ ِاْبنُِِوحقحالِح) ابن حجر:وقال  يحات هِ ِِف  ْون هِ ل ِِيـحرحهُِِوحلحِِْحح ينحئ ذٍِِكح ِفـحيحُكونُِِعحْنهُِِغحائ بااِح 

ا رااِِ حذح ِِيـحرحاهُِِأحنِِْبُدِهِالحِِأحنههُِِيـحرحهُِِوحلحِِْب هِ ِآمحنِحِمحنِِْل ُكل ِ ُِمبحش   َُِِقحالحهُِِمحْوت هِ ِقـحْبلِحِةِ اْليـحقحظِحِِف  َ ر يُِِّوحقحالِحِ،ِاْلقحزها ا :ِِاْلمح
ِِفحكحأحَّنهحا "ِاْلمحْحُفوظُِِكحانِحِِإ نِْ ِِرحآِن  ْعنحاهُِ" ِاْليـحقحظحةِ ِِف  ِ "ِمحْحُفوظُِالِِْكحانِحِِوحإ نِِْظحاه رٌِِفحمح يـحرحاِن  ِِفحسح "  اْليـحقحظحةِ ِِف 



                                207 من أصل    80 صفحة 
 

رُِِِم هنِِْعحْصر هِ ِأحْهلِحِأحرحاُِّحِيحُكونِحِأحنِِْاْحتحمحلِح ِِرحآهُِِإ ذحاِفحإ نههُِِإ لحْيهِ ِيـُهحاج  محةِاُِجع لِحِمحنحامِ الِِِْف  ِبـحْعدِحِيـحرحاهُِِأحنههُِِعحلحىِعحالح
ِِذحل كِح ل كِحِاَّللهُِِوحأحْوححىِاْليـحقحظحةِ ِِف   6592حديث  ، 401ره ص افتح الب( .ِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِإ لحْيهِ ِب ذح

يِوحأحجحابِح وقال : ) ْحت محالِ ِع يحاضٌِِاْلقحاض  هُِِتحُكونِحِأحنَِِْب  ِِلحهُُِِرْؤَيح فحةِ ِلحىعِحِالنـهْومِ ِِف  ِِ حاُِعر فِحِالهت ِِالص  
بحةِاِعحلحيـْهحاِوحُوص فِح ِِل تحْكر محت هِ ُِموج  رحةِ ِِف  ْنهُِِاْلُقْربِ ِم نِحِخحاصهةِاُِرْؤيحةِاِيـحرحاهُِِوحأحنِِْاآْلخ  ِجحةِ الدهرِحِب ُعُلو ِ ِلحهُِِوحالشهفحاعحةِ ِم 

يهاتِ ِم نِحِذحل كِحِوحَنحْوِ  ِِْلُمْذن ب يِحاِبـحْعضِحِاَّللهُِِيـُعحاق بِحِأحنِِْيـحبـُْعدُِِوحالحِ:ِِقحالِحِ،ِاخْلُُصوص  ِب ي  هِ نحُِِرْؤيحةِ ِِب حْنعِ ِاْلق يحامحةِ ِِف 
 .التعبير تابك -البخاره  شرح صحيح -نفس المصدرالسابق  (. ُمدهةِاِ-ِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِ-
 

ا:ِِقـُْلتُِثم ذكر القائلين برؤية اليقظة أنهم يقابلونه مباشرة  وعلق على ذلك قائال : ) ُِمْشك لٌِِوحهحذح
ا دًّ ءِ ِلحكحانِحِظحاه ر هِ ِعحلحىِْحُ لِحِوحلحوِِْج  ابحةِاِهحُؤالح حْمكحنِحِصححح ِعحلحْيهِ ِوحيـُعحك  رُِِ،ِاْلق يحامحةِ ِيـحْومِ ِِلحِإ ِِالصُّْحبحةِ ِبـحقحاءُِِوحألح

ِِرحأحْوهُِِمجحًّاِمجحْعااِأحنِه نحامِ ِِف  دٌِِيحْذُكرِِْلحُِِْثِهِاْلمح ُهمِِْوحاح  نـْ ِِرحآهُِِأحنههُِِم  بـحرُِِقحظحةِ اْليـِحِِف   ..(.ِيـحتحخحلهفُِِالحِِالصهاُّ قِ ِوحخح
 

ِِرحآهُِِنِْمِحِقحالِحِمحنِِْعحلحىِاْلُقْرُطِب  ِ ِإ ْنكحارُِِاْشتحدِهِوحقحدِ )  الحافظ ابن حجر العسقالنيقال  نحامِ ِِف  ِرحأحىِفـحقحدِِْاْلمح
ل كِحِِيـحرحاهحاُِثِهِححق يقحتحهُِ ِِكحذح اِِاْليـحقحظحةِ ِِف  ِِاْبنُِِتـحفحطهنِحِوحقحدِِْ،ِقحر يبااِتـحقحدهمِحِكحمح اِمجحْرحةِحِأحب  ِِعحلحىِقحالِحِِب حاِفحأحححالِحَِل حذح
ل كِحِِيحُكنِِْفحإ نِِْاأْلحْول يحاءِ ِكحرحامحاتِ  ِحِكحذح ِِاْلُعُمومِ ِعحنِ ِاْلُعُدولُِِتـحعحيه ِِعحامٌِّأحنههُِِذحكحرِحُِثِهِ،ِءٍِرحاُِكل ِ ِِِف  ِقِ التـهْوف يِأحْهلِ ِِف 

ْحت محالِ ِفـحعحلحىِغحيـْرُُهمِِْوحأحمها ءِ ِر يقِ ب طِحِل لز  ْند يقِ ِيـحقحعُِِقحدِِْاْلعحاُّحةِ ِخحْرقِحِفحإ نِهِ،ِاال  ْمالح ْغوحاءِ ِاإْل  اِِوحاإْل  د ِ ل ِِيـحقحعُِِكحمح ِيقِ لص  
اِالتـهْفر قحةَُِِتحُْصلُِِوحإ َّنهحاِ،ِوحاإْل ْكرحامِ ِاْلكحرحامحةِ ِب طحر يقِ  نـحُهمح ت  بحاعِ ِبـحيـْ    (1) (.ِانـْتـحهحىِوحالسُّنهةِ ِْلك تحابِ اَِب 

 

قال الحافظ ابن حجر بعض أهل العلم البد أن يراه على صورته ال على صورة أخرى ،  لقا

اِإ ِلحِِذحهحبِحِوحقحدِْ: ) ِِفـحقحاُلواِمجححاعحةٌِِهحذح ِكحانِحِِالهت ُِِصورحت هِ ِعحلحىِرهائ يالِرحآهُِِإ ذحاِذحل كِحِحمححلِهِإ نِه:ِِاْلْحد يثِ ِِف 
ُهمِِْ،ِعحلحيـْهحا نـْ ِِاْلغحرحضِحِضحيهقِحِمحنِِْوحم  ِححّتهِِعحلحيـْهحاِقُب ضِحِالهت ُِِصورحت هِ ِلحىعِحِيـحرحاهُِِأحنِِْبُدِهِالحِ:ِِقحالِحِححّتهِِذحل كِحِِف 

ُُِِّيـُْعتـحبـحرِح ُلغِِْلحِِْالهت ِِاْلب يضِ ِالشهعحرحاتِ ِعحدح ِِالتـهْعم يمُِِوحابُِ..ِوحالصِه.ِشحْعرحةِاِع ْشر ينِحِتـحبـْ ت هِ ِمجح يعِ ِِف  ِأحنِِْب شحْرطِ ِححاالح
ِِاْلْحق يق يهةِحُِصورحتحهُِِتحُكوحنِح ِِكحانِحِِسحوحاءٌِِمحاِوحْقتٍِِِف  رِ ِأحوُِِْكُهول يهت هِ ِِأحوِِْت هِ ُرُجول يِهِأحوِِْشحبحاب هِ ِِف   .(ُعْمر هِ ِآخ 

 

نسان يتحقق من اال – تعالى هللا رحمه – امام أهل التعبير التابعي سيرين بن محمد كان فقد

ُ  َصلَّى النَّبِيَّ  َرأَىاذا أخبره بأنه  ادِ في المنام  فعن  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ   : قَالَ  أَي وبَ  َعنْ  َزْيد   ْبنِ  َحمَّ

ي ينِحِبنِيـحْعن ِِحُمحمهدِكحانِح)  ِهِرحأحىِأحنههُِِرحُجلٌِِعحلحْيهِ ِقحصِهِإ ذحاِس  ِحِص فِِْقحالِحِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِىصحلِهِالنهِب  ِذ يالِهِل 
فحةِاِلحهُِِوحصحفِحِفحإ نِِْرحأحيـْتحهُِ   (2) (تـحرحهُِِلحِِْقحالِحِيـحْعر فـُهحاِالحِِص 
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اِم نِِْوحيـُْؤخحذُِقال ابن حجر ) ( .الـ)أما أن يأمره بتشريع جديد ف ِالنهائ مِحِأحنِهِعحلحْيهِ ِيهُِالتـهْنبِ ِتـحقحدهمِحِمحاِهحذح
ِهِرحأحىِلحوِْ ِْعر ضحهُِيِـحِأحنِِْبُدِهِالحِِأحوِِْ،ِبُدِهِوحالحِِاْمت ْثحالُهُِِلحْيهِ عِحُِيح بُِِهحلِِْب شحْيءٍَِِيحُْمرُهُِِ-ِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِ-ِالنهِب 

ِِ،ِالظهاه رِ ِالشهرْعِ ِعحلحى  (1)(  تـحقحدهمِحِكحمحاِِاْلُمْعتحمحدُُِِهوِحِفحالْثهاِن 
 

ُ  َرِضيَ  أَنَس  جاء في صحيح البخاره من حديث  ُ  َصلَّى النَِّبي   قَالَ  قَالَ  َعْنهُ  َّللاَّ  َسلَّمَ وَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

ِِمحنِْ)  ِِرحآِن  نحامِ ِِف  ِِفـحقحدِِْاْلمح ِِيـحتحخحيهلُِِالحِِالشهْيطحانِحِفحإ نِهِرحآِن  تهةٍِِم نُِِْجْزءٌُِِمْؤم نِ الِِْوحُرْؤَيِحِب  ِم نُِِْجْزءااِوحأحْربحع يِحِس 
مِ ِِم نِِْتـحقحدهمِحِمحاقال االمام ابن حجر في شرح هذا الحديث : ) ( النـُّبـُوهةِ  ِِتحكحلهفِحِمحنِِْكحالح  قـحْول هِ َِتحْو يلِ ِِف 

ِِمحنِْ: "  ِِرحآِن  نحامِ ِِف  ِِاْلمح يـحرحاِن  ِِفحسح ِِيحْظهحرُِِوحالهذ ي " اْليـحقحظحةِ ِِف  ِِمحنِِْاُِّحاْلُمرِحِأحنِهِل  ِِرحآِن  نحامِ ِِف  فحةٍِِأحي ِ ِعحلحىِاْلمح ِِص 
رِِْكحانحتِْ يِحِالهت ِِاْلْحقِهِالرُّْؤَيِحِرحأحىِقحدِِْأحنههُِِوحيـحْعلحمِِْفـحْليحْستـحْبش 

ِطحانِحالشهيِِْفحإ نِهِاْْلُْلمُُِِهوِحِالهذ يِاْلبحاط لِحِالحِِاَّللهِ ِم نِحِه 
ِِيـحتحمحْثهلُِِالحِ   .(ب 
 

 رآني فكأنما - اليقظة في فسيراني:  ألفاظ بثالثة روه قد الحديث أن الفتح في الحافظ لقد ذكر
  .اليقظة في رآني فقد - اليقظة في

 

 ان الجمع بينها ال يخرج من دائرة الكناية والتشبيه.
 

أو  بنطاال   يلبس رجال   أو كاملة بيضاء لحية ذا رجال   من رآى نورا فقط أو رأى رجل حليق اللحية أولكن 

 فليحذر من تلبيس الشيطان. أه شكل ليس فيه أوصاف الرسول صلى هللا عليه وسلم

 

 :  من أقوال العلماءفيها خالصة القول من األدلة السابقة  والمعتمد 
 

الرسول صلى هللا عليه وسلم  في صورته هي حق ألن الشيطان ال يتمثل  رؤيا -1

 . وسلم عليه هللا صلى لنبيه تعالى هللا حفظ تمام من وهذا بصورته.
 

اء له لحية ضخمة بيض –الشيطان يمكن أن يتمثل بصورة انسان آخر ) يلبس بياضا  -2
أو أه شكل غير صورة الرسول صلى هللا علي  وسلم ( ثم يأتي لإلنسان في المنام 

ا أن :ويقول له أنا الرسول بل وذهب الى أبعد من ذلك حيث ظهر ألحد العلماء وقال له
 .افعل ما شئت من المنكرات فقد غفرت لك  ربك

 

عليه وسلم للتأكيد بأن ما رآه هو يجب أن يكون الرائي عالما بأوصافه صلى هللا  -3
 .ال وقع في مكائد الشيطانإالحبيب لما ثبت من آثار ابن عباس وابن سيرين و

 

فال يحل حراما وال  وال يأمر بخالف ما أمر به في حياته اجديد اأن ال يعطيه تشريع -4
صالة الجماعة  علىالمواظبة ك فعل الخيرات )  أن يحثه علىلكن يجوز  يحرم حالال
 كفالة اليتيم ... الخ ( وليس شيئا جديدا. –بر الوالدين  -قيام الليل 
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عبارة اليقظة التي وردت في األحاديث تحمل معان عدة منها : أنها بشارة ألهل   -5
انتقاله للرفيق األعلى تغيرت  دزمانه أن كل من رآه في المنام سيجتمع به لكن بع

يامة للرائي بأنه سيكون في مقام مقرب وقال بعضهم أنها بشارة يوم  الق –المسألة 
ن هي مثل اليقظة ألوالكناية ألن رؤياه حق فحملها على التشبيه بوقام بعضهم  –منه 

ورد فيها عبارة " فكأنما". خاصة التي تثبت ذلك أخرى هناك عدة روايات صحيحة 
 .لمنقولةا قد أثبتنا بطالن ذلك باألدلةماع اليقظة الذه ذهب اليه بعضهم . فوليس اجت

لو صح اجتماع اليقظة ، يترتب على كل من رأى الرسول صلى هللا عليه وسلم في  -6
النوم أن يراه في اليقظة ألنه قال ذلك وهوالصادق الذه ال يخلف وعده لكن هناك  

في المنام لكنهم لم يروه في اليقظة  فأين الوعد ر من العلماء قديما وحديثا رأوه عدد كبي
 الذه تتوهمونه ؟؟؟

 

ل لكبل هي عامة الرسول صلى هللا عيه وسلم غير مقتصرة على أهل الصالح  رؤيا -7
 ولم يرد هناك دليل يخصصها .أمته 

 

 يكون قدو للمعنى تقريب هو اللغوه معناه في والتأويل تأويل يسمى الرؤيا وتفسير -8
ومن  نيبل ظوال فيه تكليف  قطعي ليس هو لذا عنه بعيدا يكون أو الصواب من قريبا

هل هي صالحة أم استدراج ويتحدد ذلك  االرؤيتحديد  جدا ذلك نعلم أنه من الصعب
 بوقوع خبرها .

 

 األسئلة التالية لمن يؤمنون باجتماع اليقظة ... لنطرح
 

 هل اجتماع اليقظة يتم معه شخصيا بدمه ولحمه ؟ 

 أم   صورة منسوخة منه ؟

 ؟مثله يروحاني جن أم ملك أو 
 

فالصورة ليست هو ذاته والملك ال يغن والشيطان ال يستطيع أن يتمثل في صورته  أما رؤيا اليقظة 

 في ظةيق وسلم عليه هللا صلى النبي يظهر لم لماذانقول : لو كانت تعني االجتماع معه شخصيا 

 ؟اعدةس بني سقيفة في واألنصار للمهاجرين يقظة يظهر لم لماذا ؟ األمة لمصير محددة كانت مواقف

ؤية هل تعجبه ر؟ ليحل الخالف الذه وقع بينهم الصحابة بين لماذا لم يظهر عندما وقعت الفتنة 

قول : وهللا سبحانه وتعالى ي؟ بينما يستطيع أن يحقن هذه الدماء بكلمة واحدة  ته يتقاتلون ؟صحاب

 الخلفاءنعلم أن  وكما .( وهو خير المصلحين صلى هللا عليه وسلم بـحْين ُكمِِْذحاتِحِوحأحْصل ُحواِاَّللهِحِفحاتـهُقوا)

 إلى منها شيء في يرجعوا ولم باجتهادهم اهفعالجو ووقائع أحداث أيامهم في جرى قد ن،يالراشد

 وكلمه ي اح اليقظة في رآه أنه ذلك بعد زعم فمن وسلم، عليه هللا صلى هللا رسولاجتماع اليقظة بال

 هللا نةوس والمشاهدة النصوص لمخالفته باطل، فزعمه والنشور البعث يوم قبل شيئ ا منه سمع أو

 فهي حق ال شك فيها.المنامية أما الرؤيا  . خلقه في
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ِكقال أحد الشيوخ الكبار لما اعترض عليه الناس في ذلك قال : )  انِأنِالنِبِصلىِهللاِعليهِوسلم
قيِاخلاصِللخاصِبوفاتهِفقدِانقطعِاللقاءِالعامِِوِيلقىِاخلاصِللخاصِوالعامِللعامِِفِحياتهِأماِبعد

ينقطعِبوفاته  اص. الخاص للخ وهو من والفضائل داورواأل األذكار إعطاء من ليهمإ ألقاه الذه هو وهذا (ِل

جحيفة رضي هللا عنه سأل علي  أن أبا 62 طبعا هذا الكالم باطل من أصله ،  فقد ذكرنا في صفحة

ء دون بشي سول هللا صلى هللا عليه وسلم خص آل البيتبن أبي طالب رضي هللا عنه ما اذا كان ر

 الناس فحلف باهلل قائال : ال .

 ببن أبي طالفالسؤال هو : هل هؤالء الشيوخ أخص الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من على 

 . يكذب ويخدع الناس عندما أنكر ذلك ؟ وحاشاه رضي هللا عنهوآل البيت ؟ أم أن عليا كان 
 

 بطالن هذه الدعوة... وكل هذه األفكار أتت بسبب التأويل الخاطيء للنصوص. ؤكدت األدلةهذه 
 

اذا قلت أن اجتماع اليقظة يتم معه شخصيا ... هذا يؤده الى بطالن كثير من الشعائر الدينية . ألن 

هذا يعني أنه خرج من قبره للقاء األولياء عندها تبطل زيارة قبره والسالم عليه لحظة االجتماع 

 ألنه موجود في بلد آخر ؟؟؟؟ 
 

فقهاء والعلماء أن يفتونا ويبينوا لنا في كتب من ذلك وجب على ال، شكال اجتماع اليقظة هو اهذا 
؟ لكن هذا غير موجود في كتب مع وجود هذه االجتماعات الفقه كيف ستتم زيارة القبر الشريف 

وهذا يؤكد لنا أنه موجود  في قبره متى ما زاره ال وجود  لها أصال مما يعني أن القضية  كلها الفقه
 أه مسلم .

 
ابتكر الصوفية عقيدة القاسم والمقسوم والتي تعني وجود االنسان في نفس لكن لحل هذه المشكلة 

 الوقت في أماكن مختلفة ...
 

  وفي ذلك يقول أحدهم :

  أَّنِالعحلحمِاملوسومِِفِكلِبلــدةِِ....ِِفِكلِحضرةِِِاملعروفأَّنِالقاسمِ               

ِةــهِخطبــــالِولِفيـــاِمنربِإومِِِِ....   منربهِـــــفيِِولِدِإالِــــاِمسجـــــوموقال أيضا :  
 

ويحكى أيضا أن أحد األولياء قام بزيارة لمصر في رمضان فدعاه أربعون من مريديه ليفطر عندهم 

م وفطر معه افقبل جميع الدعوات وعندما أتى وقت اإلفطار تطور الولي وتجزأ ألربعين شخص

 م :      ــجميعا في نفس الوقت وفي ذلك قال أحده

 يِأحــــــــدــــــــــلَلربعِزأِــــــــوِفِمصـــــــــرِِ

 يف ليس لها وجود في الدين اإلسالمي وال كلها اذأغرب عقيدة في تاريخ البشرية  هي هذه العقيدة

حلت  قد ا. طبعه الصوفية في الدين من وجهة نظرهأغرب ما ابتكروهي  كتب اليهود وال النصارى

من المشاكل التي واجههم بها العلماء كاجتماع اليقظة ودرجة الغوثية وغيرها... وأنا لهم كثير 

هذه العقيدة كسر الصوفية حاجز الزمكان ولم في السحرية لحل مشاكل الصوفية( ف عصااسميها )ال
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 -يعد هناك ارتباط بين الزمان والمكان ألنه في نفس الوقت ومع التزامن التام تجد نفس االنسان 

 وويقوم بأكثر من عمل مختلف في أكثر من مكان -يس صورة منه ول

ولو كان بعضهم ال يعرف اسمها لكنك لو  ويعدونه من الكرامات ويؤمن الصوفية تماما بهذا األمر

 في اإلسالم.ذا الشيء مع أنه ال وجود لهوصفتها لهم سيقرون بأن الولي يستطيع ذلك 

ه في الذين استغاثوا ب وث ال يستطيع أن يغيث كل المريدينالغهذه العقيدة مهمة لدى الصوفية ألن 

ال بوجود عقيدة القاسم والمقسوم. واجتماع اليقظة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقت واحد إ

مع أكثر من ولي في أكثر من بلد ال يتم وفي نفس الوقت يقوم بعض الناس بزيارة قبره الشريف 

ه ال أصبح القبر الشريف خاليا ألنوإاال بعقيدة القاسم والمقسوم.  ليسلموا عليه كل هذا ال يتحقق

وأكثر من ذلك أن أحد األولياء قال في .  مع بعض األولياء في بالد أخرىما في اجتماع يكون 

ِمنِفسينِعدُّتِماِعنهِرؤيتِانقطحعحتِِْأننِلو: ) اجتماعه يقظة بالرسول صلى هللا عليه وسلم
( يعني مالزم له طول الوقت يقظة وهوفي بلده وليس في المدينة فهل أصبح القبر املسلمي

 .. .خاليا ؟ 
 

 هو القاسم المقسوم يا شيخ و  ،ال ال ال 
 

لظهر في يصلي افر لذا تجده ال يحتاج الولي للسلألولياء فكبيرة أيضا حلت مشكلة هذه العقيدة و

 الجزائر بتوقيت مكة ألنه موجود بكثرة في كل مكان.مكة بتوقيت الجزائر وان شئت قل يصليه في 

راك : أين كنت... لم ا ت أحدهم وقلت لهذا سأللقد صار هذا المصطلح يستخدم في حياتنا اليومية فا

   يالإلبتكارات الصوفية و  لك :  أنا موجود بكثرة ...  سيقول منذ فترة ؟
 

تى الجن ح  كل الخالئق بدءا بالرسل الكرام في صفات قد بحثت كثيرا فما وجدت لهذا األمر مثيال ل
بالرغم من سرعتهم الخيالية اال انهم ينفذون أعمالهم بالتسلسل والتتالي فليست لديهم هذه المقدرة 

بعد قليل من التفكير تفاجأت بأن هذا األمر هو صفة من صفات هللا سبحانه  لكن وليس التوازه
لخالئق ليسهل نسبتها للقد قاموا بتغيير اسمها فقط  و  قدرة اإللهيةوتعالى وهي صفة القدرة. انها ال

لكي و يةوللتغطية اإلعالم .ألن العبرة بالمعاني ال باأللفاظ ال تغير في األصول شيئا األسماءولكن 
. اءى هللا عليه وسلم وهو منها  برقاموا أوال بنسبتها للرسول صل تتم بعد ذلك نسبتها لألولياء، 

رُِِذ يالِهِوحبحصحرحهُِِب هِ ِيحْسمحعُِِالهذ يَِسحْعحهُُِِكْنتُِيستدل بعضهم بحديث ) وللتضليل ( وحملوا ذلك ب هِ ِيـُْبص 

وهنا وقعوا في مشكلة ، يكون للولي سمع مثل سمع المولى جل جالله وبصر مثل بصره  أن على
أن  لوجدتجيدا لو نظرت اليها حلول االله في المخلوقات و ويقصد بهاأكبر وهي قضية الحلول. 

احد قد أكدها غير وف وعقيدة وحدة الوجود ، الحلول قضية أما .األمر أشبه بتلبس الجن وهو الحقيقة
 .  (41ال يسعنا المجال هنا لطرحها  )انظر صفحة حيث من شيوخ الصوفية في مؤلفاتهم 

 وفية.من أفكار الص.. نسأل هللا السالمة   صفات الهية لحل مشاكلهم العقديةلقد وصفوا الخالئق ب

تدعون تنزيه الخالق وتقعون في التشبيه والتمثيل لماذا ال تنزهون هذه الصفات وتعتبرونها صفات 
رقاق كتاب ال –ورد في صحيح البخاره : أمرا مختلفا  الى آخره لوجدناالحديث  أكملنالو  ...كمال ؟
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ِِعحنِْ  ) : 6137باب التواضع برقم  ِ:ِِاَّللهِحِإ نِهِوحسحلهمِحِْيهِ عحلِحِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولُِِقحالِحِقحالِحُِهرحيـْرحةِحِأحب  ِقحالح
ِِعحاُّحىِمحنِْ"  ْلْحْربِ ِآذحنـُْتهُِِفـحقحدِِْوحل يًّاِل  ِوحمحاِعحلحْيهِ ِافـْتـحرحْضتُِِِم هاِإ لحِهِأحححبِهِب شحْيءٍِِعحْبد يِإ لحِهِتـحقحرهبِحِوحمحاَِب 

لنـهوحاف لِ ِإ لحِهِيـحتـحقحرهبُِِعحْبد يِيـحزحالُِ بههُِِححّتهَِِب  ُتهُِِفحإ ذحاُِأح  رُِيُـِِالهذ يِوحبحصحرحهُِِب هِ ِيحْسمحعُِِالهذ يَِسحْعحهُِِْنتُِكُِِِأحْحبـحبـْ ِْبص 
يِالهت ِِوحر ْجلحهُِِِ حاِيـحْبط شُِِالهت ِِوحيحدحهُِِب هِ  ُعِِْسحأحلحن ِِوحإ نِِِْ حاَِيحْش  ِِوحلحئ نِِْط يـحنههُِألح نههُِألحُِِاْستـحعحاذحِن  ِرحُّهُّْتُِتِـحِوحمحاِع يذح

القرينة الصارفة و("  سحاءحتحهُِمِحِأحْكرحهُِِوحأحَّنِحِاْلمحْوتِحِيحْكرحهُِِاْلُمْؤم نِ ِنـحْفسِ ِعحنِِْتـحرحُُُّّّ يِفحاع ُلهُِِأحَّنِحِشحْيءٍِِعحنِْ

حيث التوفيق للعبد بالكناية عن  يعني تبدأ من : ) وإن سألني .. الخ ( وهذا الحديث لعقيدة الحلول
)انظر فهم السلف ... الخ وأنه يكون مستجاب الدعوة ال يرى إال خيرا وال يمشي إال في طاعة 

ال يعني بأه وجه من الوجوه أن يكون الولي  هذا الحديث و .وتفسيرهم له في فتح الباره وغيره( 
  ؟  ن هذا الذه وقعتم فيهفأه تشبيه وتمثيل أكبر م الخ . ... سوبرمان  له بصر خارق وسمع خارق

عقيدة القاسم من خالل دراستي للعلوم الروحانية ولربط المسائل مع بعضها البعض ، وجدت و
سمسمائيل ) المعروف بالشيخ سمسما ( اذا الروحاني لكن بصورة أخرى فمثال  ةممكنوالمقسوم 

تحت امرتك ليخدموك  روحاني من الجنتكمنت من الوصول اليه يمكن أن يعطيك حتى ثالثمائة 
وأنهم مالئكة مسخرون لك  وهم لديهم المقدرة على التشكل في صورتك وبما أنك مخدوع بأنك ولي  

ا بهذا نيابة عنك. وهذه هي الصورة الوحيدة التي يمكن من خاللها تفسير ما وفمن الطبيعي أن يقوم
 . في هذا الباباألولياء يحدث لهؤالء 

 

 يقول لك : صة عندما تنعدم الحجة عند أحدهم سباطل خايراد به وهناك قول حق يطلق  أيضا 
 

 أليس هللا قادر على فعل هذا ...؟    .؟ .هذا .فالن أليس هللا قادر على أن يعطي عبده 
 

 (رد ذلكقادر لكنه لم ي)له : أليس هللا قادر على أن يبعث وليا أكبر منك ؟  فقال :  يلسئل أحد األولياء فق

 .وضرب مثال بختم نبوة الرسول صلى هللا عليه وسلم. (لم يفعل ذلك لكنه)وفي لفظ 

وهذا من علم هللا الذه لم نحط به شيئا  ولكن  وقدرته  وهذا القول خطير الننا تدخلنا في مسألة ارادة هللا

الصورة بهذه  والمشيئة أ: اليجوز اطالق القدرة واالرادة  ان نقولالجواب الكافي لهذا السؤال العائم هو

لوفعلنا ذلك لصارت االمور كلها فوضوية ال تستقيم فيها سنن هللا الكونية مما  نالتعليق االمور عليها الن

 - .... خذ هذه االمثلة : واللعب بالدين واالحكام  يؤده الى تعطيل الشرع

 الناس باهلل ويخوضون في الحرام والتعده على حدود الشرع ...؟  ...  أليس هللا يشركلماذا  -

 (1) قادر على أن يجعلهم كلهم مؤمنين ؟

لماذا قاتل الرسول صلى هللا عليه وسلم الكفار حتى أوذه وفقد كثير من أعز أصحابه وحزن  -

 لذلك كثيرا ...؟ ..... أليس هللا قادر على سحق الكفار بضربة واحدة ليقيم دين االسالم ....؟

 رة ؟ــة الهجـلـة ليــدينـى المـة الــن مكـر مــه يطيــل نبيــأليس هللا قادر على جع -

 ..؟دون عبـادة. ةـالجن ـا ويدخلهـمجميع للنـاسر ـأليس هللا قادر على أن يغف -

 )فلماذا نعبد اذا ؟ (    ..؟ن عبدوهأليس هللا قادر على أن يدخل الناس جميعا النار ويعذبهم وإ -

                                                           
 : ) ولوشاءربك آلمن من في األرض كلهم جميعا ( قال تعالى هذا السؤال قد أجاب هللا عليه في سورة هود .1
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 فلماذا يتركها ؟ ( )       ...؟ر ـــح البصـي لمـل فــرئيـق اســأليس هللا قادر على سح -

 ة..؟ـبليس ويدخله الجنر إلـأليس هللا قادر على أن يغف -

 ...؟على أن يدخل هذا الولي النارأليس هللا قادر  -

 رد ...؟ـى قـويلك الـأليس هللا قادر على تح -

 وأليس ... وأليس ...   ... أليس -

 أين ... وأين ... وأين   الشرع ..؟   أين الدين ..؟أين   أين االحكام ...؟   ...؟هل رأيت الفوضى ن واآل

فطرة في هذا الكون وقوانين طبيعية لكن له تعالى إن هللا على كل شيء قدير وال إحاطة لقدرته . نعم 

هذه الحياة وهي ثابتة في الغالب ليس لها تبديل وال تحويل فواجبنا نحن األخذ بهذه رسي ِ سنن كونية تُ و

ِفـحلحنِاألحوهل يِحِنهتِحسُِِإالِهِيحنظُُرونِحِفـحهحلِْفاطر ) سورة قال تعالى فيلهية تجاج بالقدرة اإلوليس االح األسباب

ِخحلحتِِْدِْقِحِالحت ِِاَّللهِ ُِسنهتِح)في غافر( قال تعالى ﴾43﴿َتحْو يالِاِاَّللهِ ِل ُسنهتِ ِِح دِحِوحلحنِتـحْبد يالِاِاَّللهِ ِل ُسنهتِ ِِح دِح
ِ رِحِع بحاُّ هِ ِِف  ِالنهاسِحِطحرِحفِحِالهت ِِاَّللهِ ِف ْطرحتِح(  وفي سورة الروم قال تعالى : )﴾٨٥﴿ِالكحاف ُرونِحُِهنحال كِحِوحخحس 

ا ِِالحِِالنهاسِ ِأحْكْثـحرِحِوحلٰحك نِهِاْلقحي  مُِِالد  ينُِِذٰحل كِحِاَّللهِ ِخل حْلقِ ِتـحْبد يلِحِالحِِعحلحيـْهح ( فاعتبر بهذه اآليات ﴾30﴿يـحْعلحُمونح

         . اتاالحتجاج بمثل هذهتحتج ال األكثرين وال تكن مع و

ولكن ما  للمسألة المعنيةتطيع  أن نأتي بالدليل نسففي الشرع  هابعضالردود على  مثل هذه االسئلة وردت

اس وسيلة لتضليل النو باطلعبارة عن قياس ستدالل االنقول لصاحب السؤال : هذا ، دليل عليه يرد  لم

كذلك نجد أنه ال يحتج بمثل هذه  .وهو حق أريد به باطل  يجوز االحتجاج به حيث الوتعطيل الشرع  

االفكار اال انسان حار به الدليل وانقطعت به السبل القامة الحجة فيتخذ مثل هذا االفكار مخرجا له لتبرير 

 .أفعاله ومعتقداته 

 كالم مهم جدا لكل من يقرأ هذه الرسالة :

: لماذا تنكرون على هؤالء الشيوخ أحدهم ت الصوفية بالعواطف فيقول مع مخالفا ونبعض الناس يتعامل
كين وساعدوا في نشر خالوى القرآن الكريم ولعبوا دورا كبيرا في المجتمعات االذين أطعموا المس

 كمشاركتهم في مناسبات شتى مثل الزواج الجماعي وغيرها . 

حد الشيوخ ال أذكرمن هو حيث يقول في مجمله : وللرد على مثل هذا الكالم غير العلمي ، أورد كالما أل
عهم في ما خالفوا فيه الكتاب  أنا ال أخالف الصوفية في ما وافقوا فيه الكتاب والسنة لكني أنكر عليهم وأبد ِ

 . في التعامل معهم  والسنة وهذا هو المنهج القويم

ة في خاصوإنما ننكر دورهم السلبي الذه يقومون به اذن انكارنا عليهم ال يعني انكارنا لدورهم اإليجابي 
وأدخلوا وقيفية التي تعتبر تالناس فشككوا الناس في ربهم ولعبوا بالعبادات  فية التي بثوها العقائد الباطل
 كل ما قدموه من خير. وغيرها من الباليا التي تكاد تمحوالسحر من باب االستحسان التعاويذ و

 الملحقات في نهاية هذه الرسالة ()نرجوا االطالع على 
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  (5) ألةـــالمس 
 

 األسمـــاء والصفـــات اإللهيـــة وحكــم التــأويل والتنــزيــه
 

هذه المسألة تتوقع مني أن اطيل فيها لكن الحقيقة أنها ال تحتاج الى كثير كالم والخوض فيها ال يكون اال 

 . مبالدليل حيث ال ينفع فيها الرأه أو علم الكال

 -هناك مقولة مشهورة وردت كثيرا في بعض الكتب ويرددها البعض  وهي :

 من هنا ننطلق ...(   صوِفِالطريقةِ-أشعريِالعقيدةِِ-مالكيِاملذهبِ)    

 "   ديةيرعقيدتي األشعرية الماتاذا سألتك عن عقيدتك ستقول : " 

 ؟ سؤال آخر : ما عالقة ذلك بمذهب االمام مالك رحمه هللا تعالى

 هذه هي عقيدة السادة المالكية .: ستتعجب وتقول لي 

 خالي العزيز ... تريث قليال وناقن معي هذه االسطر ...

 (   ...  ما هذا الكوكتيل ؟  ؟ مالكيِالطريقةِِ-مالكيِالعقيدةِِِِ-مالكيِاملذهبِلماذا لم تكن ) 

يرفضون بعضا من العقيدة المالكية وبذلك لم يأخذوا بأقوال االمام مالك في العقيدة لذا  اليومألن االشاعرة 

و أن غير مباشر في عقيدة اإلمام تركوا هذه االقوال هكذا دون تفصيل وهذا طعخاضوا في علم الكالم و

مالك  م ينسبوها لالمامباألحرى أنهم انتسبوا للمالكية وأتوا بعقيدتهم هذه ثم نسبوها للمالكية جملة... ول

عره مام االشن للمذهب. بل حتى أنهم خالفوا اإلو  "المالكية"  كمنتسبي  فهناك فرق بين "مالك"   كامام 

في بعض أقواله ) سنبين ذلك الحقا ( لذا الحديث عن االشعرية والماتريدية في هذا العصر يختلف عن 

 . أه وقت آخرالحديث عنهم  في 
 

 : اتـــوالصف اءــاألسم في مالك امــاالم دةــعقي
 

 عندما سئل االمام مالك عن كيفية االستواء قال الجملة المشهورة والمعروفة لدى الجميع  : 

 (1)"  االستـــواء معلـــوم، والكيـــف مجهـــول ، وااليمـــان بـه واجـــب ، والســــؤال عنـــه بدعــــــة "

الصفات دون تميييز والغريب انكم تذكرونها وتمرون عليها مرور الكرام دون هذه هي القاعدة العامة لكل 

 . تفسير لما تعنيه ثم تعودون للخوض في علم الكالم

 تنطبق هذه القاعدة على بقية الصفات كصفة الكالم والسمع والبصر وغيرها ...

فاالستواء في اللغة معناه معلوم ... لكن عندما يتعلق هذا  وتفصيل قول االمام مالك ينافي عقيدتكم : 

االستواء بالذات اإللهية عندها ال يكون له كيف وال تصور ألنه سبحانه وتعالى منزه عن الشبيه والمثيل 

ْْثل ه ِشحْيءٌِ) ِكحم   (  وكذلك السمع والبصر معلوم اما كيفية السمع والبصرفهي مجهولة ...الخ. لحْيسح

                                                           
( 141)العلو مختصر انظر ، العسقالني حجر ابن والحافظ الذهبي وصححه( 867)والصفات األسماء في والبيهقي( 664ص)السنة شرح في الاللكائي رواه - 1

و ذلك هو اللفظ المشهور  -( 7/151التمهيد) في البر عبد وابن( 104)الجهمية على الرد في والدارمي( 199)اللوامع في والسفاريني( 13/407) الباره فتح و
 به واإليمان معقول غير والكيف مجهول غير اإلستواء: )  هواألصلي  نقلها عنه واللفظ شيخ االمام مالكربيعة للشيخ  هي اء إن أصل هذه الجملةقال بعض العلم

    . ( والمجهول غير معقول( )فالمعلوم غير مجهول) فرق بينهما إطالقا يوجد الالحقيقة   - ( بدعة عنه والسؤال واجب
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... هذا من صميم  تعطيليمان به واجب : أه أن تؤمن بأن الرحمن على العرن استوى دون اإلثم قال : 

العقيدة ... ثم قال : والسؤال عنه بدعة فاهلل سبحانه وتعالى ال يسأل عنه بالكيف ألن السائل قال له : كيف 

  استوى ؟ 

 (  لك دون تأويل أو تعطيلهو اثبات الصفة دون تمثيل او تشبيه وكذ:  خالصة القول)           

 أغرب ما في العقائد الصوفية أنهم يؤمنون بالشيء وضده في نفس الوقت وإليك مثال ذلك :

 يعتقد الصوفية بأن الرسول صلى هللا عليه وسلم قد رأى ربه رؤية حقيقية بعينه ليلة اإلسراء والمعراج .

 الذه يرد على مثل هذا الكالم ( 20في صفحة رضي هللا عنها ) انظر حديث السيدة عائشة 

هذا األمر يخالف العقيدة األشعرية التي تعتقدونها ، يقول األشاعرة : ) أن هللا تعالى ال يتحيز لمكان وال 

زمان وال يحده شيء وهو منزه عن صفات األجسام ( ونحن نعلم أن الرسول صلى هللا عليه وسلم انسان 

ي اإلسراء والمعراج أنه تحرك من مكانه في زمان معين وذهب ف: في حدود الزمكان أه له جسم يتحرك 

، هذا يعني أنه رآه خالل فترة زمنية معينة من رحلته وحتما يكون إلى أماكن معينة ثم عاد فاذا رأى ربه 

فكيف يستقيم ذلك مع عقيدة األشاعرة ؟ وال تقل لي أنه التي زارها قد رآه في مكان ما من تلك األمكنة 

 لالزمان والالمكان فاذا قلت ذلك فقد وصفته بأنه إله ألن هذه ليست من صفات المخلوقات.ذهب حيث ا
 

ن أفي هذه الدنيا وهناك مسألة معقدة تتعلق بهذا األمر وهي :  ال يمكن لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ى أه وقع في مديرى شيئا ال يقع ضمن حدود بصره ونظره وهذا يعني أن بصره قد حد ذات هللا العلية 

 رؤيته فكيف يستقيم ذلك مع قولكم )ال يحده شيء( ؟
 

كيف ( فاذا  ـ )سأل عنه بأما القضية األكثر تعقيدا فهي مسألة الكيفية ، نحن نعلم أن هللا سبحانه وتعالى ال يُ 

ذلك  فكيف كان البد أن يرى هيئة معينة وشكال معينا، كان الرسول صلى هللا عليه وسلم رآه رؤية عين 

ْْثل ه ِشحْيءٌِلحْيسِح)( وقوله تعالى اأْلحْبصحارُُِِتْدر ُكهُِِالحِ)الشكل ؟  أليس هذا تناقض واضح لآلية الكريمة   ( وووِكحم 

ِ صلى هللا عليه ورد   في صحيح مسلم  ،رؤية العين وأقوى دليل ينفي  ، قَاَل َسأَْلُت َرُسوَل َّللاَّ َعْن أَبِي َذر  

ِ) وسلم ِرحبهكح ِأحرحاهُِ " قحالِح؟ِهحْلِرحأحْيتح   (1) (" نُوٌرِأحنه

في  عائشةوحديث  (رأسه بعين يره ولم قلبه بعين رآه أنهأما حديث ابن عباس فقد قال العلماء فيه : )

 تارة ذا، لبالفؤاد مقيدة أو مطلقة هى عباس ابن عن الثابتة واأللفاظالعين  رؤيةينفي ثبوت  20 صفحة

 .هبعين ى ربهرآ بأنه صريح لفظ عباس ابن عن يثبت ولم محمد رآه يقول وتارة ربه محمد راى يقول

مع أولى ألن الج الفؤاد رؤية اثبت عباس وابن العين رؤية انكرت قد عائشة أن بين الدليلين نجد جمعولل

ي ال الت الرؤيا المناميةأما األحاديث التي ورد فيها لفظ )رأيت ربي( كلها تثبت . من ترجيح أحد الدليلين

 .8/608 الباره فتح انظر .وال يسعنا المجال لبسطهجدا هذا الموضوع طويل . خالف فيها 
 

 (. 85، انظر صفحة من التناقضات في العقائد الصوفية لمزيد )                     

 (تعالى ن الواجب هو التاويل لتنزيه هللا ) إأما أوجه مخالفة األشاعرة للعقيدة المالكية أنهم قالوا : 

 فبعضهم يحملون االستواء على االستيالء ... الخ 

ومعنى االستيالء هنا معنى مذموم ألنه ال يكون اال بعد نزاع مع طرف آخر ... ومتى لم يكن العرن تحت 

ي المتوفى ي الشافعسعيد عبد الرحمن النيسابوره المعروف بالمتول وأبملكه حتى يستولي عليه ...؟ قال 

  : ما نصه 78كتاب ) الغُنية في أصول الدين ( ص في هـ  478سنة 

                                                           
ا َرأَْيتُ  " قَْوِلهِ  َوِفي " أََراهُ  أَنَّى نُور   " السَّالَمُ  َعَلْيهِ  قَْوِلهِ  ِفي باب اإليمان كتاب - مسلم صحيح - 1  اللغة في( أنى)و،   461 رقم حديث " نُور 

ُ  َصلَّى قَْولُهُ  وهو: رضي هللا عنه  ذَر    أَبِي حديث ذلك ويفسر االستبعاد تفيد وهي كيف بمعنى العربية  .( الن ورُ  ِحَجابُهُ )  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ
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َعةِسابقةِوذلكِحمالِِفِوصفه)  ِكانِِبعنِالقهرِوالغلبةِفيقتضيِمنا  .( فإنِقيلِاالستواءِإذا

هللا  والتنزيه في ذاتاذا كان هذا التأويل واجبا لماذا لم يرد في مقولة اإلمام مالك ؟ لماذا لم يقل ) والتأويل 

  .واجب ( هل غفل اإلمام مالك عن هذا الواجب ؟ أليس هذا تناقض وخالف لما جاء به المذهب؟

   -:  ولتقوية ما ذكرناه نورد اآلثار التالية

ِ،ِتشبيهِبالِآمنت ) : فقال ، االستواء عن سئل أنه - رحمه هللا تعالى – الشافعي اإلمام عن روه
 (1) ( اإلمساكِغايةِاخلوضِعنِوأمسكتِ،ِاإلُّراكِِفِنفسيِواِتمتِ،ُِتْثيلِبالِوصدقت

 أين التأويل ...؟ -

( 397 -396باب ما جاء في العرن والكرسي )ص/ (األسماء والصفات)البيهقي رحمه هللا في أورد اإلمام

ِماسِلهِِالعرشِهوِأنهِوليسِمعنِقولِاملسلميِ:ِإنِهللاِاستوىِعلى ) قال أبو سليمان الخطابي : "
توقيفِمنِمجيعِخلقه،ِواَّناِهوِخربِجاءِبهِالِأوِمتمكنِفيهِأوِمتحيزِِفِجهةِمنِجهاته،ِلكنهَِبئن

    (ِفقلناِبهِونفيناِعنهِالتكييف،ِإذِليسِكمْثلهِشيء

 أين التأويل ...؟       -

ِسفيانِمْثلِاألئمةِمنِالعلمِأهلِعندِهذاِِفِواملذهب( : "  692/  4)  سننه في الترمذه االمام يقول
ِهذهِتروى:ِقالواِثِاالشياءِهذهِروواِأَّنمِوغيهمِووكيعِعيينةِوابنِاملباركِوابنِأنسِبنِومالكِالْثوري

ِجاءتِماكِِاألشياءِهذهِتروىِأنِاْلديثِأهلِاختارهِالذيِوهذاِكيف،ِِيقالِوالِِا،ِونؤمنِاألحاُّيث
  (2)". ليهإِوذهبواِاختاروهِالذيِالعلمِأهلِأمرِوهذاِكيفِِيقالِوالِتتوهمِوالِتفسرِوالِِاِويؤمن

                أين التأويل ...؟ -

 . لكن  دعنا نتعرف على هذا التأويل  ما أوردناه من آثار يكفي لرد شبهة التأويل
 

 :التأويـــل الخاطـــيء المذمـــوم في حــق هللا تعالـــى 
 

يقصد به التفسير والتوضيح فاألول  المعنى أما ،لغوية كانت أم اصطالحية  ييحمل عدة معانالتأويل 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم البن عباس.   دعوة 43في صفحة  ذكرنا وهذا ال خالف فيه فقد

 لذهن غير متبادر الى ا أما معنى التأويل المستخدم عندكم فهو تبديل المعنى وتغييره لمعنى آخر مناسب

... فهذا النوع مذموم ويشبه التورية بل وهو من التحريف . دون وجود أه قرينة صارفة لهذا المعنى 

قل لفالن )أن يبقى في المنزل ( ثم ذهبت الى تأويل هذه الكلمات وقلت أن كلمة : فمثال عندما أقول لك 

 ثم أتيت... : أذا تركت جزءا منه كقول أحدهم أبقيت الطعام يبقى من أبقى اذا ترك الشيء أو جزء منه 

                                                           
 األمة عليه ما هو الفصل والقول : "وقال السفاريني في خالصة كالمه  -(  200ص )الحنبلي  السفاريني محمدلاألثرية  األسرار وسواطع البهية األنوار لوامع - 1

 ، لمخلوقينل التي األعراض خصائص لذلك يثبت وال ، والقدرة والبصر بالعلم موصوف تعالى أنه فكما ، بجالله يليق استواء عرشه على مستو هللا أن من الوسط
 . "ذلك عن هللا تعالى المخلوق على المخلوقين فوقية خصائص لفوقيته يثبت وال عرشه فوق هو سبحانه فكذلك

 
 لذا ال نحتاج بعده الى أه تفصيل. واعلم أن قول الترمذه هذا يشمل عقيدة جميع األئمة  - 2
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..؟ .( أليس هذا تحريف لكالمي المنزل: ) أن يترك بأني طلبت منه ل وه هذا المعني المؤقلت لولفالن 

   .الكريم الذه ذمه القرآن لكنك لو نقلت له الجملة كما هي لم تكن هناك أه مشكلة هذا هو خطر التأويل

نحن ، ( المعيةناخذ على سبيل المثال ) : لكن هناك شبهة وجب التنبيه لها وهى في تفسير بعض اآليات
قد ورد في سورة المجادلة لمصاحبة ومنها التأييد وغير ذلك فلها لوازم ومعاني منها العلم ومنها ا نعلم أن

ِِمحاِيـحْعلحمُِِاَّللهِحِأحنِهِتـحرِحِأحلحِْقوله تعالى : )  ِِوحمحاِالسهمحاوحاتِ ِِف  ثحةٍَِِنهْوحىِِٰم نِنُِيحُكِوِمحا اأْلحْرضِ ِِف  ُِهوِحِإ الهِِثحالح
انُواِِمحاِأحْينِحِعحُهمِْمِحُِهوِحِإ الهِِأحْكْثـحرِحِوحالحِِذٰحل كِحِم نِأحُّْنحِِٰوحالحِِسحاُّ ُسُهمُِِْهوِحِإ الهَِِخحْسحةٍِِوحالحِِرحاب ُعُهمِْ ِاِب ِحِيـُنـحب  ئـُُهمُِثِه كح
المصاحبة بل تعني العلم فاهلل معهم (  فالمعية هنا ال تعني ﴾7﴿ عحل يمٌِِشحْيءٍِِب ُكل ِ ِاَّللهِحِإ نِه اْلق يحامحةِ ِيـحْومِحِعحم ُلوا

 بعلمه .

أقول لك ليس تأويال الن اآلية بينت ذلك من البداية بقوله تعالى :      س و ... ستسألني أليس هذا تأويل ؟ 

 (  اذن هي معية العلم.عحل يمٌِِشحْيءٍِِب ُكل ِ ِاَّللهِحِإ نِه( وختمت بقوله )يـحْعلحمُِِاَّللهِحِأحنِه)

 ينة الصارفة ... البد أن تكون من الدليل والموضع نفسه وليس من بنات أفكارنا.  هذا ما يسمى بالقر

اِإ نهن ِومثله قوله تعالى : ) عدها أيضا تنفي يات  قبلها وبواآل -( هي معية السمع والرؤية  وحأحرحىِِٰأحَْسحعُِِمحعحُكمح

بحامعية  المصاحبة  فقوله ) (  اِلِفرعونِلنذهب( المتكلم ليس معهما بذاته واال لقال : ) ف ْرعحْونِحِإ ِلحِِٰاْذهح

 ن.وهذه هي القرائ ( .... فلنأته( ستتحول الى )  رحب  كِحِرحُسوالحِِإ َّنِهِفـحُقوالحِِفحْأت يحاهُِوكذلك )

 

يُِ: ) وتنزيه هللا المطلوب شرعا والمقصود في اآلية ِالسهم يُعِاْلبحص  ْْثل ه ِشحْيٌءِوحُهوح ِكحم   (1) )لحْيسح

ن صفاته فقمتم بتنزيهه عالتنزيه أمر لكنكم غلوتم في هو تنزيهه عن خلقه وتنزيهه عن الشبيه والمثيل. 
 حتى  نفيتموها عنه. 

م بتأويل البعض وقمت لكن ال زالت لديكم مشكلة وهي أنكم أثبتتم بعض الصفات التي ترونها مناسبة لعقولكم

اآلخر ألن عقولكم لم تتقبلها وهذا هو التشبيه عينه ألن الذات اإللهية ال يمكن تكييفها في عقل مخلوق واذا 

 ذلك سينحرف وهذا ما حدث بالضبط . انسان فعل 

ثال م فبأه أساس أثبتم السمع والبصر والكالم  ...؟  لماذا لم تؤولوا هذه الصفات الى معاني أخرى كالقدرة

المعيار يجب أن يطبق لكل  ... ألن المخلوقات أيضا لها سمع وبصر وكالم ...؟؟؟؟؟؟  نفس؟لتنزيه هللا 

 الصفات وال تكيلوا بمكيالين .

 لم يتبقى لكم من التعطيل إال شيء رفيع تتشبثون به بل صرتم معطلة العصر. 

ِصنماِواملشبهِيعبدِ-املعطلِيعبدِعدما):  البن قائد نجاة الخلف في عقائد السلف وكما ورد في كتاب 
لها يكاد يكون معدوما بسبب نفي معظم الصفات عنه ( فالمعطل يعبد إواملوحدِيعبدِإَلاِواحداِصمداِ-

                                                           
ن نثبت صفة لنا أ يجوز اللكن يجب أن نعلم أن اثبات صفات هللا وأفعاله ونفيها كلها أمور وقفية ال يجوز لنا أن نفتي فيها بآرائنا دون دليل ف -  11الشورى  - 1

ولو سئلنا عن صفة لم تثبت قلنا هللا أعلم ألن النفي يعني علمنا بذات هللا أن هذه ليست من صفاته وكل  بذلك لنا علم ال ألنهدون دليل  عنه اننفيه أن والدون دليل 
 ذلك تحت ضابط ) ليس كمثله شيء ( أما الصافت الخاصة بالمخلوقات فقط فهي منفية عن ذاته ألن صفاته صفات كمال ال تشبه صفات الخلق.
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 هب متصل والومثل ذلك ما ذكره بعض األشاعرة والماتريدية أن هللا ليس داخل خلقه وليس خارج خلقه 

 ( ؟ بل ممتنعا   وال يمين وال شمال ) أليس هذا معدوما ؟؟  تحت وال فوق وال عنه، منفصل وال

  -ودفع هذه الشبهة بسيط جدا : 

: ال يجوز قياس الذات اإللهية بالعقل البشره ألن هذا األمر يؤده بصاحبه الى التشبيه لكن ما دام  تنبيه) 

هؤالء قد فتحوا الباب لقياساتهم العقلية ووضعوا القواعد العقلية الباطلة التي أدت الى تعطيل النصوص 

 .النقلية ، وجب علينا ابطال هذه القواعد من نفس الباب الذه دخلوا منه ( 

بعد و من عدم وكان هللا موجودا قبلهأننا جميعا  على علم ال يحتمل النقيض أن هللا تعالى خلق هذا الكون 

 ) الخالق وجوده ذاتي والمخلوق غير ذاتي (. .خلق الكون صار هناك موجودان هما الخالق والمخلوق 

فيكون الكون داخال  في ذات هللا  .؟ ذاته المقدسة داخلخلقه هل هذا الكون لخلق هللا تعالى عند : كم فنسأل

 .؟ أم أن هللا تعالى خلق الكون خارجا  عن ذاته المقدسة ...ذلك ؟؟  والعياذ باهلل منتعالىو 

 .وهو مذهب النصارى وحكمه معلوم حلول ال ذهبتم لمذهب: فقد  فان اخترتم الصورة األولى

ب رهو وخارج عنها وعن هذه األكوان  بائنى : فقد اعترفتم بأن هللا تعال وإن اخترتم الصورة الثانية

 : إن هللا ال داخل بطل قولكمعندها ي.  وهذا هو المطلوبقائم  بنفسه  المخلوقاتالعالمين مستغن عن هذه 

 هيف.. الخ ( المكانية المحسوسة ) يمين  شمال.شكل عليكم أن هذه االتجاهات ال ت . و العالم وال خارجه

جدت هذه وال يمكن وصف المولى جل جالله بها ألنها ال تحيطه فحيثما وُ مخلوقة وهي داخل الكون 

األماكن واالتجاهات المكانية وتخيلها االنسان تيقن أنه ال زال داخل الكون ألن ما خارج الكون ال  يمكن 

وجد ي بائن عن خلقه منزه عنهم ال يقتضي التشبيه ألن التشبيه وما فيهفي علوه المطلق تخيله فكونه تعالى  

 .المخلوق  داخل هذا الكون

: هل بينه وبين الكون مسافة ...؟ هذا السؤال عن المسافة   مثل سؤاالالتشبيه وطرح ذهب بعضهم الى لقد 

 عندمافينطبق في قياس األبعاد بين جسمين في مكانين مختلفين وهللا سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك 

 يذهب وكل من الكون هذا داخل وهو االجسام عن يتحدث فهو  خال...  والمسافة المكان عن احدهم يتحدث

ل شيء ك أما مشكلة التعطيل ونفي  ...بالمخلوق الخالق تشبيه في يدخل االمر هذا في يفكر أو المذهب هذا

هو تشبيه هللا بالمعدوم و الينطبق مثل هذا الوصف اال على المعدومات ) فاذا قيل لك صف لنا الشيء عنه 

شيء ال داخل العالم وال خارجه والفوق وال تحت وال شرق وال : غير الموجود ستقول لي أو المعدوم 

 .غرب وال شمال وال جنوب (

األمر الثاني هو وجود هللا سبحانه وتعالى في علوه المطلق حتى قبل خلق الكون والزمان والمكان ، فالعلو 

لذا يتوهم البعض أنه بعد أن خلق الكون تأثر بهذا ...  الذه نعرفه المطلق ليس هو العلو النسبي المكاني

  ... الخلق

كيف يمكن وصف الخالق بأدوات وصف المخلوق ؟ فما وصف به هو نفسه نأخذه هكذا ونؤمن به وال 

نبدله وال نقيسه بمعرفتنا ووسائلنا المتاحة وهذا يسميه العلماء بالتوقيف لذا اذا رجعت لآلثار السابقة تجد 

ألمة وعلماؤها يؤمنون بهذا النصوص وال يخوضون في قضايا التشبيه والكيف فكل ما هو أن سلف هذه ا

متعلق بذات هللا يختلف عن ما نعلمه نحن في هذا الكون وال يعني ذلك تعطيله بالكامل بل أن كل هذه 

 الصفات هي صفات كمال موجودة ونؤمن بها لكن دون كيفية وهذا هو التنزيه المطلوب . 

نتاج  اتنا العقلية هيألن مقدرسبحانه وتعالى غير الئقة لوصف ذت هللا  سبل القياس العقلية  واعلم أن

لمشاهداتنا اليومية وتراكم لخبراتنا في الحياة وكل الحياة وما فيها داخل في نطاق الخلق لذا حتما سنقوم 

ف به نفسه ع وصفه اال بما وصوال نستطي.. بتشبيه الخالق بالمخلوقات اذا قسنا صفاته بقدراتنا العقلية .



                                207 من أصل    92 صفحة 
 

ما عليك اال التسليم للنصوص دون تأويل أو تعطيل ألن القياس العقلي هو أو نبيه صلى هللا عليه وسلم لذا 

 .يؤده الى الهالك

ِْيكِحعحلِحِأحنزحلِحِالهذ يُِهوِحهذا التأويل )أو التعطيل ( الذه تنتهجونه هو مذموم بل ومحرم قال تعالى : ) 
تٌِِْنهُِمِ ِاْلك تحابِح ِِينِحالهذِ ِفحأحمهاُِمتحشحاِ حاتٌِِوحُأخحرُِِاْلك تحابِ ِأُمُُِِّهنِهِحمُّْكحمحاتٌِِآَيح ِامِحِفـحيـحتهب ُعونِحَِحْيغٌِِقـُُلوِ  مِِِْف 
ْنهُِِتحشحابحهِح نحةِ ِاْبت غحاءِحِم  ُخونِحِاَّللهُِِالهِإ َِِتحْو يلحهُِِيـحْعلحمُِِوحمحاَِِۗتحْو يل هِ ِوحابْت غحاءِحِاْلف تـْ ِِوحالرهاس  ُِكلٌِِّهِ ب ِِآمحنهاِيـحُقوُلونِحِاْلع ْلمِ ِِف 

 ( آل عمران.  ﴾7﴿ اأْلحْلبحابِ ِأُوُلوِإ الهِِيحذهكهرُِِوحمحاِرحب  نحاِع ندِ ِم  نِْ

اآلية واضحة تبين أن في الكتاب محكم ومتشابه، والمتشابه يجب أن نؤمن به هكذا دون تأويل ألن الذين  

قلوبهم زيغ ويبتغون الفتنة ... وفي النهاية يكون أمرهم مجرد تخبط وفلسفة ألن هللا يتبعون التأويل في 

منون به كله محكما ( أما الراسخون في العلم يؤاَّللهُِِإ الهَِِتحْو يلحهُِِيـحْعلحمُِِوحمحاسبحانه وتعالى قال في آخر اآلية : )

وهو طريق الرسول صلى لسليم في هذه المسألة ألنه من عند هللا... وهذا هو المنهج القويم ا اكان أم متشابه

  ... فأه دليل  أوضح من ذلك ؟؟هللا عليه وسلم   والصحابة من بعده 

 (1)( ِنزيل هتِعلىِقاتلتُِِكماِِالقرآنِ َِتويلِ ِعلىِيقات لُِِمحنِمنكمِإنِه و قال صلى هللا عليه وسلم )
ِفاسقِمنِوالِإَيانهِينهاهِمؤمنِمنِاألمةِهذهِعلىِأخافِما): عنه هللا رضي الخطاب بن عمر وقال
َلفهِحّتِالقرآنِقرأِقدِرجالِاِعليهاِأخافِولكنفسقهِِبي   (2) (َتويلهِغيِىعلَِتولهِثِبلسانهِأ

نحاٌت،ِسحتحُكونُِِإ نـههحاِ):  عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد وقال لتـُّؤحُّحة ،ِفـحعحلحْيكِ،ُِمْشتحب هحاتٌِِوحأُُمورٌِِهح َِب 
ب عااِفـحتحُكونُِ َِِتح يـْرٌِِاخلْحْي ،ِِف  ِِرحْأسااِتحُكونِحِأحنِِْم نِِْخح    (3) ( الشهر ِ ِِف 

 

 :   األشعري اإلمام لمذهب رةــاألشاع ةــمخالف
 

 - : أما مخالفة األشاعرة لمذهب اإلمام األشعره  فهي من نفس الزاوية
 

إنِقالِقائلِ:ِماِتقولونِ ):  (  62- 57صـ)اإلبانة عن أصول الديانة قال اإلمام األشعره  في كتاب 
نِغيِطولِمِيستويِعلىِعرشهِاستواءِيليقِبهنقولِ:ِإنِهللاِعزِوِجلِِقيلِلهِ:ِِِفِاالستواءِ؟

ِكماِقال ِمعنِإنِواْلروريةِهميةواْلِاملعتزلةِمنِقائلونِقالِوقد ( اْستـحوحىِِٰاْلعحْرشِ ِعحلحىِالرهْْحٰحنُِ: ) استقرار
ِمكانِكلِِِفِعاِلتِهللاِوأنِوقهرِوملكِاستوِلِأنه( اْستـحوحىِِٰاْلعحْرشِ ِعحلحىِالرهْْحٰحنُِ) :ِتعاِلِهللاِقول

 القدرةِإِلِاالستواءِِفِوذهبواِاْلقِأهلِقالِكماِِعرشهِعلىِمستوِجلِوِعزِهللاِيكونِأنِوجحدوا
                                                           

 (5/189 ) يللهيثم الزوائد ورد في مجمع : صحيح - 1
 

 (26) للفريابي المنافق صفة( 1242) البر عبد البن وفضله العلم بيان جامع - 2

 .(184) بطه البن اإلبانة ،  شيبة أبي ابن مصنف - 3
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ِِشيءِلكِِعلىِقاُّرِتعاِلِهللاِألنِالسابعةِواألرضِالعرشِبيِفرقِالِكانِِذكروهِكماِِهذاِكانِِولو
 . (سبحانهِِهللِواألرض

ِاْلهميةِوِوالقدريةِاملعتزلةِقولِأنكرتِقد:ِقائلِِلناِقالِفإن)  : الديانة أصول عن اإلبانة في أيضا قالو
ِالذيِقولنا:ِلهِِقيلِ.دينونتِِاِالتِتقولونِوَُّينتكمِبهِالذيِقولكمِفعرفوَّنِواملرجئة،ِوالرافعةِواْلرورية

عليهِِهللِصلىِمدحمِنبيناِوبسنةِوجل،ِعزِربناِهللاِبكتابِالتمسك:ِِاِِندينِالتِوَُّينتناِبهِنقول
 ( .ِمعتصمونِبذلكِوَننِِاْلديثِوأئمةِوالتابعيِالصحابةِِالساُّةِعنِرويِوماِوسلم،

ِسمِبِليس:ِاْلديثِوأصحابِالسنةِأهلِوقال: ) "اإلسالميين مقاالتوقال االمام األشعره في كتابه "
ِبيِنقدمِوال ، " اْستـحوحىِِٰاْلعحْرشِ ِعحلحىِالرهْْحٰحنُِِ" :وجلِعزِقالِكماِِالعرشِعلىِوأنهِاألشياءِيشبهِوال

  .( ِكيفِِبالِاستوىِنقولِبلِالقول،ِِفِهللاِيدي
 

 .وهذا مخالف لما هو عليه األشاعرة اليوم في أقوال االمام األشعره لم يرد أه ذكر للتأويل   - 

 

هناك منهج خبيث ينتهجه الصوفية وهو صدهم للناس عن العلم الشرعي وقصر كل الدين في علومهم فقط 

خاصة فيما يتعلق بمجال العبادات فينهون أتباعهم ويحذرونهم من االستماع أله انسان غير صوفي بحجة 

ة ضعيفة  وحجج واهنفعلوم القوم مبنية على أدلة أن البقية في ضالل من أمرهم ... والحقيقة عكس ذلك 

وهذا ما ظهر لنا من خالل هذه الرسالة فلو استمع المريد الى عالم يحتج بالقرآن وصحيح  السنة  حتما 

سيظهر الحق و يبين افتراء الصوفية في كثير من المسائل التعبدية وهذا يقنع الكثيرين بترك طريق الباطل 

ذا كان األولى بهم الحفاظ على جهل األتباع واإليحاء واتباع السراط المستقيم وهذا لن يكون في صالحهم ل

منهجك مقنع ياصوفي لماذا تصد أتباعك  نلهم بعلوم وهمية تقنعهم بأنهم علماء وأصحاب دراية... إذا كا

من العلماء ؟ دعهم يستمعون إليهم ولربما ناقشوا العلماء وأقنعوهم بالدخول في الصوفية اذا فعال أساسهم 

 نتطرق لقضية الصد هذه في المسألة التالية : ثابت ... دعنا 
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  (6) ألةـــالمس 
 

 ه وخطورة علم الكالممعانيتحجير العلم وصد الناس عن القرآن الكريم وتدبر

  

 في نهاية هذه المسألة ... أما تحجير العلم فيكون بعدة طرق أهمها االتي:  سنوردهبالنسبة لعلم الكالم 

 الشرعي والتفسير واكتفائهم بقليل من فقه العبادات .صد الناس عن العلم  -1

:ِِقالِاالمامِعليعمره في خدمته ويستدل ويقول ) يلزم شيخا واحدا طول عمره ويفني  الصوفيتجد ف
رهم لكنهم يوهمون غيليس كل شيء  وحفظه الشيخ علم ونحن نعلم ان  ( منِعلمنِحرفاِصرتِلهِعبدا

لمذهبهم  هم المعني التابعسباب ال ياخذون العلم االمن شيخاأل ولهذهال يصل لمقام الشيخ أحد في العلم ، بانه 

ه ال يمكن الدين كلفالفتاوه المتنوعة واستنباطات العلماء ضروب الفقه و األخرى من ويجهلون العلوم فقط

االنشغال في االلغاز الفقهية او متهاوقا د ان معظم هؤالء يقضون، كما نجان ينحصر في مذهب واحد

بدقائق االمور الخاصة بالفروع والتي ال تعني شيئا وانا اذكر كالما للدكتور الترابي عندما انتقد هؤالء 

َهاءِ) قائال :  عشرينَِبَبِِفِفقهِالعباُّاتِتتحدثِعنِالرعافِِفِالصالةِواَّنِاالنِابلغِلقدِقراتِ
ى فة الكبروهذه هي اآل (انساَّنِرعفِِفِالصالةِعنِيوماِتوالَِسعِمثانيِعاماِمنِعمريِماِوجدت

ال كتاب مث)خذ لو نظرنا في سير العلماء ف ألنه ال يجب علينا التركيز في جزء من الدين واهمال الباقي. 

من شتى المذاهب وان اعدادهم كل العلماء لهم شيوخ نجد ان  (او غيره سير اعالم النبالء لالمام الذهبي

 لشمنيا الدين تقيل )  امثامن مذاهب مختلفة  حوالي مائة شيخفشيوخ االمام السيوطي بلغوا  كبيرة جدا

(  لحنبليا والعز  - األفصرائي الحنفية شيخو -المالكي  األنصاره القاسم أبي بن القادر عبدو - الحنفي

ولالمام النووه عشرات   شيخ المائةعدد شيوخ االمام الذهبي والحافظ ابن حجر العسقالني  جاوزكما 

ذه الرسالة وه الشيوخ حيث ذكرالذهبي انه يقرا في اليوم الواحد اثني عشر درسا على ايد شيوخ مختلفين 

يصد ويتعصب له و مذهب واحدطريقة أو يكفي ردا لمن يتعلق بشيخ واحد و  ال تسعنا لذكر الجميع لكن

 م.تحجير للعل من طرق ذلك وغيرالناس عن العلم في الدين 

 ن الكريم والعالم بتفاصيل آياته سيكتشف طرق وسبل  الضالل ويبتعد عنهاونحن نعلم ان المتدبر للقرآ

ل كِح) في سورة األنعام:قال تعالى كما  وهذا سيفضح كثير من المجرمين .. لُِِوحكحذٰح ِوحل تحْستحب يِحِتِ اآْلَيِحِنـُفحص  
  . الجميعفهذا مطلوب من   (﴾٥٥﴿اْلُمْجر م يحِِسحب يلُِ

لكلمات ابهام مثل اإلو بالغموضن الجهلة والمدلسوحفه يحيث  ن الكريم هناك شبهات تثار حول تدبر القرآ

وقد يقول لك ... الخ : أن هذه الكلمة مطاطية وقد تحمل معان كثيرة احدهم ئمة كان يقول لك االهالمية الع

الى غير ذلك ... ية من المتشابه لذا اتركها هذه اآل –غير ما هو ظاهر هذه جملة عميقة لها باطن أحدهم : 

لتي ا)دون أه قاعدة شرعية( وال استناد علي دليل وهذه بالضبط هي قواعد المتكلمين  من الدعاوى الباطلة

ا ونحن نعلم أن تصنيف .به  الحرام ولربما حولنا المحكم لمتشا ومثل هذا الكالم قد يدخل فيه منها نحذر

ه بحيث ياخذ ما لن محكم ومتشابه وهذا ال يحدده االنسان وفق هواه ن القرآألكهذا البد ان يكون فيه دليل 
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ألم يقم الصحابة الكرام أمثال ابن عباس وابن مسعود بنتفسيرها وهي  ؤال هو : سوال ...ويترك ما عليه 

ِألولين؟يس عندما ناخذ بتفسير اانزلت فيهم ؟...هل لديك اعتراض على تفسيرهم ؟ أال ينتهي الخالف والتدل

 يجوز لك ان تنظر او تتدبر انه القولهم  ون الكريم القرآ فهم صد الناس عنمثل هذه األفكار أدت الى 

وشعرا ونثرا  .. الخ (   وصرفا وبالغةن الكريم اال اذا كنت ملما بكل فروع اللغة العربية ) نحوا لقرآا

رة والسي والفقه وأصول الدين وعلم الحديث وكذلك البد ان تعرف اسباب النزول والناسخ والمنسوخ 

 النبوية وتاريخ الصحابة واحوالهم ... الخ 

 شعره ولن اقضي كل عمره في دراسة هذه العلوم حتي يبيضسيعني انا و انظر خالي لهذه العقبات 

  ؟اليس هذا من تلبيس ابليس  ية واحدة ...؟  كالم غريب ووو   من يستطيع  ذلك ؟؟اتمكن من تدبر او فهم آ

ولنتحدى هذه العقبات بشيء بسيط الكالم هذا دعنا من : لك أقول  نحسم االمر في مثل هذه االفكار ، ولكي

ماذا قال الصحابة في تلك اآليات واألدلة ...؟  كيف فهموها ...؟   في فهم سلف هذه االمة  نظرهو ان نو

 . اال يكفينا ذلك ...؟   ام اننا بحاجة الى تفسير لتفسيرهم  ايضا...؟   وكيف فسروها ....؟

 : ومن صور الصد

 : عن االستماع للتالوة همصد -2
 

ء فقلما تجد عند هؤالن وصلت حتى لدرجة صد الناس عن االستماع لتالوته ان صور الصد عن القرآ

ن رآبحجة ان الق... وان وجد ذلك فان نسبته عندهم قليلة جدا الكريمن من يقرأ او يستمع لقراءة القرآ

يحتاج لجو صاف وروحاني ومكان طاهر وقلب حاضر بعيدا عن حركة الناس وان تترك الدنيا كلها 

  ا ؟؟ خاصة في وقتنا الحالي .؟وانا اقول متى نجد جوا مثاليا كهذ.....  الخ...وراءك 

ذكار التي ما انزل هللا بها من معظم اوقاتهم في المدائح واألشعار واأليقضي هؤالء   لهذه األسباب

     (1) مائة واربعة وعشرون الف مرة ( .. .سلطان كقول أحدهم ) هو هو هو 

ِك تحاَبِاِِيثِ اْلْحدِ ِأحْحسحنِحِنـحزهلِحِاَّللهُِهو القران الكريم  )واحسن الحديث وال يعلمون ان افضل الذكر 
ِحِمُّتحشحاِ اا ْنهُِِتـحْقشحع رُِِّمهْثحاِن   (2) ( اَّللهِ ِذ ْكرِ ِإ ِلحِِٰوحقـُُلوبـُُهمُِِْجُلوُُُّهمِِْل يُِتحُِِثِهِرحبـهُهمَِِْيحْشحْونِحِالهذ ينِحُِجُلوُُِِّم 

ن لك .وأو االستماع الى من يقرؤه فيهم .. الكريم نقضوا هذه االوقات في تالوة القرآ ليتهم فيا

هذا وتعظيمها  و  الفرعيةشياء باألالشيطان يحول دون ذلك فيصد الناس عن أصول الدين ويلهيهم 

  ...ذم أهله وابن الجوزه في كتاب التلبيس  ذكر مثل هذا القول االمام ... لقد طبعا من تلبيس ابليس
 

م ن الكريالى حفظ القرآكل اتباعي لوجهت  ما  ان اؤسس لطريقة ز ليجالو  سأضرب لك مثال :  

عشر ءت اللجعلتهم ممن يتبحرون في علم القرآو والقصص الخرافية  القصائد واالشعار هذه بدل

قلما تجد أهله في هذا الزمان بل أن عدهم قليل ففي زماننا هذا صار نادرا كالجوهر النفيس الذه 

  وخاصتهأهل هللا ساتمكن من جعل اتباعي حقا هم  يمكن عدهم باصابع اليد ... وبهذه الطريقةجدا 

 منازع . بال نوهم أهل القرآ

هو جهل الناس بالحكم الشرعي لالستماع :  ففي  ،نوالسبب الرئيسي وراء الصد عن االستماع الى القرآ

ة بتشغيل اذاعأحدهم ان يقوم : أفتى العلماء بالجواز مثل ، الناس أشغالا الحالي الذه زادت  فيه وقتن
                                                           

الخاصة هو  خاصة (  وذكر هللا، هللا هللا، هو المفرد ) الخاصة (  وذكرهللا إال إله ال هو الجاللة ) العامة ذكر بعضهم كالما باطال وهو ان ذكر -1

 ( وانظر الملحقات في نهاية هذا الكتاب  صفحة " د " 35انظر ردنا لهذا في صفحة ) – ، هو (هو هو، المضمر )
 

 23الزمر  -2
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م لكن الشيطان ال يتركهم بل يوسوس له... ن الكريم او تسجيل الحد القراء المعروفين وهو في دكانه القرآ

 أسباب : قائال انكم ترتكبون اثما كبيرا لعدة 

 لالستماع للقرآن الكريم. النه سوق وانت تحتاج الى مسجد المكان غير مناسب للتالوة -

ِوحإ ذحا) :في سورة األعراف ب لقوله تعالى واال فانت مذنواجب عليك االستماع للقرآن اثناء التالوة  -
ُتواِلحهُِِفحاْستحم ُعواِاْلُقْرآنُِِقُر ئِح  .(﴾٢04﴿ تـُْرْححُونِحِلحعحلهُكمِِْوحأحنص 

التي تمنع الناس من االستماع الى تالوة القران الكريم وربما تجد انسانا متدينا  الشبهاتوغير ذلك من 

س ان الحكم واجب كفائي ولي لوجدنا يةهذه اآلتفسير نظرنا في فاذا ..  الكريم ينهاك عن تشغيل القران

م كريلو ان هناك مائة نفر في مكان ما وهناك شخص واحد منهم يستمع للقران اليعني :  . واجب عيني

 يفعل المشركونالصد كما  عنهنا النهي  وأن لكفاهم وليس بالضرورة ان يسكتوا جميعا لالستماع ...

ِالحِِفحُرواكِحِِالهذ ينِحِوحقحالِح) فصلتسورة كما ورد في ن فيرفعون اصواتهم صدا للناس عندما يمسعون القرآ
اِتحْسمحُعوا االنشغال بامر من االمور النهي هنا عن وليس ( ﴾٢6﴿ِتـحْغل ُبونِحِلحعحلهُكمِِْف يهِ ِوحاْلغحْواِاْلُقْرآنِ َِل حٰذح

 ...  فهل فقه الناس ذلك ؟.المباحة 

 نورد أهم ما فيها :فتاوه كثيرة حديثة تتعلق بالمسالة هناك 

ال باس به ما دام هناك شخص او سيارة تجاره  محللقران الكريم في دكان او اتشغيل تسجيل  -

 يستمع اليه. االقل  واحد على
 .ما دام الصوت مسموعا داخل المكانبالجوار ال يجوز رفع الصوت لدرجة تزعج الغير  -
ال باس به الن مرة اخرى االنشغال قليال عن االستماع بسبب امر مباح  ثم العودة لالستماع  -

 المنهي عنه هو الصد عن االستماع اليه.

لقران الناس عن االستماع ليصدون  الذينوالمتنطعين ن كهذه تزيل كل شبهات المتشددي افعندما نعلم احكام

 (117انظر كالمنا عن التنطع في صفحة الكريم ) 

و هيبة ذن عندهم شيء مخيف فصارالقرآ  الكريمن القرآ فبالغوا في تعظيملقد لعب ابليس بعقول هؤالء 

ه أو نقوم اليه ونقبلوننظر اليه بنظرة عظمة   غير مزدحم فوق شيء ثمين عال ويوضع في مكان  حيث 

أو ناخذ نسخة صغيرة منه ونقوم بتجليدها  بجلد ماعز طاهر ونلبسها كحرز من كل   ثم نعيده في مكانه

 المصائب ...

 لقد دخل الشيطان من باب التعظيم فصد الناس . ... قد يضحك االنسان من ذلك لكن هذا هو الواقع

غرست في قلوب الناس وهي تعظيم بعض األدعية ومن تجربتي الشخصية  وجدت أن هناك تربية سيئة 

التي يؤلفها الشيوخ  و تعظيم القصائد والمدائح وذكر الكرامات التي حدثت للمادحين ومكانتهم  يوم القيامة 

أن  68قصص فيها أجر عظيم وبركات كثيرة )لقد ذكرنا في صفحة ومراتبهم وقالوا بأن ذكر مثل هذه ال

 عن طريق الوحي التنزيلي فكيف توصل إليها هؤالء ؟ ( .أجور األعمال ال تأتي إال 

قد دفعت هذه األفكار كثير منا الى االجتهاد في حفظ القصائد والسهر فيها خاصة في جلسات المديح التي ل

تقام أحيانا من بعد العشاء حتى صالة الصبح ... ولم يكن لنا آنذك أه تعظيم للقرآن الكريم وال السنة النبوية 

بية  وال راسة التفسير وال الفقه وال اللغة العرالشريفة وحتى أننا لم نفكر يوما  في حفظ القرآن الكريم وال د

وكلما سألنا عن معنى . ... وال...  وال ...  وكان تعليمنا للقرآن مجرد حفظ نصوص نقرؤها في الصالة 
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ال من وصل لدرجة كذا بير وعظيم وال يمكن أن ينظر فيه إآية أو حديث أبعدونا عن ذلك بأن هذا األمر ك

بداية الطريق فعليا أوال التركيزفي هذه األشياء البسيطة و أن البناء يبدأ من طوبة . وكذا وأننا ال زلنا في 

 فهل رأيت صدا عن العلم و الدين أكبر من ذلك ؟     

 لدرجة أعلى من القرآن الكريم .. قد وصلتعظيم االدعية التي يؤلفها الشيوخ  نجد أنمنطلق هذا الومن 

 تساهر فيه الليالي وال يأمرك بتالوة القرآن بدل ويأمرك بأن هو بنفسهدعاء ألفه  يأذن لك ويعطيك فتجده 

أنك ستنكر ذلك وتقول أنه ليس هناك ما هو  متأكد منلكني  هذا الدعاء أليس هذا تعظيم لهذا الدعاء ؟ 

 ...تعالى أعظم من كالم هللا 

وتوضح  بينت ئلة التالية والتي سأقوم بطرح األس أكثر من القرآن الكريم  هانلكن لتعلم يقينا أنكم تعظمو

 ...مدسوس و خفي كل ما هو 

 ما هو الباب الذه دخلت منه الصوفية ...؟ 

 ...؟ واإلستحسان هل هو باب التشريع  ....؟     أم باب اإلحسان 

ة هي وليس لكم مفر اال أن تقولوا  الصوفي باألدلة الثابتة اذا قلت باب التشريع : أنكر عليكم العلماء ذلك

  ...باب اإلحسان عندها سنطرح سؤاال آخر 

 ة ؟ها الوظيفنأليست لديكم أذكار معينة تذكرونها في أوقات معينة تسمى األوراد أو أذكار موظفة تسمو

 ما هي أفضل صيغة للصالة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ؟   

ما ل يمية باجماع الصحابة...ألنها مأخوذة من فمه الشريف صلى هللا عليه وسلمطبعا هي الصالة اإلبراه

 ورد في الصحيحين .

لديكم صيغة معينة للصالة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من تأليف شيخكم أو شيوخه تواظبون 

 ؟  ...   هل هي أفضل من الصالة اإلبراهيمية؟  عليها يوميا 

 ت في مشكلة  ...  وإذا قلت : ال ،  أدخلناك في مشكلة .اذا قلت : نعم ،  دخل

 ؟ ضل اذا كنتم في مقام اإلحسان  لماذا ال تتركونها وتأخذون باألف

م فعال من لو كنت أن صيغة صالتكم التي ألفها شيوخكم هي األفضل. في دواخلكم هذا يعني أنكم تعتقدون

 واألخذ باألعلى واألكثر فضال . األْولى خالفأهل مقام اإلحسان  أللزمتم أنفسكم ترك 

  ستقول : ال        هل هذه األذكار أعظم من القرآن ...؟سؤال آخر :   

...؟  اذا كنتم حقا الكريم هذه األشياء الدونية وتأخذون باألفضل وهو تالوة القرآن  اذا لماذا ال تتركون

  ؟؟ واإلخالص فيه. أم أن لكم مآرب أخرى باألفضلألن هذا المقام يعني األخذ    حسان ...؟ في مقام اإل

 ....  طريقتنا ال بد من األخذ بأذكار الطريقة هذا ال يجوز في: ستقول لي 

 رحسان بل هذا مقام آخفي مقام اإلبدل هذه االذكار فأنتم لستم والصالة اإلبراهيمية  لم تأخذوا بالقرآناذا 

 ؟ ...؟ هل لديك دليل على ذلك ؟ أليس هذا تشريعامن عدمهخر : من الذه شرع الجواز ثم هناك سؤال آ

 ض األذكار الى واجب إلزامي تواظبون عليه .حولتم المستحب من بعبهذا التشريع قد 
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 ادعون مقام االحسان وقد خالفتموه )انظر كالمنأصبح واضحا أنكم تنكرون التشريع وقد سلكتموه  وت

   ( 117عن التنطع في صفحة 

د عليها جميع الخالئق من المالئكة واالنس والجن وجميع شهِ بصوت عال لكل مسلم عاقل وأُ  وأنا أقولها

 د بها أمام هللا يوم القيامة : ) إن قراءة آية واحدة من كتاب هللا تعالى أفضل وأعظم وأحسنشهَ الدواب ثم أَ 

حسان .. يا أهل اإلمجالسكم (.تذكرونها في أل فها شيوخكم و التي والمدائح من كل األذكار  وأكثر أجرا

ائح لقد سهرتم الليالي في المد ...؟ الكريملماذا ال تجعلون حلقات الذكر والمديح هذه  حلقات لتالوة القرآن 

 أين عقولكم ...؟    وقراءة األشعار فليتكم قرأتم شيئا من القرآن الكريم بدل هذه الهرطقات.

وهذا أيضا يعني أنكم قدمتم هذه االذكار يه أهل العلم ..؟   متى صارت هذه المؤلفات أعظم مما اجتمع عل

  .ألنكم تركتم أذكار السنة وتمسكتم بما ألفه شيوخكم على السنة النبوية المطهرة 

أنكم أخذتم ببعض المسائل هو الكريم ومن صور تعظيم هذه األذكار واعطائها مكانة أعلى من قراءة القرآن 

أن أحدكم اذا الخالفية بين المكروه والمندوب وحولتموها الى  واجب بل وشرط من شروط ذكركم وهي : 

السالم بل يكتفي بالهمهمة وتحريك رأسه بينما ال  عليه يرد ، لم كان في حالة الذكر وسلم عليه انسان 

الذكر فمن الذه قام هذا من شروط : ب ستقول لي تفعلون ذلك عند تالوة القرآن واذا سألتك عن السب

طبعا أنا متأكد من أنه ليس توجيها من الرسول صلى هللا عليه وسلم  .. ؟ذه الشروط ـبالتشريع ووضع ه

عن  للنهينحن نعلم أن الدليل الوحيد هو اذا أنكرت علينا .  بهنطالبك  ألنه ال دليل صحيح عليه ونحن

 .الذكروليس  لصالةفي اهو الكالم 

ردتم أن ترقوه بشيء من وألديكم صورة أخرى من صور التعظيم وهي : اذا كان هناك انسان مريض 

القرآن فعلتم ذلك دون شروط أما اذا أردتم رقيته بشئ من أذكاركم ... توقفتم وأتيتم بشروطكم كاختياركم 

 كل ذلك تعظيما لهذه ة ... الخوالطهارة المائي ألفضل الشيوخ وأطهر األماكن والفترضتم الدم ) الذبح (

اذا كنتم فعال   االذكار...  أما في قراءة القرآن فال ... أليس القرآن أولى بالتعظيم من هذه األذكار ..؟

 ؟تعظمون القرآن ...

لذا يقوم الشيوخ بتحفيظهم هذه ، الناس ال يحسنون قراءة القرآن وهذه مشكلة  بعض عوام: ستقول لي 

 ...بدل أن يتركوهم دون شيء األذكار للتسهيل عليهم 

 خرى لصد االناس عن كتاب هللا .وأقول لك : هذه شبهة أ

ن الذه يقرأ القرآن وهو عليه شاق أو يتتعتع فيه ويحاول تعلمه له أجران  بدل واحد وهذا ما لقد ذكرنا أ

؟  ( مُّدهك رٍِِم نِفـحهحلِِْل لذ  ْكرِ ِاْلُقْرآنِحِيحسهْرَّنِحِوحلحقحدِْ: )في سورة القمرال تعالى ... وقالحديث الشريف أشار اليه 

لكل من سعى لذلك فهل من أحد  اوميسر سهالالكريم ن هللا جعل القرآن تعالى فاأه اذا أردت أن تذكر هللا 

 مستعد للذكر بالقرآن ...؟

 ...؟  موالسنة ونصدقك وأه كالم أوضح من ذلك ...؟  هل نكذب القرآن

تعلم هذه االذكار يستطيع أن يحفظ شيئا من القرآن الكريم دون شك ألن يان الشخص الذه  خالي العزيز،

لكن ال ينال هذا المقام اال  للذكركالم من تأليف البشر أما القرآن فهو كالم هللا وهو ميسر هي هذه االذكار 

اعلم فاإلخالص والتعظيم ... لكن اذا لم يتحقق ذلك  االهتمام و من سعى اليه مثل سعيكم للطريقة وبنفس

ه باطل ) ومن كان في قلب:  لذا صددت عنه القرآن في التعظيم واألولوية يناقض  شيءيقينا أن في قلبك 

 (.  ألن الحق والباطل ال يجتمعان في قلب واحديدافع عنه ال يقبل الحق أبدا 
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 وما يزيد األمر تعقيدا ...

م صيغة معينة للصالة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يذكرها االنسان اال بطهارة مائية وال لديك

يصح فيها التيمم فاذا كان االنسان على غير وضوء  يجوز له الذكر بصيغ أخرى غير هذه ... يعني أعظم 

مفروضة ل من الصلوات المن الصالة اإلبراهيمية التي تعتبر أفضل صيغ الصالة باجماع العلماء بل وأفض

 ألنها يجوز فيها التيمم وهذه ال يجوز فيها التيمم ) أال يعتبر ذلك تشريعا ؟ (.

 وهللا الذه ال إله اال هو لم نسمع بأمر  كهذا في تاريخ اإلسالم كله إال عندكم . 

ذهب ماهل هذا ال، وخصص لذم وانتقاد مثل هذه االفكارفي انتقاد  قد اشتد ابن الجوزه رحمه هللا تعالىل

نفير عليهم تركهم للعلم وتفمن ذلك أنه أعاب  وصيد الخاطر(  ، )تلبيس إبليس : قسما  كبيرا  من كتابيه

 وطن، وال حاجة للوسائط، وإنما هنه، واقتصار بعضهم على القليل منه بدعوى االكتفاء بعلم الباعالناس 

هم، وتكلموا في الشرع بآرائهم الفاسدة، فاذا ت علومفي عباداتهم، وقل   قلب ورب. لذلك انحرف أكثرهم

أسندوا فالى حديث ضعيف أو موضوع، أو يكون فهمهم منه رديئا ؛ وإذا خاضوا في التفسير كان غالب 

بالرأه ابتكروا مذهبا  زينه لهم هواهم، ثم تطلبوا له   كالمهم خطأ وهذيان. ولجهلهم بالشرع وابتداعهم

 أصل، لىع فيها يستندوا لموقصص  ها، وبأحاديث ال تثبتيات لم يفهموالشرع، فاستدلوا بآ الدليل من

وسنبين هذا األمر في حديثنا  الباطن علم وسموها دونوها ثم بعض، عن بعضهم تلقفها واقعات هي وإنما

قال تعالى في لكن عموما نحن مأمورون باتباع الشرع وليس الباطن القادم عن علم الكالم وخطورته 

ِيـحعِْ)سورة الجاثية  ِالح ِتـحتهب ْعِأحْهوحاءحِالهذ ينح ِاأْلحْمر ِفحاتهب ْعهحاِوحالح ِعحلحٰىِشحر يعحٍةِم  نح ( فكل ما هو  لحُمونِحُثهِجحعحْلنحاكح

 .والذين ال يعلمون الالجه   أهواءخالف الشريعة يعتبر من 

 مهمة وهي :  ومن صور صد الناس عن الحق قضية 
 

 :المنكــــر عــن والنهـــي بالمعــروف األمــر تــرك
 

قضية مهمة جدا فهي ما يميز األمة اإلسالمية عن الهذه  ( 198 صفحةجزء من كالمنا عنها في  انظر)

ِأبِعحنِْمام مسلم في صحيحه )روى اإلقد . لغيرها من األمم لكن أهملها كثير من الناس جهال أو تجاهال 
ِم نُكمِرحأحىِمحنِْ" :ِقولُِيحِِ-وسلمِِعليهِهللاِصلى-هللاِرسولَِسح ْعتُِ:ِقالِح-عنهِهللاِرحضي-اخلُدريِهِسحعيدٍِ
  (1) ("ِاإلَيانِ ِأْضعحفُِِوذلكِب قْلب ه ،فِحِيحستحط عِِْلحِِْفإنِِْفب لسحان ه ،ِيحستحط عِلحِِْفإنِِْبيد ه ،ِفحلُيغيـحرُهُِمنكحراِا

( بيد هِ ُِيغيـحرُهفحل( إشارة الى )اإلَيانِ ِأْضعحفُِِوذلكوقلت ) لكني عندما قرأت لك الحديث أراك قد قلبت معناه

 ... فهم الصحابة للحديث : من أين لك بهذا التفسير ؟ انظر الى  فغيرت الحديث والسؤال هو

 اال ترى أنه سبيل لصد الناس عن أمر مهم وهو االمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... ؟

نهم ألعليك بالكتاب والسنة على فهم الصحابة والتابعين أو ما يسميه الفقهاء بمصطلح " السلف الصالح " 

 . أه انسان آخروليس فهم أدرى باألدلة وفيهم أنزلت 

                                                           
يَمانِ  ِمنَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  النَّْهيِ  َكْونِ  بَيَانِ  بَابُ  - اإليمان كتابصحيح مسلم  -1 يَمانَ  َوأَنَّ  اإْلِ     (69-1)،   وكذلك 99 رقم حديث - َويَْنقُصُ  يَِزيدُ  اإْلِ
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أن األمة اإلسالمية ما كسبت خيريتها بين األمم اال باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث  قال  واعلم

ُتمِْ) :رانفي آل عمتعالى  يـْرِحُِكنـْ َِتحُْمُرونِحِل لنهاسِ ُِأْخر جحتِِْأُمهةٍِِخح
ْلمحْعُروفِ  هِحَِب  ُنونِحِاْلُمْنكحرِ ِعحنِ ِْونِحوحتـحنـْ َّللهِ ِوحتـُْؤم    (َب 

فاألمر بالمعروف أحيانا يكون فرض كفاية وأحيانا يكون فرض عين حسب الظروف وذلك لما أمرنا به 

ْنُكمِِْوحْلتحُكنِْ: )في آل عمران المولى جل في عاله حيث قال  ْلمحْعُروفِ َِيحُْمُرونِحوِحِاخلْحْيِ ِإ ِلحِِيحْدُعونِحِأُمهةٌِِم  َِب 
ل مرنا به الرسوأ وهو الطريق الذه (تـُْؤمحرُِِِب حاِفحاْصدحعِِْ): الحجر سورة في وقال ( اْلُمْنكحرِ ِعحنِِْوحيـحنـْهحْونِح

يـْفحةِحِعحنِْسننه : )مام الترمذه في صلى هللا عليه وسلم فقد روى اإل يِحِ-ُِحذح ِهِأحنِهِ-ِهُِعحنِِْاَّللهُِِرحض  ِصحلهىِِالنهِب 
يِوحالهذ ي: "  قحالِحِِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِ ْلمحْعُروفِ ِلحتحْأُمُرنِهِب يحد هِ ِنـحْفس  كحنِهِأحوِِْاْلُمْنكحرِ ِعحنِ ِلحتـحنـْهحُونِهوِحَِب  ِنِْأحِِاَّللهُِِلحُيوش 

اَبِاِعحلحْيُكمِِْيـحبـْعحثِح    (1) ("  لحُكمُِِْيْستحجحابُِِوحالحِِلحتحْدُعنههُُِِثِهِع ْند هِ ِم نِِْعحذح

 

ْلكِ في شعب االيمان ) عن هذا الحديث مام البيهقي قال اإل َِب  ُِ:ِفـحْثـحبحتح حهُِاَّلله محاُمِأحْْححُدِرحْح  ِاإل  ِوحالسُّنهة ِقحالح تحاب 

ِوِح ْلمحْعُروف  ِجحعحلحِاألحْمرحَِب  تـحعحاِلح إ نهِاَّللهِح ِوحالنـهْهي ِعحن ِاْلُمْنكحر ِ،ُِثِه ْلمحْعُروف  لنـهْهيحِعحن ِاْلُمْنكحر ِاُوُجوُبِاألحْمر َِب 
نِ  ِاْلُمْؤم  ِبـحْيح ِفرقِمحا ِألحنهُه ،ِ ِوحاْلُمْؤم نحات  ِ : قحالِحيح ِبـحْعٍضَِيحُْمُرونحِ" ِم ْن ِبـحْعُضُهْم ِوحاْلُمنحاف قحاُت اْلُمنحاف ُقونح

ْلُمْنكحر ِوحيـحنـْهحْونحِعحن ِاْلمحْعُروفِ  ْلمِح"  : وحقحالِح "َب  نحاُتِبـحْعُضُهْمِأحْول يحاءُِبـحْعٍضَِيحُْمُرونحَِب  ِْعرُِوحاْلُمْؤم ُنونحِوحاْلُمْؤم  وف 
ِاْلُمْنكحرِ  ِعحن  ِعحلحىِصِ  ِ"وحيـحنـْهحْونح ُِّ اللحةا ِوحأحقـْوحاهحا ِاْلُمْؤم ن يح ِأحْوصحاف  ِأحخحصه ِأحنه ِب ذحل كح ِعحْقد ه ْمِفـحْثـحبحتح حهة 

ِ،ِوحالنـهْهُيِعحن ِاْلُمْنكحرِ  ْلمحْعُروف  ِاألحْمُرَِب   ( وحسحالمحة ِسحر يرحِت  ْمُِهوح
 

ِِ:ِقحالِحِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ َِّللهُِاِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولِحِأحنِهِمحْسُعوٍُِِّْبنِ ِاَّللهِ ِعحْبدِ ِعنِْ) :في صحيحه وروى االمام مسلم 
ِِاَّللهُِِبـحعحْثحهُِِنحِب  ٍِِم نِِْمحا" ِْمر هِ ِب ِحِوحيـحْقتحُدونِحِب ُسنهت هِ َِيحُْخُذونِحِوحأحْصححابٌِِححوحار يُّونِحِأُمهت هِ ِم نِِْلحهُِِكحانِحِِإ الهِِقـحْبل يِأُمهةٍِِِف 
ُهمِِْفحمحنِِْيـُْؤمحُرونِحِالحِِامِحِوحيـحْفعحُلونِحِيـحْفعحُلونِحِالحِِمحاِيـحُقوُلونِحُِخُلوفٌِِبـحْعد ه مِِْم نُِِْتحُْلفُِِإ نـههحاُِثِه ِفـحُهوِحِب يحد هِ ِجحاهحدح

ُهمِِْوحمحنُِِْمْؤم نٌِ ُهمِِْوحمحنُِِْمْؤم نٌِِفـحُهوِحِب ل سحان هِ ِجحاهحدح َيحانِ ِم نِِْذحل كِحِوحرحاءِحِوحلحْيسِحُِمْؤم نٌِِفـحُهوِحِب قحْلب هِ ِجحاهحدح ِاإْل 
بهةُِ  (2)( "ِِخحْرُّحلٍِِحح

 ولهق عن سأله قد كان  الشعباني أمية أبو عنهكما رواه  عنه، هللا رضي الخشني ثعلبة أبي حديثوفي 

ِِتحْصنحعُِِكحْيفِح:ِِِقـُْلتُِقال :  ) ،( أحنُفسحُكمِِْعحلحْيُكمِْ) :تعالى َِيححيُـّهحا":  قـُْلتُِ,ِِآيحةٍِِأحيهةُِ:ِِقحالِح,ِِاآْليحةِ ِهحذ هِ ِِف 
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يـُْتمِِْإ ذحاِضحلِهِمحنِِْيحُضرُُّكمِِْالِأحنـُْفسحُكمِِْعحلحْيُكمِِْآمحُنواِالهذ ينِح ِعحنـْهحاِسحأحْلتُِ,ِِخحب يااِعحنـْهحاِأحْلتِحسِح:ِِقحالِحِ "اْهتحدح
ْلمحْعُروفِ ِائْـتحم ُرواِبحلِ "  :ِفـحقحالِح,ِِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولِح ْواوِحَِب  ِرحأحْيتِحِإ ذحاِححّتهِ,ِِاْلُمْنكحرِ ِعحنِ ِتـحنحاهح
  (1)(" ..ِ.ِب رحْأي هِ ِرحْأيٍِِذ يُِكل ِ ِِوحإ ْعجحابِحِ،ُِمْؤثـحرحةِاِوحُُّنـْيحاِ،ُِمتـهبـحعااِوحهحواىُِمطحاعااُِشحًّا

وأسوأ ما في التربية الصوفية أنهم تركوا األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يعالجوا الفواحن في 

المجتمع اإلسالمي واكتفوا بتربية الفرد وتزكية النفس فقط كما يزعمون واحتجوا بقولهم ) ندع  الخلق 

الناس  ن نتركاد هو جهاد النفس وأالجهلخالقهم (... فكيف يتربى الفرد اذا كان المجتمع فاسدا ؟ وقالوا ان 

من  نلو جاهروا بالمعصية وان نسترهم أللخالقهم وال نخوض في اعراضهم بحيث ال ننكر عليهم حتى 

ستر مؤمنا ستره هللا ... الخ  وهذا تعميم باطل يؤده الى تعطيل االمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذه 

فصاحب المعصية واجب نصحه  أوال في السر وستره اذا لم يجاهر بالمعصية  . امرنا به هللا ورسوله

وليس تركه كما يزعم المتصوفة اما المجاهر بها وجب التحذير منه في العلن وهجره وعلى هذا االساس 

االِانِهناك قاعدة في الفقه المالكي وهي هجر الفاسق ذكرها االمام األخضره في مقدمته فقال :  ) ... 
مثال قد أنكر على أ ابن الجوزه قلنا أن( وفي ذم مثل هذه األفكار الباطلة  نِفاسقاِفيجبِهجرانهيكِو

لكم تعامل خاص مع مجاوزات الشيوخ لحدود هللا فبدل أن تحتجوا وتنكروا عليهم أنتم طبعا  هؤالء . 

 .تقولون : هذا من علم الباطن بل وتجعلونها كرامة لهم وما أكثرها من كرامات و 

وترك األمر بالمعروف أصبح شائعا بين الناس وأراك قد استخدمت نفس المفهوم عندما كنت يوما من 

ِأنفسهمِاأليام أناقشك في قضية اإلنكار على األشراف وآل البيت فقلت لي  : )  أنِهناكِمنِنصبوا
األفكار  مثل هذه .  ( أو ماشابه ذلكاتركِاخللقِخلالقهم( وقلت لي : ) أوصياءِعلىِالناسِِفِهذاِالدين

تعتبر من االستدالالت الخاطئة  التي تخالف النصوص الشرعية وهي دعوة للسكوت عن الحق ، قال 

 ( . أخرسِشيطانِاْلقِعنِالساكت ):  الدقاق علي أبوالعالمة 

 ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر جريمة : 

إن ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر مخالفة ألمر هللا ورسوله وعاقبة هذه المخالفة وخيمة 

رِ : )في سورة النورقال تعالى  يبـحُهمِِْأحنِِْأحْمر هِ ِعحنَُِِْيحال ُفونِحِالهذ ينِحِفـحْليحْحذح نحةٌِفِ ُِتص  يبـحُهمِِْأحوِِْتـْ  (أحل يمٌِِعحذحابٌُِِيص 

ي سورة فوف والنهي عن المنكر سببا في نزول لعنة هللا على الناس قال تعالى وقد يكون ترك األمر بالمعر

انُواِعحصحواِِب حاِذٰحل كِحِمحْرميحِحِنِ ابِِْوحع يسحىُِّحاُووُِّحِل سحانِ ِعحلحىِِٰإ ْسرحائ يلِحِبحن ِِم نِكحفحُرواِِالهذ ينِحِلُع نِح: )المائدة  ِوهكح
ِ انُوا﴾7٨﴿يـحْعتحُدونح انُواِِمحاِلحب ْئسِحِفـحعحُلوهُِِمُّنكحرٍِِعحنِيـحتـحنحاهحْونِحِالحِِكح ( وقد يكون ترك األمر  ﴾7٩﴿ِيـحْفعحُلونِحِكح

:  ة ــورد  في سنن ابن ماجة ، فقد  ــرء يوم القيامــالك المــا في هــروف والنهي عن المنكر سببــبالمع

ِِعحنِْ)  َِيِح:ِِقحاُلوا"ِ,ِِنـحْفسحهُِِأحححدُُكمِِْق رِْحيحِِْالحِ"ِِ:ِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولُِِقحالِح:ِِقحالِح,ِِسحع يدٍِِأحب 
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ُدَّنِحِحيحْق رُِِكحْيفِح,ِِِاَّللهِ ِرحُسولِح ِلُِفـحيـحُقِوِ،ِف يهِ ِيـحُقولُِِالحُِِثِهِ،ِمحقحالٌِِيهِ فِ ِعحلحْيهِ َِّلل هِ ِأحْمرااِيـحرحى"ِِ:ِقحالِحِ؟ِنـحْفسحهُِِأححح
ِِتـحُقولِحِأحنِِْمحنـحعحكِحِمحا:ِِاْلق يحامحةِ ِيـحْومِحِلحهُِِوحجحلِهِعحزِهِاَّللهُِ اِِِف  اِكذاِِكحذح :ِِفـحيـحُقولُِ,ِِالنهاسِ ِخحْشيحةُِ:ِِيـحُقولُِفِـح,ِِوحكحذح

يِح    (1) (" ُِتحْشحىِأحنِِْأحححقِهُِكْنتِحِِفحإ َيه
وقد  بين الرسول صلى هللا عليه وسلم أنه اذا لم يكن هنا مصلحين بين الناس يأمرون بالمعروف وينهون 

المنكر، سيهلك الجميع بما فيهم العصاة وأهل الصالح فقد روى البخاره من حديث النعمان بن بشير عن 

ِعلىِاْستـحهحمواِقحومٍِِمْثلكِحِِفيها،ِواْلوحاق عِاَّللِهُِحُدوُِّ ِِفِالقحائ مِمحْثحلُِأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : )
ِمحرُّواِاملاءِمنِاستـحقحْواِذاإِأحسفلهاِِفِالذيِفكانِفلحهحا،أحسِِْوبعُضهمِأْعالهحا،ِبـحْعُضهمِفحأحصابِحِسحف ينحٍة،

يب نحاِِفِخحرحْقناِأَّنِلو:ِفقالواِفحوقحهْم،ِمحنِِْعلى ِهحلحكواِأحرحاُّواِوماِتـحرحُكوُهمِِْفإنِ؟ِفحوقحناِمحنِِْنُؤذِ ِولحِِْخحرقاِنحص 
يعا،ِوهلكوا يعِوَنححْواَِنححْواِأيدي ه مِِْعلىِأخُذواِوإنِِْمجح  (2) ( امجح

ى المصلحين وأهلكأصحاب السبت في القرية وقد بين هللا سبحانه وتعالى في قصة أصحاب    أنه نج 

نحاِب هِ ِذُك  ُرواِمحاِنحُسواِفـحلحمها: ) في سورة األعراف  العصاة قال تعالى ِوحأحخحْذَّنِحِالسُّوءِ ِعحنِ ِهحْونِحيـحنْـِِالهذ ينِحِأحَنحيـْ

انُواِِِب حاِبحئ يسٍِِب عحذحابٍِِظحلحُمواِالهذ ينِح  ولوال نهيهم هذا لما نجوا.( ﴾١6٥﴿ يـحْفُسُقونِحِكح

ِقـحْيسٍِِعحنِْفقد روى أبو داوود في سننه  : ) البد أن يكون المرء صالحا ومصلحا،الصالح وحده ال يكفي و
اِاآْليحةِحِهحذ هِ ِتـحْقرحُءونِحِنهُكمِْإ ِِالنهاسُِِأحيُـّهحاَِيِح:ِِعحلحْيهِ ِوحأحثـْنحِِاَّللهِحِْحح دِحِأحنِِْبـحْعدِحِبحْكرٍِِأحبُوِقحالِح:ِِقحالِحِ، ِوحتحضحُعونـحهح

ع هحاِغحْيِ ِعحلحى يـُْتمِِْإ ذحاِضحلِهِمحنِِْيحُضرُُّكمِِْالِأحنـُْفسحُكمِِْعحلحْيُكمِْ" محوحاض  ال ٍد،ِعحنِْ:ِقحالِح "اْهتحدح ِهَِسح ْعنحاِوحإ َّنِهِخح ِالنهِب 
ْيهِ ِلحىعِحَِيحُْخُذواِفـحلحمِِْالظهال ِحِرحأحْواِإ ذحاِالنهاسِحِإ نِه" :ِيـحُقولُِِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهى ِاَّللهُِِيـحُعمهُهمُِِأحنِِْأحْوشحكِحِيحدح

ُِِهشحْيمٍِِعحنِِْعحْمٌروِوحقحالِح" ب ع قحابٍِ ِيـُْعمحلُِِقـحْومٍِِم نِِْمحا" :يـحُقولُِِ،ِوحسحلهمِحِْيهِ عحلِحِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولِحَِسح ْعتُِِوحإ ِن  
ْلمحعحاص يِف يه مِْ ُواِأحنِِْعحلحىِيـحْقد ُرونِحُِثِهَِب  ُواِالحُِِثِهِيـُغحي   ْنهُِِاَّللهُِِيـحُعمهُهمُِِأحنِِْكُِيُوشِ ِإ الهِِيـُغحي      (3)(  " ب ع قحابٍِِم 

ِإ نِه"  :ِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولُِِقحالِحِقحالِحِمحْسُعوٍُِِّْبنِ ِاَّللهِ ِعحْبدِ ِعحنِْ) كما ورد في سنن ابي داود 
اَِيِحِلُِفـحيـحُقِوِالرهُجلِحِيـحْلقحىِالرهُجلُِِكحانِحِِإ ْسرحائ يلِحِبحن ِِعحلحىِالنـهْقصُُِِّحخحلِحِمحاِأحوهلِح ِتحْصنحعُِِمحاِوحُّحعِِْاَّللهِحِاتهقِ ِهحذح
ْنـحُعهُِِفحالحِِاْلغحدِ ِم نِِْيـحْلقحاهُُِِثِهِلحكِحِحيح لُِِّالحِِفحإ نههُِ هُِِوحشحر يبحهُِِهُِأحك يلِحِيحُكونِحِأحنِِْذحل كِحَِيح ِضحرحبِحِذحل كِحِفـحعحُلواِفـحلحمهاِوحقحع يدح
ه مِِْقـُُلوبِحِاَّللهُِ ِاْبنِ ِوحع يسحىُِّحاُوُِّحِل سحانِ ِعحلحىِْسرحائ يلِحإ ِِبحن ِِم نِِْكحفحُرواِِالهذ ينِحِلُع نِح" ِ:ِقحالِحُِثِه" ِب بـحْعضٍِِبـحْعض 

ُقونِح" ِقـحْول هِ ِإ ِلحِ" ِمحْرميحِح ْلمحْعُروفِ ِلحتحْأُمُرنِهِوحاَّللهِ ِكحالهِ" :ِِقحالِحُِثِه" ِفحاس  ِىعحلِحِوحلحتحْأُخُذنِهِاْلُمْنكحرِ ِعحنِِْلحتـحنـْهحُونِهوِحَِب 
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ِب ُقُلوبِ ِاَّللهُِِلحيحْضر بحنِهِأحوِْ( ثم زاد : )"  رااقحصِِْاْلْحق ِ ِعحلحىِوحلحتـحْقُصرُنههُِِأحْطرااِاْلْحق ِ ِعحلحىِوحلحتحْأطُرُنههُِِالظهال ِ ِيحدحيِْ
ُكمِْ اِِلحيـحْلعحنـحنهُكمُِِْثِهِبـحْعضٍِِعحلحىِبـحْعض   (1)(  لحعحنـحُهمِِْكحمح

 .تحبسونه:  تقصرونه ومعنى تعطفوهم،: أه تأطروهم، ومعنىأيضا وورد مثل ذلك في سنن الترمذه 

ينها على دالبد من األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونبذ كل الدعوات المخالفة له لكي تحافظ هذه األمة 

ألن هذا الفرض اذا لم يقم به أحد، حوسب عليه الجميع ، وعندما تكون دعوتنا جميعا هي محاربة وترك 

هذا األمرفليس غريبا أن تجد الناس منحرفين عن الطريق مبتدعين في الدين بابتكار القواعد والمفاهيم 

 والعبادات التي ما أنزل هللا بها من سلطان.
 

 : طــــورتهوخ الكــالم علــم
 

ذكر تاريخ علم الكالم ه ما هو مهم فقط ... ال اريد ان أان الحديث عن علم الكالم يطول لكني سالالالالالالابين من

 . ... الخوقضايا النقل والعقل ونشاته ومدارسه 

ت المسائل الثبا  على النقلوالفلسفة  والعقل علم المنطق لتقديمعلم الكالم عبارة عن محاولة  ، باختصار

  بانه :  المفي تعريفه لعلم الكابن خلدون الدينية عموما وقد حسنه المتكلمون من الفالسفة فقال الفيلسوف 

 (2) ( َيانيةَِبالُّلةِالعقليةاإل العقائد عن اْلجاج يتضمن علم) 

ى لإ للوصالالالالالالالولالعقلي االحتجاج العقلي واسالالالالالالالتخدام المنطق  حولهذا التعريف يبين أن علم الكالم يدور

يـحتـحفحكهُروا)واحتج أصالالحابه بقوله تعالى  لمسالالائل العقديةا يحنظُُروا( )أحوحلحِْ ُنرِ ( )أحوحلحِْ ِاآْلفحاقِ ســـح ت نحاِِف   ..الخ(يه ْمِآَيح

 لشالالرعيةوفق الضالالوابط اتبعا للوحي والنقل وتدبر وتفكر الفقهاء أصالالحاب اسالالتنباط وقياس  نحن نعلم  أن

لكن  الدينية للمعرفة وليس مصالالدراوان العقل ال بد أن يكون تابعا للنقل في مسالالائل الدين  وليس العقل فقط

لعقولهم وجعلوا النصالالالالالوص تابعة من هذه الدائرة واطلقوا العنان مع المتكلمين فخرجوا  هذا لم يحدث ابدا

ستنبطوا القلها  شرع واتخذوا عقولهم واهواءهم مصوفحرفوا المعاني وا شريعيا حاعد المخالفة لل تى درا ت

 همف خالفوفهموها فهما رديئا ياآليات تأويال خاطئا  وقاموا بتأويلأنهم قبلوا أشالالالالالالالياء عكس الدين تماما 

ِاُتهحذِحِنِ مِحِرحأحْيتِحأ) :في سورة الفرقان  وهذا ما نهى عنه الحق جل في عاله فقالوالتابعين تأويل الصحابة 
بُِِأحمِِْ﴾43﴿ِوحك يالاِِعحلحْيهِ ِتحُكونُِِأحفحأحنتِحِهحوحاهُِِإ َلٰححهُِ محُعونِحِأحْكْثـحرحُهمِِْأحنِهَِتحْســـــــــــــــح ِِإ الهُِِهمِِْنِْإ ِِيـحْعق ُلونِحِأحوِِْيحســــــــــــــْ

اأْلحنـْعحامِ   (ِ﴾44﴿ِسحب يالاِِأحضحلُُِِّهمِِْبحلِِْكح
 مة هذا الخطر من علم الكالم ذموه وذموا المتكلمين واليك بعض النقول :ما رأى علماء األلذلك ل

ِواْلدالِخلوضواِوإَيكمِبهِهللاِينفعكمِوماِواْلديثَِبلسنةِعليكم: )بن حنبل  احمد يقول االمام -1
ِدعة،بِإِلِإالِأمرهِآخرِيكنِلِكالماِاِِأحدثِمنِوكلِالكالمِأحبِمنِيفلٍِالِفإنهِواملراء،

َِبلسننِوعليكمِاْلدال،ِوالِاخلوضِوالِالكالمِأحبِوالِخي،ِإِلِيدعواِالِالكالمِألن
                                                           

 .  4336 رقم حديث -باب األمر والنهي  –كتاب المالحم  –سنن أبي داوود  - 1

 .429  ص ون، خلد ابن مقدمة - 2
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المتكلم المعروف أحمد كما بدع االمام   .539/  2 اإلبانة ( به...ِتنتفعونِالذيِوالفقهِواآلَثر

 بن كالب زعيم أهل الكالم وأمر بهجره.با
 

ِعنِيسألهِ،ِرجلِوعندهِأنسِبنِمالكِاإلمامِعلىُِّخلت):  قال مهده بن الرحمن عبد وعن -2
ِنبِعمروِأصحابِمنِلعلك ":  للرجلِ-ِعنهِهللاِرضيِ-مالكِاإلمامِفقالِ،ِوالقدرِالقرآن
ِبهِكلملتِعلماِالكالمِكانِِولوِ،ِالكالمِمنِالبدعةِهذهِابتدعِفإنهِعمرا،ِهللاِلعنِعبيد،

ِيدلَِبطلِولكنهِ،ِوالشرائعِاألحكامِِفِتكلمواِكماِِ-ِعنهمِهللاِرضيِ-ِوالتابعونِالصحابة
 188صفحة  - 1 ج  -للسفاريني  يةن ِ الس   األفكار ولواقح يةنِ السَّ  األنوار لوائح -(   َبطلِعلى

ِشهاُّةِأهلِاالب كما ذكر ابن عبد البر المالكي في جامع بيان العلم شرحا لقول االمام مالك : ) دعِوالَِِو
 (. أهلِاالهواءِعندِمالكِوسائرِاصحابناِهمِأهلِالكالمقال : )  –( واالهواء

ِواَخرفِوإنِ،الرجالِوآراءِوإَيكِ،ِالناسِرفضكِوإنِسلفِمنِِبَثرِعليك) : األوزاعي وقال االمام 
  (134 )أوردنا ذلك في صفحة   (القولِلك

 

ِهللاِىيلقِألن): يقول - نمتكلميال من وكان - الفرد حفصا   ناظر يوماالمام الشافعي انه ثبت عن  -3
ِلو ) :أيضا   وقال( الكالم..ِمنِبشيءِيلقاهِأنِمنِلهِخيِالشركِخالِماِذنبِبكلِالعبد
ِلأهِِفِحكمي ) :وقال  (.األسدِمنِفرارهمِمنهِلفرواِاألهواءِمنِالكالمِِفِماِالناسِعلم

ِالكتابِتركِنمِجزاءِهذا:ِويقالِوالقبائل،ِالعشائرِِفِِمِويطافَِبْلريدِيضربواِأنِالكالم
ِؤوسهمِرِتقنيعِالكالمِأهلِِفِمذهِبوقال الشافعي أيضا : ) – (ِالكالمِعلىِوأقبلِوالسنة

ِلوا : )( . وقال أيض اإلمامِعنِمتواترِهذاِلعل):  الذهبي قالو (  البالُِِّفِوتشريدهمَِبلسياط
ِليسِألنهِالوصيةِِفِتدخلِلِالكالمِكتبِِفيهاِوكانِآلخرِالعلمِمنِبكتبهِأوصىِرجالِأن
  (1)( العلمِمن

 

ِعما:ِحنيفةِأبوِسئل)  :  ( 99الى   78ص  1) ج"  وأهله الكالم ذم كتابه " في وقال العجلي -4
ِألثرَبِعليك،ِِالفالسفةِمقاالت: "  فقالِواألجسامِ،ِاألعراضِِفِالكالمِمنِالناسِأحدث
ِللناسِفتٍِنهإِعبيدِبنِعمروِهللاِلعن" : وقال " ِبدعةِفإَّناِحمدثةِوكلِ،وإَيكِ،السلفِوطريقة
ِعنِينهاَّنِوِالفقهِعلىِحيْثناِحنيفةِأبوِكان" : الحسن بن محمد وقال "ِالكالمِعلمِإلِالطريق

                                                           
 األئمة مناقب في االنتقاء في البر عبد وابن ،163: رقم الحديث أصحاب شرف في والغداده والخطيب ،1/462 الشافعي مناقب في البيهقي أخرج هذه اآلثار - 1

 الذهبي اوذكره ،111 ص التأسيس توالي في حجر وابن ،1/218 السنة شرح في والبغوه ،9/116 األولياء حلية في نعيم وأبو ،124-123 ص الفقهاء الثالثة
 ،72 ص االبتداع عن والنهي باإلتباع األمر في والسيوطي ،3-2 ص األكبر الفقه شرح في القاره وعلي ،10/29 الشافعي االمام ترجمة النبالء أعالم سير في
 .1/225 الشرعية اآلداب في الحنبلي مفلح وابن
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ِمن): وقال" علمَِبلكالمِواْلهل،ِجهلِواخلصومةَِبلكالمِالعلم " : يوسف أبو وقال  " الكالم
ِفآخرِالكالمِطلبِمن) : هللا رحمه مهده بن الرحمن عبد وقال  (تزندقَِبلكالمِالدينِطلب

( مالكالِأهلِيلعنِالكالم( ) العلمِمنِليسِالكالم ) هللا رحمه ايضا وقال(  الزندقةِإلِأمره
 يف يتكلمون المجلس في قوم و ،الدرج مع الشافعي نزل) :  هللا رحمه سليمان بن الربيع وقال

 نب القاسم رجل وسأل "  عناِتقومواِأنِوإماِ،ِبيِِاوروَّنِأنِإما " : وقال بهم فصاح الكالم

 " :تـحعحاِلحِِقحالِح . اْلقِوطريق,ِِالرشدِسبيلِعلىِربكُِّلكِلقد ":  فقال الكالم علم عن: سالم

ِِتـحنحاَحْعُتمِِْفحإ ن نُُِِكنُتمِِِْإ نِوحالرهُسولِ ِاَّلل ِ ِإ ِلحِِفـحُرُُّّوهُِِشحْيءٍِِِف  َّلل ِ ِونِحتـُْؤم  رِ ِوحاْليـحْومِ َِب  يـْرٌِِذحل كِحِاآلخ  ِخح
ِإلِالرجوعِنعِيغنيكِماِنبيهِوسنة,ِكالمهِِمنِربكِعليهُِّلكِفيماِلكِأما "  َتحْو يالِاِوحأحْحسحنُِ

 ( 91 الصفحة - المقرئ -"   وأهله الكالم ذم في أحاديث"  :انظر كذلك  ) .اهـ (ِ...ِفتهلكِرأيك
 

 

م الوحي  المبني على تقديدل على ان االستنباط العقلي واالجتهاد الفقهي للنصوص ت انما تان دل ثاراآل ذهه

علم الكالم الن جميع االئمة الذين ذموا علم من ضروب ضوء الكتاب والسنة ليس ضرب  على العقل في

وقال  .ذا رد شاف لمن يخلط علم الكالم ويشبهه باالجتهادهم اصحاب راه واجتهاد وهومع ذلك الكالم 

بعضهم بأن الرسل جادلوا أهل الباطل بعلم الكالم . وهذا القول باطل ألن جدال الرسل لقومهم مستمد من 

 ام : ــعورة األنــتعالى في سسبحــانه وقال  ،كالم مستمد من فلسفة اليونانوحي الرحمن بينما جدال أهل ال

ِِقحالِحِقـحْوُمهُِِوحححاجههُِ) ِِأحَُتحاجُّوِن   انِ ِوحقحدِِْاَّللهِ ِِف  ِِيحشحاءِحِأحنِإ الهِِهِ ب ُِِتْشر ُكونِحِمحاِأحخحافُِِوحالحِِهحدح ئااِرحب   يـْ عِحِشح ِوحس 
ِ  (﴾١١٢﴿ تـحتحذحكهُرونِحِأحفحالحِِع ْلمااِشحْيءٍُِِكلِهِِرحب  

ِابالكتِمنُِّعنا:ِيقولِاملبتدعِاملتكلمِرأيتِوإذا : ) (4/472) النبالء أعالم سير في الذهبي اإلمام قال
ِمنِناُّع:ِيقولِالتوحيديِالسالكِرأيتِوإذاِجهل،ِأبوِأنهِفاعلمِالعقلِوهاتِاآلحاُّ،ِواألحاُّيث

ِفإنِيه،فِحلِقدِأوِبشر،ِبصورةِظهرِقدِإبليسِأنهِفاعلمِوالوجد،ِالذوقِوهاتِالعقل،ِومنِالنقل
 .( واخنقهِالكرسيِآيةِعليهِواقرأِصدره،ِعلىِوابركِفاصرعهِوإالِفاهرب،ِمنهِجبنت

 

 : هــبذم واــوقام المـــالك مــعل نــع واـــتراجع نــالذي نــالمتكلمي
 

طرِماتِِراةِيومِعيدِالف... )جاء فى سير أعالم النبالء حيث الشافعي الرازه  الدينفخراالمام  -1
لقدِِ"سنةِستِوستِمئة،ِولهِبضعِوستونِسنة،ِوقدِاعَتفِِفِآخرِعمرهِحيثِيقول:ِ

تشفيِعليالِوالِترويِغليال ورأيتِأقربِِ،َتملتِالطرقِالكالميةِواملناهجِالفلسفيةِفماِرأيتهِا
   (1)...( " الطرقِطريقةِالقرآن

                                                           
 .1/174 للزبيده المتقين السادة وإتحاف،  501صفحة  21سير أعالم النبالء لإلمام الذهبي الجزء  انظر - 1
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 ليه تنسب هذه االبيات : وإ
  

 َضــاَللُ  اْلعَالَِمينَ  َسْعـيِ  َوأَْكثَرُ       ِعقَــالُ  اْلعُــقُــولِ  إْقـــَدامِ  نَِهــايَــةُ 

 َوَوبَــالُ  أَذ ى ُدْنيَــانَا َوَحاِصــلُ       ُجُسوِمنَا َمنْ  َوْحَشة   فِي َوأَْرَواُحنَا

 َوقَالُوا قِيلَ  فِيهِ  َجَمْعنَا أَنْ  ِسَوى       ُعْمِرنَا ُطولَ  بَْحثَنَا َمنْ  نَْستَِفدْ  َولَمْ 
 

 لىإ بسنده(  العرن)  كتابه في الذهبي الدين شمس الحافظ اإلمام روىأبو المعالي الجويني ... -2

ِتشتغلواِالِ،ِأصحابناَِي ) : يقول الجويني، المعالي أبا األستاذ سمعت:  قال القيرواني الحسن أبي
 هللا عبد أبو قيهالف وقال...  (ِبهِاشتغلتِماِبلغِماِإِلِبِيبلغِالكالمِأنِعرفتِفلوِ،َِبلكالم

 لمعاليا أبي اإلمام على دخلنا:  قال  الفقيه، علي بن محمد الفتح أبو اإلمام لنا حكى:  قال الدسيمي

ِالةمقِكلِِعنِرجعتِقدِأِنِعليِاشهدوا) :  لنا فقال فأقعد ، موته مرض في نعوده الجويني
 إلماما قال. (عجائزِعليهَِيوتِماِعلىِأموتِوأِنِ،ِالصاحلِالسلفِفيهاِأخالفِ،ِقلتها

ِأَّنن:ِِيعنِ-ِالعجائزِبدينِعليكم:ِِاألئمةِبعضِقولِمعنِهذا:ِِقلت" :  الذهبي الحافظ
ِلبحراِخضتِلقد ):  ويقول   ( "ِالكالمِعلمِماِيدرينِلِ،ِاإلسالمِفطرةِعلىَِبهللِمؤمنات
ِربِداركنيتِلِإنِواآلنِعنه،َِّنوِنِالذيِِفِوخضتِوعلومهم،ِاإلسالمِأهلِوتركتِاخلضم،
   (1) ( أميِعقيدةِعلىِأموتِأَّنِوهاِلفالن،ِفالويلِبرْحته،

 

 ثمِ(ِرجٍاملِإِلِيفتقرِاملمكنِأنِسوىِشيئاِحصلتهِِماِعرفتِما ) : موته عند الخونجي وقال -3
ِراشيفِعلىِأضطجع) :  آخر وقال ( شيئاِعرفتِوماِأموتِ،ِسلِبِوصفِاالفتقار )ِ: قال

ِيَتجٍِلِوِ،ِالفجرِيطلعِحّتِوهؤالءِهؤالءِحججِبيِوأقابلِ،ِوجهيِعلىِامللحفةِوأضع
 :  بالعراق المشهور الفاضل الحديد أبي والبن     (2) .( ِشيءِمنهاِعندي

 

  عمره وانقضى أمره حار     رِ ـــالفك أغلوطة يا فيك

  رِ ـــالسف أذى إال تْ حَ بِ رَ  اــفم      ولُ ـــالعق فيك تْ رَ ــَ ساف
 

 وهو هـ548 سنة وتوفي هـ467 سنة ولد : الشهرستاني الكريم عبد القاسم أبي بن محمد الفتح أبو -4

 علمذم  في وكتاب والنحل، الملل صاحب وهو. الفقه في كثيرة مؤلفات وله متكلم، شافعي فقيه

 علم أن وأوضح الكالم علممن  فيه حذروقد  (الكالم علم في اإلقدام نهاية) مؤلفاته آخر لعله الكالم

 المذكور الكتاب أول في أثبت وقد. عقيدتهم في يقين أربابه لدى وليس الحيرة، يورث إنما الكالم

 :  قائال   الكالم أهل حال وصف في بيتين

                                                           
 العز أبي بن محمد بن علي بن علي الطحاوية العقيدة شرح  ، 15 ص الموصلي اختصار القيم البن والمعطلة الجهمية على المرسلة الصواعق مختصر - 1

 ،  512صفحة  الواسطية معاني عن الجلية الكواشف،   245 ص الدمشقي
 

 ( 247: ص) السابق شرح الطحاوية نظرا - 2



                                207 من أصل    107 صفحة 
 

 

 اْلَمعَاِلمِ  تِْلكَ  بَْينَ  َطْرفِي َوَسيَّْرت          ُكلََّها اْلَمعَاِهدَ  ُطْفت لَقَدْ  لَعَْمِره

ـا إالَّ  أَرَ  فَلَـمْ        نَــاِدم   ِسـنَّ  قَــاِرع ا أَوْ  َذقَـن   َعلَى         َحائِـر   َكفَّ  َواِضعـ 

 

ِنمِفيهِملاِالكالمِعلمِذمواِوغيهِكـالشافعيِِاألئمةِإن: " قالالذه االمام ابوحامد الغزالي  -5
ولما تراجع  ."الفلسفة مقاصد" كـ, المصنفات الفلسفة علم الغزالي في صنف و " احملدثةِاأللفاظ

 وصحيح توفي أنه قيل حتى ."الفالسفة تهافت" المشهور عن الفلسفة وعلم الكالم ألف كتابه

 (الكالمِأصحابِاملوتِعندِشكاِالناسِأكْثر):  الشهيرة مقالته قالو .وجهه على البخاره

وفيه حجة لمن  ،النفاسةهو في غاية قوال  في كتابه "احياء علوم الدين " عن علم الكالم وقال 

فقسِعقيدةِأهلِالصالحِوالتقىِمنِ...ِ)فقال رحمه هللا تعالى :   خيرا علم الكالم زعم أن في
عوامِالناسِبعقيدةِاملتكلميِواجملاُّليِفَتىِاعتقاُِّالعاميِِفِالْثباتِكالطوُِّالشامخِالَِتركهِ

اءِاعتقاُّهِبتقسيماتِاْلدلِكخيطِمرسلِِفِاَلِوالدواهيِوالصواعق,ِوعقيدةِاملتكلمِاْلارسِ
ِكماِتلقفِ تفيئهِالرَيحِمرةِهكذاِومرةِهكذاِإالِمنَِسعِمنهمُِّليلِاالعتقاُِّفتلقفهِتقليدا

 1/95اإلحياء ( نفسِاالعتقاُِّتقليداِ...

ِمنِديثاْلِأهلِومجيعِِوسفيانِحنبلِبنِوأْحدِومالكِالشافعيِذهبِالتحرميِوإِلوقال ايضا : ) 
ِمنِوكانِلفرُّاِحفصاَِّنظرِيومِعنهِهللاِرضيِالشافعيَِسعتِهللاِرْحهِاألعلىِعبدِابنِقال . السلف

ِيلقاهِأنِمنِيخَِبهللِالشركِخالِماِذنبِبكلِالعبدِوجلِعزِهللاِيلقىِألنِيقولِاملعتزلةِمتكلمي
ِاطلعتِقدِأيضاِوقالِ...أحكيهِأنِأقدرِالِكالماِِحفصِمنَِسعتِولقد,ِالكالمِعلمِمنِبشيء

ِلهِخيِلشركاِعداِماِعنهِهللاَِّنىِماِبكلِالعبدِيبتلىِوألنِقطِظننتهِماِشيءِعلىِالكالمِأهلِمن
 . (الكالمِِفِينظرِأنِمن

ِماِينحصرِوالِ هذاِعلىِالسلفِمنِاْلديثِأهلِاتفقِوقدِ...): قال ثم ...  األئمة باقي أقوال وساق
ِوأفصٍَِبْلقائقِأعرفِأَّنمِمعِالصحابةِعنهِسكتِما:ِوقالوا..ِ.فيهِالتشديداتِمنِعنهمِنقل

 :ِوسلمِعليهِهللاِصلىِالنِبِقالِولذلك .الشرِمنِمنهِيتولدِِباِلعلمهمِإالِغيهمِمنِاأللفاظِبَتتيب
 (..واالستقصاء.ِالبحثِِفِاملتعمقونِأي"  اْلُمتـحنحط  ُعونِحِهحلحكِحِاْلُمتـحنحط  ُعونِحِهحلحكِحِاْلُمتـحنحط  ُعونِحِهحلحكِح" 

ِمنفعتهواستطرد قائال : )....  ِكشفِِ،وأما ِليهاْلقائقِومعرفتهاِعلىِماِهيِعفقدِيظنِأنِفائدته
هِأكْثرِمنِالكشفِليلِفيولعلِالتخبيطِوالتضِ،الكالمِوفاءِِذاِاملطلبِالشريفِوهيهاتِفليسِِف

فاَسعِِ،جهلوارِببالكِأنِالناسِأعداءِماِوهذاِإذاَِسعتهِمنِحمدثِأوِحشوىِرِباِخط...ِوالتعريف.
ِِ،ثِقالهِبعدِحقيقةِاخلربةِوبعدِالتغلغلِفيهِإِلِمنتهىُِّرجةِاملتكلميِ،هذاِِمنِخربِالكالم وجاَو
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وجهِوَتققِأنِالطريقِإِلِحقائقِاملعرفةِمنِهذاِالِ،ذلكِإِلِالتعمقِِفِعلومِأخرِتناسبِعلمِالكالم
   (1)  (...ِ.ِمسدوُّ

 (َبلغةِحجةِذلكِِفِمْثلهِوكالم)  :العز أبي ابن قال ولذا .به العناية ينبغي ،جدا نفيس األخير وكالمه

( والرسالة  هِ الفق أصول في المستصفىو كتاب )( الباطنية فضائحولالمام الغزالي كتاب اخر نفيس اسمه )

 . اهن فأتمنى ان تطلع عليما بي   ابين فيه(  الكالم علم عن العوام إلجامالتي كتبها قبل موته بعنوان : )

 مهالحنبلي رح الهروه األنصاره إسماعيل ألبي وأهله( الكالم )ذماسمه كتاب  في ذم الكالمف قديما ل ِ أُ  وما

 دونه ما  مثل كثير جدامة عن ذم علم الكالم وأهله كتبه علماء هذه األُ  ماهجرية و481المتوفي عام  هللا
 أحمد بن هللا عبد وقبلهم ،( العلو ) في الذهبي و ( الحجة) في األصفهاني و ( االعتقاد أصول )في الاللكائي

 أهل دواوين من وغيرها أيضا   )التوحيد (في منده ابن و(  التوحيد  )في خزيمة ابن و ( السنة )في حنبل بن

  والتي يمكن الرجوع اليها للتثبت من ذلك. المعتقد في المعتمدة اإلسالم

 لعلم الكالم وهي :  هناك قاعدة أصولية مهمة تتصدى

 صــــود النـــع وجــاس مــقيال 

ن وال نبحث عأه أنه ما دام هناك نص من الكتاب أو السنة تكلم في شيء معين وجب علينا اتباع النص 

اجتهادات العلماء فيه فكثير من العلماء اجتهدوا في بعض المسائل ألن الدليل لم يبلغهم اذ كانت وسائل 

رك أقوالهم تلرغم من ذلك أوصى العلماء الناس ببدائية ولم ينتشر العلم بصورته الحالية وبا والكتابةالنقل 

 (  185اذا وجدوا دليال يخالفها ) انظر أقوال العلماء بوجوب اتباع الدليل في صفحة 

في سورة  لىاأمر هللا ورسوله قال تع خالفوا فقدلذا وجب على الجميع اتباع الدليل واذا لم يتبع الناس الدليل 

بـحْيِح)الحجرات  ِتـُقحد  ُموِا الح ِأحيُـّهحاِالهذ ينحِآمحُنوِا اَّللهِحَيح وحرحُسول ه ِوحاتـهُقوِا َسح يٌعِعحل يمٌِإ ِِِيحدحي ِاَّللهِ  ( ووضع ﴾١﴿ِنهِاَّللهِح

 ،العلماء قواعد كثيرة للحد من أفكار المتكلمين الباطلة فقالوا بتقديم الكتاب والسنة على أقوال الصحابة 

ِ  َرُسولُ  ة من صدر اإلسالم على غيرهم لقولوالقرون الثالثوالصحابة على التابعين  ُ  َصلَّى َّللاَّ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

يـْرُِ: ) َوَسلَّمَ  ِِأُمهت ِِخح   (2) (ِيـحُلونـحُهمِِْالهذ ينِحُِثِهِيـحُلونـحُهمِِْالهذ ينِحُِثِهِقـحْرِن 

ٍُِ: )  هللا رحمه النووه قال ي ابحةُِ:ِِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِقـحْرنحهُِِأحنِهِالصهح  ِِ،ِالصهحح ِ،ِالتهاب ُعونِح:ِِوحالْثهاِن 
ب ُعوُهمِْ:ِِوحالْثهال ثُِ  .(3) ( َتح

ن وبعد أن عرفنا الكثير عن علم الكالم واهله ورأه االئمة االعالم فيه وأقوال العلماء المعتبرين في اآل

 . بصورة واضحة وجلية تبين الحقائق وتعطي كل ذه حق حقه هذه االفكارشأنه، دعنا نناقن 

ع يشرح تابيضع القواعد ويؤصل لها ... أو متكلم اما أن يكون امام ثالث طبقاتنجدهم ن يلمتكلماذا نظرنا ل

ل لكنه يتبع فقط ولعل أكثر أو عامي ال  يعرف التفاصي . هذه القواعد ويبينها وهو أقل درجة من االمام

المتكلمين من طبقة العوام ال يدرون بأنهم يخوضون في علم الكالم ألن األمر مقنع لهم ويرونه صوابا 

                                                           
 .( 164/  163/ 95  -1 الدين علوم إحياء)  - 1

ِ  َعْبدِ  َعنْ ( 2533) ومسلم ،( 2652) البخاره متفق عليه ، رواه - 2 ُ  َرِضيَ  مسعود بن َّللاَّ  ( الصحابة فضائل كتاب)واللفظ في صحيح البخاره  َعْنهُ  َّللاَّ

 باب فضل الصحابة ، وكذلك نفس الكتاب في فتح الباره بشرح  البخاره  –انظر كتاب فضائل الصحابة  – (16/85) مسلم على النووه شرح انظر - 3
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يستشهدون بآيات من الكتاب أو أحاديث صحيحة ألن معظم  د المتكلميندون أن يعرفوا ماهيته وقلما تج

 األحاديث عندهم اما ضعيفة أو موضوعة.

احيانا يوافق المتكلمون الصواب واحيانا ينحرفون لذا  على النقل علم الكالم عموما يقدم العقلكما بينا أن و

النصوص  يكون فهم لذلك معه ويتصادمون ايخالفون النص تمامعنه انحرافا طفيفا لكنهم في أغلب األوقات 

وراء ظهور كثير من الفرق هذا هو السبب الرئيسي و ون الى التأويل وفق هوى الناسفيعمدخاطئا  عندهم

 نهم ينطلقون من أصل شرعي ثم يأتو الحقيقةففي البدعية في هذا الدين كالخوارج والباطنية والقدرية 

لشرع لكن وفق حدود ا للناس أعطى اإلسالم حرية التفكير والتدبر لقد. بالهجين من علم الفسفة والدين 

 ودون تغيير الثوابت وليست هناك حرية مطلقة كما يتوهم البعض فكل شيء له حدود .

 :  ملحوظة

وفية حيث يربطها الص التي تخلط مع القرآنأن أشير هنا الى مفهوم خاطيء يتعلق باألسرار والطالسم  أود

فحاءٌُِِهوِحِمحاِاْلُقْرآنِ ِم نِحِوحنـُنـحز  لُِيحتج أحدهم ويقول : ) بالقرآن الكريم ف ( وأن كل من أنكر  ُمْؤم ن يِحل  لِِْوحرحْْححةٌِِش 

ب للقرآن الكريم لذا يعمد بعضهم الى الكتابة في بعض حجاباتهم مقولة )  حجاب  هذاعليهم يعتبر مكذ ِ

كن ما ل( . نحن ال ننكر االستشفاء بالقرآن الكريم وببركة تالوته  مجرب ال شك فيه ومن شك فهو كافر

وخلطها مع القرآن الكريم فعندما يرى الخاصة بأسماء الروحانيين ننكره هو األسرار واألذكار األخرى 

ظر ) انالكريم اإلنسان اآليات مع هذه العزائم ينخدع ويظنها من الدين مع العلم أن هناك تحريف للقرآن 

(. وما يؤكد ذلك هو الحديث الصحيح  الرسالة هوالملحقات في نهاية هذ 37نا عن التحريف في صفحة كالم

ِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِىصحلِهِهللاِ ِرحُسولُِِكحانِح: )  قال عنه هللا رضي الخدره سعيد أبي عنالذه رواه الترمذه في سننه 

ْنسحانِ ِوحعحْيِ ِاْلحان ِ ِم نِحِيـحتـحعحوهذُِِوحسحلهمِح نِ ِنـحزحلحتِ ِححّتهِِاإل  وحاُهُحاِمحاِوحتـحرحكِحِِ  محاِأحخحذِحِنـحزحلحتحاِافـحلحمِهِ،ِاْلُمعحو  ذحَتح  ( س 

: هذا يعني أن الرقية بالقرآن هي األفضل وال يجوزخلط أه شيء ( 2058)  رقم الترمذه رواهصحيح 

ل رقيته وتعوذه السابق بمع القرآن الكريم ولو كان ذلك جائزا لما ترك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

في اتحة يحتج بعضهم بحادثة الرقية بالفقد و. وهذا لم يحدث أبدا  رقية كبيرةفيصير يزيد عليه المعوذتين 

الكتاب  أنهم رقوه بفاتحةفثبت  العقربه تحديث أبي سعيد الخدره وقصة رقيتهم لرئيس القوم الذه لدغ

وتحريف كالم هللا وخلطه مع غيره يؤده إلى إلغائه تماما وهذا ،  وال عزائمفقط ال سر ال خاتم ال طلسم 

قد ل هو سبب إلغاء التوراة واإلنجيل فبعد أن ينبذك هللا حتما سيتوالك الشيطان ببراهينه وحججه الباطلة ،

 خدع الصوفية الناس وأدخلوا السحر من هذا الباب وهذه أيضا من االستدالالت الباطلة وقواعدهم الشاذة .

  - : رعــالمخالفة للشم الكالم  وـول علــالمتصوفة المستنبطة من أص عدقوا
  

ا تبنت كثيرا من قواعد وأفكار المتكلمين الباطلة وقامو ، قدكغيرها من الفرق اإلسالمية ة الصوفيالفرقة إن 

 ...من أهل الكالم  وهذا ما  دفع كثير من العلماء الى تصنيف الصوفية  بتأصيلها واعتمادها

 ... في المسألة التالية فيها الخطأ من الصوابهنا ونبين  هذه القواعد ان شاء هللا سنعرض بعضا من
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  (7) ألةـــالمس 
 

  دون الرجوع للدليل تحكيم العقل حسب هوى النفسفي الدين وواالبتداع  االستحسان

 

 قبل أن نبدأ بمسألة االستحسان علينا أنلكن  . هذه أول قاعدة من قواعد المتكلمين التي تبناها المتصوفة

 مهمة وهي :أصولية نتطرق لقاعدة 

 (1) (. األصل فيها المنع اال ماورد عليه دليل العبادات توقيفية) 

 وقال ال بما أمر بها هللا ورسوله وورد عليها دليل صريح.عبادة بهيأتها وألفاظها ممنوعة إ أه يعني :

 ما ىعل نزيد وال ، النصوص به وردت ما على نقف أننا:  أه التوقيف على العبادات مبنىالعلماء : ان 

 واألدلة على ذلك كثيرة :  نغيره وال ، الشرع به ورد

ُمِِْأحمِْ : )في سورة الشورى قال تعالى   . ( اَّللهُِِهِ ب َِِيحْذحنِلحِِْمحاِالد  ينِ ِم  نِحَِلحُمِشحرحُعواُِشرحكحاءَُِِلح

 فقال ، نومال عند يقوله دعاء عازب بن البراء علَّم وسلم عليه هللا صلى الرسولأن   الصحيح وقد ثبت في

ةِ ُِوُضوءحكِحِفـحتـحوحضهأِِْمحْضجحعحكِحِأحتـحْيتِحِإ ذحا"  : ) له عُِِْثِهِ،ِل لصهالح ِاللهُهمِه:ُِِقلُِِْثِهِاأْلحَْيحنِ ِق  كِحشِ ِعحلحىِاْضطحج 
أِحِالحِِ،ِإ لحْيكِحِوحرحْهبحةِاِبحةِارحغِِْ،ِإ لحْيكِحِظحْهر يِوحأحْلْحْأتُِِ،ِإ لحْيكِحِأحْمر يِوحفـحوهْضتُِِ،ِإ لحْيكِحِوحْجه يِأحْسلحْمتُِ ِوحالحِِمحْلجح

لحت كِحِم نُِِْمتِهِفحإ نِْ.ِِأحْرسحْلتِحِلهذ ياِوحب نحب ي  كِحِ،ِأحنـْزحْلتِحِالهذ يِب ك تحاب كِحِآمحْنتُِِاللهُهمِهِ،ِإ لحْيكِحِإ الهِِم ْنكِحِمحْنجحا ِلحيـْ
رِحِوحاْجعحْلُهنِهِ،ِاْلف ْطرحةِ ِعحلحىِتِحفحأحنِْ افـحرحُّهُّْتُـِ:ِِالرباءِقحالِح " ب هِ ِتـحتحكحلهمُِِمحاِآخ  ِسحلهمِحوِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِالنهِب  ِ ِعحلحىِهح
ِِبـحلحْغتُِِفـحلحمهاِ، ، " ِ:ِالِحقِحِ"وحرحُسول كِح"ِ:ِقـُْلتُِِأحنـْزحْلتِحِالهذ يِب ك تحاب كِحِآمحْنتُِِاللهُهمِه: ِالهذ يِوحنحب ي  كِحِالح

 (2)( ِ"أحْرسحْلتِح
 ...فتأمل ذلك جيدا .  (رسولك) بلفظ( نبيك) لفظ تغيير وسلم عليه هللا صلى الرسول عليه فأنكر

َ ر يُِِّوحاْختحارِحِ:  )  في شرح مسلم هللا رحمه النووهمام اإل قال ا ْنكحارِسحبحبِأحنِهِوحغحْيهِاْلمح اِأحنِهِ:ِاإْل  ِذ ْكرِهحذح
بحغ يِ،ِوحُُّعحاء ْقت صحارِف يهِ ِفـحيـحنـْ ُُروف هِ ِاْلوحار ُِّاللهْفظِعحلحىِاال  يِحُأِِوحلحعحلههُِِ،ِاْْلُُروفِب ت ْلكِحِاْلْحزحاءِتـحعحلهقيِـحِوحقحدِِْ،ِِب  ِوح 

ِِ،ِاْلكحل محاتِِ حذ هِ ِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللِهِصحلهىِإ لحْيهِ  اِفـحيـحتـحعحيه ُرُِِأحُّحاُؤهح اوِحِ،ِوف هحاِب    انتهى ( ححسحنِاْلقحْولِهحذح

أكثر ناخذ مثاال : لفظ الجاللة )ال إله اال هللا ( من قال هذا اللفظ خالصا  ولتوضيحهوهذا الكالم مهم جدا 

دقيق كما بينت لنا السنة الشريفة ذلك ، ومعناه ال لهمن قلبه له أجر معين أو يترتب عليه حسنات يعطيها هللا 

من الناس اكتفوا بالمعنى وجعلوا يرددونه  نفراذا كان هناك  –باالجماع، ) ال معبود بحق اال هللا ( 

س هل سيكون له نف... ( ال معبود بحق اال هللا ) الجاللة قال : يذكر اسمويتعبدون به فكلما أراد أحدهم أن 

          أجر الجاللة ؟ ... اإلجابة : ال  

                                                           
 بها تحديدا العبادات العلملية كالصالة والحج ... الخ وليس العبادات بمعناها الشامل مثل قولنا : النوم عبادة .يقصد  -1

 ( 5046أبواب النوم  برقم ) –د وفي سنن أبي داو (5952)والبخاره في كتاب الدعوات برقم  (2710) مسلممتفق عليه، رواه  -2
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 اإلجابة : ال          وهل يمكن تسمية هذا القول جاللة ؟ 

عطى واألجور ال تبالرغم من أن المعنى واحد بألفاظ أخرى التعبدية ألنه غير األلفاظ الوقفية لماذا ؟   ...  

التعبدية ات والطرق والكيفيك اهتم علماؤنا الكرام بنتقية األلفاظ لذل، اال للفظ المعين بحروفه  وليس معناه 

التي ترد  كل من تسول له نفسه ليلعب بهذا الدين  المتينةواألسس ووضعوا لها القواعد من جميع الزيادات 

 :الحنيف وفي ذلك 

ْسنحاُُِّ) :هللا رحمه اْلُمبَاَركِ  ْبنَ  هللاِ  َعْبدَ  االمام قال ْسنحاُُِِّوحلحْوالحِِالد  ين ،ِم نِحِاإْل   (1)  (شحاءِحِمحاِشحاءِحِنِْمِحِلحقحالِحِاإْل 

ِمنكمِمحعوُيسِِْتحْسمحُعون) :  قوله فيالى علم االسناد  أشارأنه  وسلم عليه هللا صلىومن معجزات الرسول 
 (2) ( منكمِيحْسمحعِِم هنِِْوُيْسمحع

ِ  َرُسولَ  أَنَّ  ُهَرْيَرةَ  أَبِي َعنْ ( :  249)  مسلم االمام ىرو:  التاليتدبر الحديث  ُ  َصلَّى َّللاَّ  أَتَى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

مُِ: )  فَقَالَ  اْلَمْقبَُرةَ  حِ ِب ُكمِِْاَّللهُِِشحاءِحِإ نِِْوحإ َّنِهُِمْؤم ن يِحِقـحْومٍُِِّحارِحِعحلحْيُكمِِْالسهالح  إ ْخوحانـحنحاِرحأحيـْنحاِقحدِِْأحَّنِهِوحُّ ُّْتُُِِقونِحالح

ِِأحنـُْتمِْ" :  قحالِحِ،ِاَّللهِ ِرحُسولِحَِيِحِإ ْخوحانحكِحِأحوحلحْسنحا :ِقحاُلوا"  ُْتواِلحِِْلهذ ينِحاِوحإ ْخوحانـُنحاِ،ِأحْصححاب  :ِِِفـحقحاُلوا  " بـحْعدَُِِيح
ْيلٌِِلحهُِِرحُجالاِِأحنِهِلحوِِْأحرحأحْيتِح ":  فـحقحالِحِِ؟ِاَّللهِ ِرحُسولِحَِيِحِأُمهت كِحِم نِِْبـحْعدَُِِيحْتِ ِلحِِْمحنِِْتـحْعر فُِِكحْيفِح ِحُمحجهلحةٌُِِغرٌِِّخح

لحهُِِيـحْعر فُِِأحالحِِبـُْهمٍُُِِّْهمٍِِخحْيلٍِِظحْهرحيِِْبـحْيِح يـْ ُْتونِحِفحإ نـهُهمِْ "  :ِقحالِحِ،ِاَّللهِ ِرحُسولِحَِيِحِبـحلحى:ِِقحاُلوا " ِِخح ُِغرًّاَِيح
اُّحنِهِأحالحِِ،ِاْلْحْوضِ ِعحلحىِفـحرحطُُهمِِْوحأحَّنِحِاْلُوُضوءِ ِم نِِْحُمحجهل يِح اُُِِّكحمحاِِْوض يحِحِعحنِِْر جحالٌِِلحُيذح ِ؛ِالضهالُِِّاْلبحع يُِِيُذح
ُّ يه مِْ ُلمِهِأحالحِ:ِِأَّنح ُلواِقحدِِْإ نـهُهمِْ:ِِفـحيـُقحالُِ.ِِهح وفي الرواية التي  ( . "ْحقااسُُِِسْحقاا:ِِفحأحُقولُِ.ِِبـحْعدحكِحِبحده

ثُواِمحاِتحْدر يِالحِِإ نهكِح ( ورد فيها : )59ذكرناها في صفحة  )  (.ِبـحْعدحكِحِأحْحدح

ُلوا)بصورة واضحة  ثُوا)،ِِ(ِبـحْعدحكِحِبحده كن من ( : أه ابتدعوا أشياء في الدين يتعبدون بها لم تبـحْعدحكِح أحْحدح

ولو كان  الحوض عنسنتك . ألن هذا اإلحداث لو كان في العادات والمباحات لما كان سببا في ابعادهم 

وما يزيد . ولو كان خروجا من الملة لسمي كفرا  اإحداث ليسعصيانا و  لسميارتكاب ذنوب أو كبائر 

البدعة في  بِعدوا بسببلكنهم أُ  (حُمحجهل يِحُِغرًّا) مسلمون يصلون وعليهم عالمات الوضوء أنهم تأكيدا  األمر 

لذا أصبح  األمر في غاية الخطورة وأه شيء محدث في العبادات   ل لنا ما أحدثوهالدين . والحديث لم يفص ِ 

ُ  ىَصلَّ والخروج من دائرة الشبهات أسلم  لديننا كما أمرنا بذلك المصطفى  .هذا الحديثحكم يدخل في   َّللاَّ

ُ  َصلَّىفما يضرنا إن تمسكنا بما كان يتعبد به الرسول  . َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   أه شيء فقط ونبذنا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

ركنا أه شيء محدث بحجة أننا نتمسك تلو  ماذا من زيادة أو استحسان لنكون في بر األمان ؟  محدث

 يوم القيامة ؟ عنه سأل هل سنُ ... بالسنة فقط 

 : يقصم ظهر كل مبتدع  رضي هللا عنه أثر قوه البن مسعودهناك 
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ِْبنُِِعحْمُروِبحأحَّنِحأحنِ،ِاْلُمبحارحكِ ِْبنُِِاْلْحكحمُِِأحْخبـحرحَّنِح" قال : ) ( بسند حسن  206 في سننه ) الدارمياالمام  أخرج
َِِسح ْعتُِ:ِقحالِحِ،ِحيحِْيحِ يِحِمحْسُعوٍُِِّْبنِ ِاَّللهِ ِعحْبدِ ِبِ َبِحِعحلحىَِنحْل سُُِِكنها:ِ"ِِقحالِحِأحب يهِ ِعحنِِْ،ِحُيحد  ثُِِ،ِأحب  ِاَّللهُِِرحض 
ةِ ِقـحْبلِحِ،ِعحْنهُِ اةِ ِصحالح نحاِ،ِخحرحجِحِفحإ ذحاِ،ِاْلغحدح يـْ دِ ِإ ِلحِِمحعحهُِِمحشح يِحِاأْلحْشعحر يُُِِّموسحىِبُوأحِِفحجحاءحَّنِحِ،ِاْلمحْسج  ِاَّللهُِِرحض 
،:ِقـُْلنحاِ؟ِالرهْْححنِ ِعحْبدِ ِأحبُوِإ لحْيُكمِِْأحخحرحجِح:ِفـحقحالِحِعحْنهُِ ُِقْمنحاِخحرحجح،ِفـحلحمهاِ،ِخحرحجِحِححّتهِِعحنحامِحِفحجحلحسِحِ،ِبـحْعدُِِالح
ِِالرهْْححن ،ِعحْبدِ ِأحَبِحَِيِح:ُِموسحىِأحبُوِلحهُِِفـحقحالِحِمجح يعاا،ِإ لحْيهِ  ِِرحأحْيتُِِإ ِن   دِ اِِف  ْرتُهُِِأحْمرااِآن فااِْلمحْسج  ِ–ِأحرِحِوحلحِِْأحْنكح

يـْرااِإ الهِِ–َِّلل هِ ِوحاْلْحْمدُِ ؟ِفحمحا:ِقحالِحِ،ِخح تـحرحاهُِِع ْشتِحِإ نِْ:ِفـحقحالِحُِهوح ِِتُِرحأحيِِْ:قحالِحِ،ِفحسح دِ ِِف  لحقااِقـحْومااِاْلمحْسج  ِح 
تحظ ُرونِحُِجُلوساا ةِحِيـحنـْ ِِالصهالح ْلقحةٍُِِكل ِ ِِِف  ِِرحُجٌل،ِحح ُوا:ِِولُِفـحيـحقُِِحصاا،ِأحْيد يه مِِْوحِف  ُونِحِ،ِم ائحةِاِكحرب   ائحةا،ِفـحُيكحرب   ِم 
ائحةا،ِهحل  ُلوا:ِفـحيـحُقولُِ ائحةِاِفـحيـُهحل  ُلونِحِم  ائحةا،ِسحب  ُحوا:ِوحيـحُقولُِِ،ِم  ائحةِاِونِحفـحُيسحب  حُِِم  ُمِِْقـُْلتِحِفحمحاذحا:ِقحالِحِ،ِم  ِ،ِ؟َِلح

ُمِِْقـُْلتُِِمحا:ِقحالِح ئااَِلح يـْ ِوحضحم ْنتِحِ،ِسحي  ئحاِت  مِِْيـحُعدُّواِأحنُِِْهمِْأحمحْرتِـحِأحفحالحِ:ِ"ِِقحالِحِ،ِأحْمر كِحِاْنتظارِحِأحوِ ِرحْأي كِحِاْنت ظحارِحِشح
ُمِْ يعِحِالحِِأحنَِِْلح نحاِمحضحىُِثِهِ،"ِِححسحنحاِت  مِِْم نِِْيحض  ،ِت ْلكِحِم نِِْْلقحةِاحِحِأحتحىِححّتهِِمحعحهُِِوحمحضحيـْ ِعحلحْيه ْم،ِفـحوحقحفِحِاْلْ لحق 

اِمحا:ِ"ِفـحقحالِح ٍِحوحالتِهِوحالتـهْهل يلِحِالتهْكب يِحِب هِ ِدُِّنـحعُِِحصااِالرهْْححنِ ِعحْبدِ ِأحَبِحَِيِح:ِقحاُلوا"ِِتحْصنـحُعونح؟ِأحرحاُكمِِْالهذ يِهحذح ِْسب ي
يعِحِالحِِأحنِِْضحام نٌِِفحأحَّنِحِ،ِسحي  ئحات ُكمِِْفـحُعدُّوا:ِ"ِقحالِحِ، ِمحاِ،ِحُمحمهدٍِِأُمهةِحَِيِحِوححْيحُكمِِْ،ِشحْيءٌِِححسحنحات ُكمِِْم نِِْيحض 

تحُكمِِْأحْسرحعِح ءِ ِهحلحكح ِلحِِْوحآن يـحُتهُِِ،ِتـحْبلِحِلحِِْث يحابُهُِِوحهحذ هِ ِ،ُِرونِحُمتـحوحافِ ِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِهللاُِِصحلهىِنحب ي  ُكمِِْصحححابحةُِِهحُؤالح
يِوحالهذ يُِتْكسحْر، يِحِم لهةٍِِلحعحلحىِإ نهُكمِِْب يحد ه ،ِنـحْفس 

ُِمْفتحت ُحوِأوِِْوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِهللاُِِلهىصِحِحُمحمهدٍِِم لهةِ ِم نِِْأحْهدحىِه 
بِ  لحةٍَِِبح يبحهُِِلحنِِْل ْلخحْيِ ُِمر يدٍِِم نِِْوحكحمِْ:ِ"ِقحالِح.ِاخلْحيـْرِحِإ الهِِأحرحَُّّْنِحِمحاِالرهْْححن ،ِعحْبدِ ِأحَبِحَِيِحِوحاَّللهِ :ِقحاُلواِ،"ِِضحالح ُِيص 

ثـحنحاِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِهللاُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولِحِإ نِهِ، ِيأحُّْرِ ِمحاِاَّللهِ ِوحاميُِِْ،ِتـحرحاق يـحُهمُُِِْيحاو َُِِالحِِآنِحاْلُقرِِْيـحْقرحُءونِحِقـحْومااِأحنِهِححده
ْنُكمِِْأحْكْثـحرحُهمِِْلحعحلِه ُهمِِْتـحوحِلهُِِثِه"ِِم  ِيـحْومِحِيُطحاع ُنوَّنِحِاْلْ لحقِ ِأُولحئ كِحِامهةِحعِحِرحأحيـْنحا:ِسحلحمحةِحِْبنُِِعحْمُروِفـحقحالِحِ،ِعحنـْ

 ("  اخلْحوحار جِ ِمحعِحِالنـهْهرحوحانِ 

عليكم حتما ستقولون أنكم ما أردتم بهذه الطرق الصوفية اال الخير  اذا احتج عليكم انسان بهذا األثر وأنكر

ْيِ ُِمر يدٍِِم نِِْوحكحمِْ )ونحن نقول لكم  كما قال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه :  يبحهُُِيِِلحنِِْل ْلخح  .ِ(ِص 

ِ، أَبِي َعنْ ( 381/ 4" )الحلية" في نعيم أبو رواه ماأيضا  ِمحْسُعوٍُِِّنِحْبِِهللاِ ِعحْبدِحِرحُجلٌِِأحْخبـحرِح)   :قَالَ  اْلبَْختَِره 
ُِِيحْل ُسونِحِقـحْومااِأحنِه دِ ِِف  ُوا:ِِيـحُقولُِِرحُجلٌِِف يه مِِْ،ِاْلمحْغر بِ ِبـحْعدِحِاْلمحْسج  ا،ِكحذحاِهللِاِحِكحرب   ِكحذحاِهللِاِحِسحب  ُحواِوحكحذح

ا، اِهللِاِحِوحاْْححُدواِوحكحذح اِكحذح ِفحْأت ن ِِذحل كِحِفـحعحُلواِرحأحيـْتـحُهمِِْإ ذحافِح:ِقحالِح.ِنـحعحمِْ:ِقحالِح.ِِفـحيـحُقوُلونِح:ِهللاِ ِعحْبدُِِقحالِحِ،ِوحكحذح
ِ ِْن  ه مِِْفحأحْخرب  ُهمِِْ،ِِب حْجل س  ،ِلحهُِِبـُْرُنسٌِِوحعحلحْيهِ ِفحأحَتح ِححد يداا،ِرحُجالاِِوحكحانِحِقحامح،ِيـحُقوُلونِحِمحاِعِحَسحِ ِفـحلحمهاِفحجحلحسح

هللاِ ِمحْسُعوٍُّ،ِْبنُِِهللاِ ِعحْبدُِِأحَّنِح:ِ"ِفـحقحالِح رُهُِِإ لحهِحِالحِِالهذ يِوح ُتمِِْلحقحدِِْغحيـْ ئـْ ِأحْصححابِحِفحضحْلُتمِِْلحقحدِِْأحوِِْظُْلماا،ِب ْدعحةٍِب ِِج 
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هللاِ :ِم ْعضحدٌِِفـحقحالِح"ِ.ِِع ْلمااِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِهللاُِِصحلهىِحُمحمهدٍِ نحاِمحاِوح ئـْ ِأحْصححابِحِفحضحْلنحاِوحالحِِظُْلماا،ِْدعحةٍِب بِ ِج 
بحةِحِْبنُِِعحْمُروِفـحقحالِح.ِع ْلمااِحُمحمهدٍِ لطهر يقِ ِعحلحْيُكمِْ:ِ"ِقحالِحِ،ِهللاِحِنحْستـحْغف رُِِالرهْْححن ،ِعحْبدِ ِأحَبِحَِيِح:ُِعتـْ ِفحاْلزحُموُه،َِب 
هللاِ  بـحْقُتمِِْلحقحدِِْفـحعحْلُتمِِْلحئ نِِْفـحوح بـْقااِسح ا،ِسح حاالاِِاَيح ينِاِأحخحْذتُِِْوحلحئ نِِْبحع يدا لُّنِهِوحِش  الاِِلحتحض   (1) (  بحع يدااِضحالح

ِأَّنحسٍِِلحىعِحِمحرِهِأحنههُِ) : عنه هللاُ  رضي َمسعُود   بنِ  هللاِ  َعبدِ  َحِديثِ  ِمن الكبير معجمه في الطبراني روىكما 
ِ دِ ِِف  سج 

ح
ةِحِيحنتحظ ُرونِحِامل لحٌق،ِوحُهمِالصهالح ِِح  ِِرحُجلٌِِححلقحةٍُِِكل ِ ِِوحِف  ُمِيـحُقولُِِوحرحُجلٌِِححصحى،ِه مأحيد يِوحِف  ِسحب  ُحوا:َِلح
ئحةِا ُواِِفـحُيسحب  ُحونح،ِم  ئحةِاِكحرب   ُونح،ِم  ئحةِاِهحل  ُلواِفـحُيكحرب   ُمِالِحفـحقِحِفـحيـُهحل  ُلونح،ِم  ِالحِِأحنِضحام نٌِِفحأحَّنِحِسحي  ئحات ُكم،ُِعدُّوا:َِلح

يعِح تحُكمِرحعِحأحسِمحاِوسلمِعليهِهللاُِِصلىِحُمحمهدٍِِأُمهةِحَِيِحِوححيحُكمِشحيٌء،ِححسحنحات ُكمِم نِيحض  لحكح ءِ !ِهح ابحةُِِهحُؤالح ِصححح
يِوحالهذ يُِتكسحْر،ِلِحِوحآن يـحُتهُِِتحبلِحِلِحِث يحابُهُِِوحهحذ هِ ُِمتـحوحاف ُرونح،ِوسلمِعليهِهللاُِِصلىِنحب ي  ُكم ِلحىلحعِحِإ نهُكمِب يحد هِ ِنحفس 

يِحِم لهةٍِ
بِحُِمْفتحت ُحوِأحوِحِحُمحمهٍد،ِم لهةِ ِم نِأحهدحىِه  لحٍة؟َِبح هللاِ :ِقحاُلواِضحالح !ِاخلحيِحِإ الهِِأحرحَُّّنِحِمحاِالرهْححن ،ِعحبدِ َِبِحأحَِِيِحِوح

ْبُه؟ِلِحِل لخحيِ ُِمر يدٍِِم نِوحكحم:ِقحالِح    (2)(  ُيص 

انظر كيف انكر ابن مسعود رضي هللا .ومقنع لكل عاقل يبحث عن الحق  دليل قوه جدااألثر حقيقة هذا 

ها بمدى اهتمام الصحابة الكرام بالسنة النبوية الشريفة والعناية  وهذا يؤكدعنه  هذا النوع من التسبيح ؟  

 مرع ابنوثبت أن أمرا مستحسنا في أعين الناس  نلو كاحتى دون زيادة وااللتزام بما ورد فيها نصا 

فلما  موضع يفماء  يصب أنه رئي حتى في كل شيء وسلم عليه هللا صلى النبي يتتبع كان عنه هللا رضي

    (3) (ِماءِهاهناِيصبِوسلمِعليهِهللاِصلىِالنِبِرأيت ):  قال  ذلك عنسئل 
 

 :ونسأل سؤاال مهما نعود ألثر ابن مسعود 
 

 . نكار يعتبر وهابي هذا اإلمثل عليكم د وهابي ؟  طبعا كل من ينكر هل عبد هللا بن مسعو
 

غريب في عالم التصوف ما دمتم قد وصفتم الرسول صلى هللا عليه بهذا السؤال قد يبدو غريبا لكنه ليس 

ا ابن مسعود "  فليس غريبا أن تصفو طيبةُِّارِالصوِفقصيدة "  مثلوسلم  بأنه من الصوفية في قصائدكم 

 بأنه وهابي.

لتجانية ها ؟ الختمية ... ايلإه طريقة ينتمي صوفي فأ لو افترضنا جدال أن الرسول صلى هللا عليه وسلم 

  النقشبندية ؟القادرية ... ... السمانية ... 

 177 في صفحة  فرق الذه وصل لدرجة بطالن الطرق األخرىوال تقل لي ال فرق بينكم ... لقد ذكرنا ال

س فيها بصورة واضحة ال لببأن يقول في سورة األنعام وأنتم تعلمون جيدا أن هللا سبحانه وتعالى أمر نبيه 

ِِإ نِهُِقلِْ : ) ِت  ِِوححمحْيحايِحِوحُنُسك يِصحالح ل كِحِلحهُِِشحر يكِحِالحِِ﴾١6٢﴿ِاْلعحالحم يِحِرحب ِ َِّلل هِ ِوحِمححاِت  ِأحوهلَُِِّنِحوحأِحِأُم ْرتُِِوحب ذٰح
 (  ولم يقل : وأنا أول الصوفيين .ِ﴾١63﴿ِاْلُمْسل م يِح

                                                           
 . هذه كلها شواهد توكد هذا األثر (18" )البدع" في وضاح ابنو  (3/222) الرزاق عبد مصنف فيوأيضا ورد مثل هذا األثر   - 1 

 .8636 رقمب( 127/ 9)للطبراني " الكبير المعجم"  - 2 
 .(1668ح ،2/519) البخاره وصحيح( 6151ح ،10/294) أحمد مسندالرجا االطالع على آثار ابن عمر في   - 3 
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لناس ينطبق تماما على ما عليه ا التسبيح هذا النوع منحقيقة  .ابن مسعودالذه أنكره  لتسبيحلنعد ل       

دوا لكنهم تص الكرام  فكرة االبتداع واالستحسان كانت قديمة منذ عهد الصحابة ونعلم من ذلك أن اليوم 

وأخيرا  –لها وأنكروها ولكن عندما وجد المبتدعة المجال صالوا وجالوا وأحدثوا ما هو أكبر من ذلك 

تا  حمانا هللا واياكم . –صاروا من الخوارج  هؤالء حتى نظر كيف أن البدعة جر 

هُِِأحنحٍس،ِْبنِحِمحال كِحَِسح ْعت ) : ُعيَْينَةَ  ْبنَ  ُسْفيَانَ  قال :ِقحالِحِ؟ُِأْحر مُِِأحْينِحِم نِِْاَّلله ،ِدِ عحبِِْأحَبِحَِيِح:ِفـحقحالِحِرحُجٌل،ِوحأحَتح
ِفـحقحالِحِ.وحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِ–ِاَّللهِ ِرحُسولُِِأحْحرحمِحِححْيثُِِم نِِْاْْلُلحيـْفحةِ ِذ يِم نِْ :ِ ِم نُِِْأْحر مِحِأحنِِْأُر يدُِِإِن  

دِ  ِ:ِقحالِح.ِتـحْفعحلِِْالحِ:ِفـحقحالِح.ِاْلمحْسج  دِ ِم نُِِْأْحر مِحِأحنِِْأُر يدُِِإِن   ِِتـحْفعحْل،ِالحِ:ِقحالِح.ِقحرْبِ الِِْع ْندِ ِم نِِْاْلمحْسج  ِفحإ ِن  
نحةِحِعحلحْيكِأحْخشحى نحةٍِِوحأحيُِّ:ِقحالِح.ِاْلف تـْ ِِف تـْ اِِف  يِحِإَّنهحاِ؟ِهحذح

اِأحْميحالٌِِه  نحةٍِِوحأحيُِّ:ِقحالِحِ.أحَ يُدهح ِتـحرحىِأحنِِْم نِِْأحْعظحمُِِف تـْ
يلحةٍِِإِلحِِسحبـحْقتِأحنهك ِِ،-ِسحلهمِحوِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِ–ِاَّللهِ ِرحُسولُِِعحنـْهحاِقحصهرِحِفحض  "  :يـحُقولُِِاَّللهِحَِسح ْعتُِِإِن  

رِْ يبـحُهمِِْأحنِِْأحْمر هِ ِعحنَُِِْيحال ُفونِحِالهذ ينِحِفـحْليحْحذح نحةٌُِِتص  يبـحُهمِِْأحوِِْف تـْ    (1)( ِ"ِأحل يمٌِِذحابٌِعِحُِيص 
يِحِأنههِترىِفأنت)  : هللا رحمه الشَّاطبي   قال ِأشرفِبقعةِالِضلٍِفاِموضعِمنِاإلحرامِِفِالفتنةِحِعليهِخحش 

ِِفَِيُّةِفهوِقات،امليِمنِأحبـْعحدُِِلكنههِقربه،ِوموضعِوسلم،ِعليهِهللاِصلىِهللاِرسولِمسجدِوهوِمنه،
اِالتهعبُّد ِِ،ِوسلمِعليهِهللاِصلىِورسولهِهللاِلرضىِقصدا ِِفِاليسيِاألمرِذلكِنمِاستسهلهِماِأنِهِفبيه
نياِِفِالفتنةِصاحبهِعلىَِيافِالرهأيَِبُّي ِمْثلِكانِِماِفكلُِِّة،َبآليِواستدلِهِاآلخرةِِفِوالعذابِالدُّ
 (.368 ـ 2/367) للشاطبي (االعتصام): انظر(  اآليةِمعنِِفِمالكِعندُِّاخلِذلك؛

رأى اإلحرام من استحسن وال يتبادر الى الذهن أن هذا الرجل فيه أفكار مثل أفكار الصوفية ؟ ألنه أ

  ؟ كيف رد عليه االمام مالك رحمه هللاريف فيه أجر أكبر وانظر الروضة الشريفة أو جوار القبر الش

 دينالو نهم ليست عليه أشياء وإدخال هللا دين في االبتداع إلى يؤده النهي ألن هذا الفعل  ذلك في والسبب

 .تنة يخشى عليه الفعبادة واستحسنها فمن ابتكر النقصان وال الزيادة يحتمل الفي باب العبادات  كامل

    (2) (ِأوَلاِعليهِكانِِِماِِبهدىِاألمةِهذهِآخرَِيِتِلن ) : مالك قال : القاسم ابن قال
 ل ؟لم تكن عند األوائجديدة مستحسنة  العبادة فكيف بمن يقوم بأمور تعبدية خاصة يعني في الدين و

 وسلم عليه هللا صلى النبي مسجد في عرفة يوم من العصر بعد اجتمعوا الناس أن وضاح ابن محمد وروى

ِأُّركتِنة،سِوليستِبدعة،ِفيهِأنتمِالذيِإنِالناسِأيهاَِي: ) فقال عمر ابن مولى نافع فخرج يدعون،
 .(46البدع والنهي عنها البن وضاح )   (.هذاِيصنعونِالِالناس

                                                           
 واإلعتصام لإلمام للشاطبي المالكي.  .(54" )الكالم ذم" في الهروه ، 3/432 العربي البن القرآن احكام  - 1 

 ( أولَها أصلَحَ  ما إال األمة هذه آخرَ  يُصِلحَ  لن، وفي رواية : )  1/274للشاطبي االعتصام،   1/242التحصيل و البيان  -  2
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ِرأىِنهأ:  )  - هللا رحمه – المسيب بن سعيد عن صحيح بسند البيهقيعبد الرزاق في مصنفه و  وأخرج
!ِحممدِأَبَِي:ِفقالِ، فنهاهِوالسجوُِّالركوعِفيهاِيكْثرِركعتي،ِمنِأكْثرِالفجرِطلوعِبعدِيصليِرجالاِ

  (1)( .للسنةُِمالفتكِعلىِيعذبكِولكن.ِال:ِقالِ؟ِالصالةِعلىِهللاِأيعذبن
 لسنةا الفجر طلوع بعد يصلي أن السنة ألن وذلك.  هللا رحمه الجليل التابعي هذا من الفقه هذال فانظر

كار على ن. فتوهم المبتدع أن اإل )الصبح( الفريضة يصلي ثم ، يزيد وال فقط ركعتين )الرقيبة( الراتبة

 الصالة والذكر وال يدره أن اإلنكار على ترك السنة فأين أنتم من هذا الفقه ؟

محامُِِكحانِحِو)  اِالسهلحفِ ُِعلحمحاءِ ِأحشحد ِ ِم نِْرْحهِهللاِِأحنحسٍِِْبنُِِمحال كُِِاإْل  ِِتحْشد يدا ِِوحتحْدق يقااِ،ِالسُّنهةِ ِت  بحاعِ اِِف  ِِف 
ِِوحاْلُمْحدحَثحتِ ِاْلب دحعِ ِإ ْنكحارِ  ه يكِحِ–ِمحْهد ي ٍِِْبنِ ِالرهْْححنِ ِعحْبدِ ِعحلحىِأحْنكحرِحِإ نههُِِححّتهِِ،ِالد  ينِ ِِف  ْدي هِ ِب ع ْلم هِ ِوحَّنح ِوحهح

ِِر ُّحائ هِ ِوحْضعِحِ– دِ ِِف  ةِ وحالِاْلْحر ِ ِم نِحِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِالنهِب  ِ ِمحْسج  ِاْستحشحارحهُِِمحنِ ِعحلحىِوحأحْنكحرِح.ِِعحلحْيهِ ِصهالح
ِ ْحرحامِ ِِف  دِ ِم نِِْاإْل  ِِوِذحل كِحِعحنِِْنـحهحاهُِوِحِقـحرْب هِ ِع ْندِ ِم نِِْوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِالرهُسولِ ِمحْسج  ِابنِعنورُّ

ِحُمم داِأحنَِحعحمِحِفـحقحدِِْ؛ِححسحنةِيحراهاِبدعةِاإل سالمِِفِابـْتحدحعِحِمحن"ِ:ِيقولِمالكاَِسعت:ِقالِاملاجشون،
ِلِحِفماِ(  ُّ ينحُكمُِِْكمِْلحِِأحْكمحْلتُِِاْليـحْومِح) :ِيقولُِِهللاِحِألحنِ؛ِالر سالةِحِخانِحِوسلمِآلهِوعلىِعليهِهللاِصلى
 (2) " ( ُّيناِاليـحْومِحِيُكونُِِفحالُِّيناِيـحْومحئذِيحُكنِْ

ف عٍِِعحنِْ) بسند حسن  الترمذه روىو  ِ،َِّلل هِ ِاْلْحْمدُِ:ِِفـحقحالِحِ،ُِعمحرِحِاْبنِ ِجحْنبِ ِإ ِلحِِعحطحسِحِرحُجالاِِأحنِهَِّنح
مُِ اِوحلحْيسِحِاَّلله ،ِرحُسولِ ِعحلحىِمُِوحالسهالحَِِّلل هِ ِاْلْحْمدُِ:ِِأحُقولُِِوحأحَّنِح: )ُِعمحرِحِاْبنُِِقحالِح.ِِاَّللهِ ِرحُسولِ ِعحلحىِوحالسهالح ِهحكحذح

نحا نحاِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولُِِعحلهمح  (3) (ِححالٍُِِكل ِ ِِعحلحىَِّلل هِ ِاْلْحْمدُِ:ِِنـحُقولِحِأحنِِْعحلهمح
 أنا ال انكر الحمد والصالة على رسول هللا لكن في حالة العطس لم يعلمنا رسول هللا ذلك.: المعنى 

دليل واضح على وجوب  مارضي هللا عنههذا االنكار من الصحابي الجليل عبد هللا بن عمربن الخطاب 

ثر فتمعن هذا األالتمسك وااللتزام بالنصوص التعبدية التي وردت دون زيادة أو نقصان وال استحسان 

ُ  َصلَّىجيدا لتعرف أنه أنكر على الرجل أن يصلي على رسول هللا   حالة العطس حتى ال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

ُ  َصلَّىاو تشريع من الرسول  يتوهم من ذلك أنه من السنة م فانظر كيف أهتم الصحابة الكرا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

واعتنوا بالسنة المطهرة وحافظوا عليها حتى وصلتنا سالمة فكيف تطيب لنفوس البعض العبث بالدين 

 (4) ك من باب االستحسان ..؟ذلبالزيادة أو النقصان بحجة أن 

و  األذان في قولهمالتحريف في األلفاظ التعبدية وأدخلوا فيها ألفاظا ليست منها ك بهذاذهب بعضهم لقد 

  ." سيدنا"   لفظ باضافة  ."هللا رسول محمد سيدنا أن وأشهد"  : اإلقامة
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يحةِ ِم نِحِإ ْبل يسِحِإ ِلحِِأحححبُِِّاْلب ْدعحةُِ):  هللا رحمهالتابعي  عيينة بن سفيان قال يحةُِِ،اْلمحْعص  نـْهحاِيـُتحابُِِوحاْلمحْعص  ِم 
نـْهحاِيـُتحابُِِالِوحاْلب ْدعحةُِ  (1) ( م 

 : قال أحدهم أصوم وال النهي عن االبتداع في األمور التعبديةوحديث الرهط الثالثة في الصحيح يؤكد 
أفطر وقال اآلخر أقوم الليل وال أنام وقال الثالث ال أتزوج النساء وكل ذلك من أجل التعبد والتقرب الى 

لبخاره أخرج  افقد  ذلك وبين أن هذا ليس من سنته  وسلم عليه هللا صلىهللا  رسولهللا لكن أنكر عليهم 

يِحِمحال كٍِِْبنِحِأحنحسِحعن )  ثحةُِِجحاءِحِيـحُقولُِِعحْنهُِِاَّللهُِِرحض  ِمِحوحسحلِهِعحلحْيهِ ِهللاُِِصحلهىِالنهِب  ِ َِْوحاجِ أحِِبـُُيوتِ ِإ ِلحِِرحْهطٍِِثحالح
ُواِفـحلحمهاِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِهللاُِِصحلهىِالنهِب  ِ ِع بحاُّحةِ ِعحنِِْيحْسأحُلونِح أحنِـهُِِأْخرب  ِصحلهىِِب  ِ النِهِم نَِِْنحْنُِِوحأحْينِحِفـحقحاُلواِتـحقحالُّوهحاُِهمِْكح

ِِأحَّنِحِأحمهاِأحححُدُهمِِْقحالِحَِتححخهرِحِوحمحاِذحْنب هِ ِم نِِْتـحقحدهمِحِمحاِلحهُُِِغف رِحِقحدِِْوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِهللاُِ اِاللهْيلِحُِأصحل  يِفحإ ِن   ِوحقحالِحِأحبحدا
اأحِِأحتـحزحوهجُِِفحالحِِالن  سحاءِحِأحْعتحز لُِِأحَّنِحِآخحرُِِوحقحالِحِأُْفط رُِِوحالحِِالدهْهرِحِأحُصومُِِأحَّنِحِآخحرُِ ِهللاُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولُِِفحجحاءِحِبحدا
اِِقـُْلُتمِِْالهذ ينِحِأحنـُْتمِْ " :ِفـحقحالِحِإ لحْيه مِِْوحسحلهمِحِعحلحْيهِ  اِكحذح ِِوحاَّللهِ ِأحمحاِوحكحذح حْخشحاُكمِِْإ ِن   ِِألح ِومُِأحصُِِلحك ن  ِِلحهُِِوحأحتْـقحاُكمَِِّْلل 

 (2) ("  ن  ِمِ ِفـحلحْيسِحُِسنهت ِِعحنِِْرحغ بِحِفحمحنِِْالن  سحاءِحِوحأحتـحزحوهجُِِوحأحْرُقدُِِوحُأصحل  يِوحأُْفط رُِ
ي سورة فواالستقامة التي أمر هللا بها تنفي التجاوز أو المبالغة في التعبد والخروج  عن السنة قال تعالى 

اِِفحاْستحق مِْ: )هود   .(  تحْطغحْواِوحالحِِمحعحكِحَِتحبِحِوحمحنِأُم ْرتِحِكحمح

 يقول االمام القرطبي في تفسير هذه اآلية :

ْست قحامحةُِ) ْست ْمرحارُِِوحاال  ِِاال  هحةٍِِِف  ةٍِِج  دح ِِأحْخذٍِِغحْيِ ِم نِِْوحاح  هحةِ ِِف  محالِ وِحِاْليحم يِ ِج  ِاْمت ْثحالِ ِعحلحىِفحاْستحق مِْ;ِِالش  
ِ.ِِاَّللهِ ِأحْمرِ  ٍِ ِوحِف  ي ي ِ ِاَّللهِ ِعحْبدِ ِْبنِ ُِسْفيحانِحِعحنُِِْمْسل مٍِِصحح 

ُِِقلِِْاَّللهِ ِرحُسولِحَِيِحِقـُْلتُِ:ِِقحالِحِالْثـهقحف  ِِل  ِمِ اإْل ْسالحِِِف 
اِعحْنهُِِأحْسأحلُِِالحِِقـحْوالاِ َّللهِ ِآمحْنتُُِِقلِِْ" : قحالِح!ِِبـحْعدحكِحِأحححدا ِِحُمحمهدٍِِأحبُوِالدهار م يُِِّرحوحىوِح. "ِاْستحق مُِِْثِهَِب  ُِمْسنحد هِ ِِف 
رٍِِْبنِ ُِعْْثمحانِحِعحنِْ ِعحلحْيكِح!ِِنـحعحمِْ"ِ:ِِفـحقحالِح!ِِأحْوص ن ِِفـحُقْلتُِِعحبهاسٍِِاْبنِ ِعحلحىُِّحخحْلتُِ:ِِقحالِحِاأْلحَُّْ ي ِ ِححاض 

ْست قحامحةِ ِاَّللهِ ِب تـحْقوحى تحد عِِْوحالحِِاتهب عِِْ،ِوحاال  ِالطُّْغيحانِ ِعحنِ ِنـحهحى:ِِ"ِتحْطغحْواِوحالحِ " )ِوقال القرطبي أيضا :ِِ("ِِتـحبـْ
َحةُِِوحالطُّْغيحانُِ  .( اْلْحد ِ ُُِمحاوح

 يقول االمام البغوه في تفسيره لهذه اآلية :

اِِفحاْستحق مِِْ":ِِوحجحلِهِعحزِهِقـحْولُهُِ) ِكحمحاِِإ لحْيهِ ِوحالدُّعحاءِ ِ،ِب هِ ِاْلعحمحلِ وِحِ،ِرحب  كِحُِّ ينِ ِعحلحىِاْستحق مِْ:ِِأحيِ ِ"ِأُم ْرتِحِكحمح
يِحِطهابِ اخلِْحِْبنُُِِعمحرُِِقحالِحِفـحْليحْستحق يُمواِمحعحكِحِآمحنِحِوحمحنِْ:ِِأحيِِْ"ِمحعحكِحَِتحبِحِوحمحنِِْ"ِأُم ْرتِح :ِِعحْنهُِِاَّللهُِِرحض 

                                                           
 209 برقم لاللكائي عتقاداإل أصول شرح و( 12) صفحة القلبية األعمال في العراقية التحفة - 1
 

 نفسه تاقت لمن النكاح استحباب باب - النكاح كتاب  - مسلم وصحيح 4776 برقم النكاح في الترغيب باب - النكاح كتاب - البخاره صحيح - 2

 1401 برقم إليه
 



                                207 من أصل    117 صفحة 
 

ْست قحامحةُِ" ِاَّللهِ ِعحْبدِ ِْبنِ ُِسْفيحانِحِعحنِْ..ِ."ِالْثـهْعلحبِ ِرحوحغحانِحِتـحُروغِحِوحالحِِ،ِوحالنـهْهيِ ِاأْلحْمرِ ِعحلحىِتحْستحق يمِحِأحنِِْاال 
ي ِ 

ُِِقلِِْ،ِاَّللهِ ِرحُسولِحَِيِح:ِِقـُْلتُِ:ِِقحالِحِالْثـهقحف  ِِل  مِ ِِف  ُِقلِْ:ِ"ِِقحالِحِ،ِبـحْعدحكِحِأحححدااِعحْنهُِِأحْسأحلُِِالحِِقـحْوالاِِاإْل ْسالح
َّللهِ ِآمحْنتُِ ِِوحالحِِر يأحمُِِِْحاو َُواِالحِِِ"ِتحْطغحْواِوحالحِ"ِ): وقال االمام البغوه   (" ِاْستحق مُِِْثِهَِب  :ِِوحق يلِحِ،ِتـحْعُصوِن 
 (. وحنـحهحْيتُِِأحمحْرتُِِمحاِعحلحىِفـحتحز يُدواِتـحْغُلواِوحالحِِمحْعنحاهُِ

ِ  َعْبدِ  َعنْ و ِ  َرُسولُ  قَالَ :  قَالَ  عنه هللا رضي مسعود بن َّللاَّ ُ  َصلَّى َّللاَّ   "نحط  ُعونِحاْلُمتـِحِهحلحكِح" : )َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

َثِاِقحاَلححا  (1)(  ثحالح

 في تجتمع هاوكل ، تتعارض وال تتوافق ، كثيرة عبارات"  المتنطعين"  و"  التنطع"  تفسير في وللعلماء
 .الصحيح موضعه غير وفي ينبغي ال فيما والتشدد التكلف إلى يرجع ، واحد معنى

 إال أمرت لم والشريعة ، الزائدة المشقة إلى يؤده بحيث ، والمعاملة العبادة في الغلوومن صور التنطع : 
 داثواستح ، ورسوله هللا يحرمه لم ما بتحريم ، الدين في االبتداع، ومن صورها  وسماحة يسر فيه بما

 . وسلم عليه هللا صلى النبي عهد على تكن لمالتي  واإللزامات العبادات من صور

ِالداخليِكالمالِأهلِمذاهبِعلىِعنهِللبحثِاملتكلفِ،ِالشيءِِفِاملتعمق:ِِاملتنطع)  :  الخطابي قال
 (2) ( عقوَلمِتبلغهِالِفيماِاخلائضيِ،ِيعنيهمِالِفيما

ُ  َرِضيَ  َعائَِشةَ  حديث أما ِحِمحا: )فيه  قَالَتْ  الذه  َعْنَها َّللاَّ ِأحْمرحْينِ ِبـحْيِحِوحسحلهمِحِْيهِ عحلِحِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولُُِِخي  
ْنهُِِالنهاسِ ِأحبـْعحدِحِكحانِحِِإ مْثااِكحانِحِِفحإ نِِْإ مْثااِيحُكنِِْلحِِْمحاِأحْيسحرحُهُحاِأحخحذِحِإ الهِ ِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولُِِانـْتـحقحمِحِاوحمِحِم 

هِ ِوحسحلهمِح تـحهحكِحِأحنِِْإ الهِِل نـحْفس  تحق مِحِاَّللهِ ُِحْرمحةُِِتـُنـْ  (3)( ِِ حاَِّلل هِ ِفـحيـحنـْ
 : (6/575)  الباره فتح في العسقالني حجر ابن الحافظفيه  يقول

نـْيحاِأُُمورِ ِم نِِْأحيِْ " أحْمرحْينِ ِبـحْيِح" )  حنِه"ِ اإ مْثِاِيحُكنِِْلحِِْمحا"  قـحْولُهُِِعحلحْيهِ ِيحُدلُِِّ،ِالدُّ اِإ ْثِحِالحِِالد  ينِ ِأُُمورِحِأل  ِ،ِف يهح

ِْ مِح يـْرٌِ:ِفحاع لُِِوحُأ ِأحخحذِحِإ الهِ" :ِوحقـحْولُهُِِ،ِْلمحْخُلوق يِحاِق بحلِ ِم نِِْأحوِِْاَّللهِ ِق بحلِ ِم نِِْيحُكونِحِأحنِِْم نِِْأحعحمِهِل يحُكونِحِِخح
يااِاأْلحْسهحلُِِيحُكنِ ِلحِِْمحاِأحيِْ"  إ مْثااِيحُكنِِْلحِِْمحا"  وحقـحْولُهُِ.ِِأحْسهحلحُهمحاِأحيِْ"  أحْيسحرحُهُحا ينحئ ذٍِِفحإ نههُِِل ْْل ثِْ ُِمْقتحض  ِتحارَُِيحِِْح 
ِ.ِِاأْلحشحدِه ِِالطهبـحرحاِن  ِ ِع ْندِحِأحنحسٍِِححد يثِ ِوحِف    ( "ِسحخحطٌِ ف يهِ َِّلل هِ ِيحُكنِِْلحِِْمحاُِهُحاأحْيسحرِحِاْختحارِحِإ الهِ"  اأْلحْوسحطِ ِِف 
 لىص النبي كان بل ، الواجبات في والتقصير ، الشريعة عن التخلي الوجوه من بوجههذا  يعني ال      

 أه( أحْمرحْينِ ِبـحْيِح) بقوله المراد ولكن ، لوازمها بجميع هلل العبودية تحقيق على الناس أحرص وسلم عليه هللا

 نالسن من االختيار فيها يسع التي األمور من أو  ، نهي أو أمر فيها للشرع ليس التي الدنيا أمور من
 . يرتقص وال تعد غير من عنده الوقوف فيجب التحريم أو بالوجوب التكليف جاء إذا أما ، والمستحبات
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وصف شيء بأنه فعل بنية حسنة سليمة ... وانما االعمال بالنيات  وأواعلم أن  عبارات مثل : االستحسان 

... وقصدنا به الخير ... وغيرها من عبارات من هذا القبيل ال تنطبق أبدا في مسألة العبادات وانما هي 

: أنا أعمل من أجل كسب المال  العلماء بالمصالح المرسلة  فمثال ي العادات والمعامالت أو ما يسميهف

نما األعمال بالنيات على عملي . دين هنا يصلح أن اطبق فيها حديث إلتكوين ذرية صالحة تخدم هذا ال

 فانتبه لذلك جزاك هللا خيرا.

 األذكار أصحاب تجد ولهذا ، منها أعظم أو مثلها السنة من وترك إال بدعة إنسان ابتدع ما أنه واعلم

 من منهم وجدي فقلما ، وسلم عليه هللا صلى النبي عليها واظب التي النبوية باألذكار الناس أجهل المخترعة

 كلمةو اإلسالم فطرة على أصبحنا):  يقول أو ،( مرة مائة وبحمده هللا سبحان):  ومسائه صباحه في يقول

: يقول أو. (المشركين من كان وما حنيفا إبراهيم أبينا وملة وسلم عليه هللا صلى محمد نبينا ودين اإلخالص

 وهداه تهوبرك ونوره ونصره فتحه اليوم هذا خير أسألك إني اللهم العالمين رب هلل الملك وأصبح أصبحنا)

 سبحان ، نفسه رضا هللا سبحان ، خلقه عدد هللا سبحان):  يقول أو ( بعده ما وشر فيه ما شر من بك وأعوذ

 (1) ( كلماته مداد هللا سبحان ، عرشه زنة هللا

 .في الدين السالمةالهداية ونسأل هللا لنا ولهم النبوية الشريفة وقويت فيهم البدعة ، لقد غابت عنهم السنة 
 

 :هي زيادة لفظ السيادة في الصالة االبراهيمية ي هذا الباب أما القضية الكبرى ف

 .السيادة في كل أحوالنالفظ له نطلق  … ولين واآلخرين ... وسيد ولد آدم وال فخرألنعم هو سيد ا

تبين لنا  والتيالخاصة بالعبادات اللتزام بالسنة واحترامها وااللتنزام بالقاعدة يتعلق األمر بالكن عندما 

ح جليا يتض، كما هي دون زيادة أو نقصان بوضوح ضرورة التمسك بااللفاظ التعبدية وكيفيات العبادة 

 عليه هللا صلىحرفوا أعظم صالة للرسول عض الجهال المتحمسين لهذا الدين الذين تالعب الشيطان بب

ثـحنحا: )  قال (6357وأدخلوا فيها ما ليس منها، لقد روى البخاره في صحيحه )حديث رقم وسلم ِآُّحمُِِححده
ثـحنحا ثـحنحاُِشْعبحةُِِححده ِِْبنِحِالرهْْححنِ ِعحْبدِحَِسح ْعتُِ:ِقحالِحِاْلْحكحمُِِححده ِأحالِحِفـحقحالِحُِعْجرحةِحِْبنُِِكحْعبُِِِلحق يحن ِِالِحقِحِلحيـْلحىِأحب 
ِهِإ نِهِهحد يهةا،ِلحكِحِأُْهد ي نحاِخحرحجِحِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِالنهِب  ُِنسحل  مُِِكحْيفِحِِعحل ْمنحاِقحدِِْاَّللهِ ِرحُسولِحَِيِحِْلنحافـحقُِِعحلحيـْ

، اِِحُمحمهٍد،ِآلِ ِعحلحىوِحِحُمحمهٍد،ِعحلحىِصحل ِ ِاللهُهمِهِفـحُقوُلوا " :قحالِحِعحلحْيكِحُِنصحل  يِفحكحْيفِحِعحلحْيكح ِعحلحىِصحلهْيتِحِكحمح
ر كِِْاللهُهمِهُِمح يٌد،ِْحح يدٌِِإ نهكِحِإ بـْرحاه يمح،ِآلِ  رحْكتِحِمحاكِحِِحُمحمهٍد،ِآلِ ِوحعحلحىِحُمحمهٍد،ِعحلحىَِبح ِإ بـْرحاه يمح،ِآلِ ِعحلحىَِبح

 . (2) (" ُِمح يدٌِِْحح يدٌِِإ نهكِح
اال بعد ظهور ما أبدا وال نعلم عن واحد من الصحابة أو التابعين أو االئمة األعالم من ناقن هذه الصيغة 

الهجره بالكوفة ففتحوا األبواب للشبهات وشككوا الناس في  الثالثالقرن  اواخريعرف بالتصوف في 

 دينهم الحنيف وسهلوا لهم التحريف من باب االستحسان.

 لحديث تحريف وهذا وأدخل فيه لفظ )سيدنا( الحديث متن في فتم التعديل الباب هذا من الشيطان دخللقد 

 عماء ندع هللا رسول على كذبا يعتبر الحديث متن في واحد حرف ادخال الن وسلم عليه هللا صلي الرسول
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 لغلوا درجة الىووصل بهم  وسلم عليه هللا صليالمصطفى  تعظيم انخدع هؤالء بقضية لقد.. .الحديث

 لم فيها ظالفا وادخال تحريفهاب قاموا ثم أقل درجة الى نزالهاوإ الشريفة النبوية السنة مكانة من والتقليل

 ويعظمونه كان أولى بهم االعتناء وسلم عليه هللا صلى الرسول حبوني فعال وا ناك اذا...  أصلها من تكن

 .فيها التحريف لمنع السعيو بسنته

 وأنا سأثبت لك عكس ذلك. . ستنكر ذلك وتقول لي : بأنكم تعظمون السنة وأن هذا مجرد ادعاء

لون وتقلكم تعظمون القرآن لكن) المنهج واحد كتاب هللا وسنة رسوله ( عندنا مكانة السنة والقرآن واحد 

 السنة ... من شأن

) محمد رسول هللا ( هل تستطيع أن  في سورة الفتح في القران الكريم قال تعالى (محمد) لقد ورد لفظ 

 قرآنا ...؟ذلك هل سيصبح سيدنا محمد رسول هللا ( ؟؟؟؟ السيادة لتقول )  لفظعليه تدخل 

 وهذا يدل على تعظيمكم للقرآن ... ن   ...   آهذا تحريف في القر: ستقول لي 

 ؟ ال تولون السنة ذات االهتمام ...فلماذا 

براهيمية في البخاره ومسلم بصيغة ) اللهم صل على محمد ....( فلماذا تتعمدون ة اإللقد وردت الصال

 ؟.. مالكري مثل ما تعظمون القرآنقوله  نولماذا ال تعظمو ..؟ وسلم عليه هللا صلىلرسول تحريف قول ا

 السنة الشريفة ؟ التقليل من مكانةأليس هذا دليل واضح على 

وأنا اتحداك أن تبحث في جميع كتب الحديث وتأتيني .. .ربما وردت في كتب الحديث األخرى : ستقول لي 

 بحديث واحد صحيح للصالة االبراهيمية ورد فيها لفظ ) سيدنا (.

م صل قول :  اللهخل فيها لفظ السيادة مثال ندار يمكن أن نحرأ نحنأما في جميع الصيغ الجائزة األخرى ، 

 .صلى هللا عليه وسلموسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ونبينا محمد 

 أما الصالة االبراهيمية : ال  

 ( في دعاء النوم .رسولك( بكلمة )نبيكحديث البراء الذه نهاه الرسول عن تبديل كلمة ): والدليل  

 

 .نا محمد صلى هللا عليه وسلمنبيوسيدنا حب  وارزقنامن الزيادات  اللهم اجعل ديننا نقيا خالصا

 وسلم عليه هللا صلى النبي كان وقدااللتزام بالهده النبوه الشريف عتناء بالسنة المطهرة واإلعلينا عموما 

 (1)( وسلمِعليهِهللاِصلىِحُمحمهدٍُِِهدحىِاَْلُدحىِخحْيِ) أن المنبر على وهو جمعة كل يعلن

 .يؤده بنا الى االبتداع في الدين صريحة ةدلقيود وأألن االستحسان دون 

ك الى الهال اؤده بصاحبهتالدامغة عرفنا أن البدعة في الدين أمر خطير والحجج بعد ايرادنا لهذه األدلة 

 البدعة التي نهى عنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نعرف ما هي ان لكن قبل أن نتعمق أكثر علينا  

ثحةٍِِوحُكلُِّ) : بقوله لحةٌِِب ْدعحةٍِِوحُكلُِِّب ْدعحةٌِِحُمْدح ِِأحْحدحثِحِمحنِْ) ( وقوله :ضحالح اِأحْمر َّنِحِِف   ( رحٌُِّّفـحُهوِحِف يهِ ِلحْيسِحِمحاِهحذح

 :  ان شاء هللا شديدباختصار  هذه البدعة وسيكون ذلك تمجاالما و
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  :ومعانيهـــا وما المقصود بها   ةـــبدعتعريف ال
 

لمجاالت في العادات والعبادات وتشمل كل ا  كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابقالبدعة في اللغة هي : 

أما في العادات فليس هناك خالف بين العلماء في كل شيء مبتدع جميل يستفيد منه الناس في حياتهم أنه 

بحار المحمود مثال أن يبتكر أحدهم جهازا يقوم بتحلية مياه الشرب المالحة للناس الذين يسكنون قرب 

( اَّناِاالعمالَِبلنياتكمها حديث )مثل هذه األمور يحوال شك فيه الخ  هذا العمل محمود ات..والمحيط

 لذلك يوصف مثل، وبعمله هذا رضاء هللا وإخالص النية ، سيؤجر عليه ان شاء هللا نسان اإلفاذا قصد 

 بداع .ا يسمىعمله هذا و هذا الشخص بانه مبدع 

عنها الرسول صلى هللا عليه وسلم فهي البدعة في الدين وتسمى البدعة الشرعية فكل أما البدعة التي نهى 

وال  من هده الرسول صلى هللا عليه وسلمولم يكن  أو التقرب الى هللا بنية التعبدمن أدخل شيئا في الدين 

ويوصف هذا يكون مثل هذا العمل مذموما ، من باب االستحسان باعتماده فقط وقام  ، الشريفة ةتسن

 .(العمل ابتداع )بصيغة االفتعال سمى هذاالشخص بأنه مبتدع وي

 مثل اهلم يفهمو بأدلةالتي يحتج أصحابها المختلقة و األمور التعبديةفي هي هنا  ه بالبدعةقصدما ن اذن 

األثر الذه يروى عن الخليفة عمر ابن الخطاب في مسألة صالة  و (...سنةِحسنةِمنِسنِ) حديث

ال بأس وجمع القرآن الكريم ... الخ  فيقولون هذه كلها بدع حسنة فعلها السلف الصالح وشبهة  التراويح

هذه النصوص واألحداث والمناسبات التي ...  لكن المشكلة الكبيرة عند هؤالء هي عدم الفهم الصحيح لبها 

من االبتكارات المستحسنة واليك التفصيل لكل هذه  وليست ا فكل هذه اآلثار ليست مبتدعة وقعت فيه

 : التي يتناقلها الناس الشبهات 

 (1) :  حـــالتراوي ةـــبدع ةــــشبه
 

:ِ"ِِقحالِحِأحنههُِِ،ِالقحار ي ِ ِعحْبدٍِِْبنِ ِالرهْْححنِ ِعحْبدِ ِعحنِْ ) (2010) في كتاب صالة التراويح  البخاره روى
يِحِاخلحطهابِ ِْبنِ ُِعمحرِحِمحعِحِخحرحْجتُِ لحةِاِ،ِعحْنهُِِاَّللهُِِرحض  ِِلحيـْ ِِإ ِلحِِرحمحضحانِحِِف 

ح
د ،امل ُِمتـحفحر  ُقونح،ِأحْوَحاعٌِِالنهاسُِِفحإ ذحاِْسج 

ه ،ِالرهُجلُُِِيصحل  ي ِ:ِ"ُعمحرُِِقحالِحفِـحِ،ِالرهْهطُِِب صحالحت هِ ِفـحُيصحل  يِالرهُجلُِِوحُيصحل  يِل نـحْفس  ِهحُؤالحءِ ِمجححْعتُِِلحوِِْأحرحىِإ ِن  
دٍِِقحار ئٍِِعحلحى لحةِاِمحعحهُِِخحرحْجتُُِِثِهِكحْعٍب،ِِْبنِ ُِأبح ِ ِعحلحىِفحجحمحعحُهمِِْ،ِعحزحمِحُِثِهِأحْمْثحلِحِلحكحانِحِ،ِوحاح  ِ،ُِأْخرحىِلحيـْ

ِيـحُقوُمونِحِالهت ِِم نِحِأحْفضحلُِِعحنـْهحاِنحاُمونِحيِـحِوحالهت ِِهحذ ه ،ِالب ْدعحةُِِن ْعمِح:ِ"ُعمحرُِِقحالِحِ،ِقحار ئ ه مِِْب صحالحةِ ُِيصحلُّونِحِوحالنهاسُِ
رِحِيُر يدُِ  رمضان. قيام في جاء ما ابب -رمضان  في الصالة كتاب موطأ مالك كذلك: (  أحوهلحهُِِيـحُقوُمونِحِالنهاسُِِوحكحانِحِاللهْيلِ ِآخ 

ويتجاهلون كر الخليفة لها بدليل ذِ هذا األثر ينقله أصحاب األهواء هكذا ويدعون أن هناك بدعة حسنة 

 عالىت هللا رضي َعائَِشةَ، عنوهو  ما ورد في الصحيحين  الحقيقةالذه يرتبط به ويبين الحديث اآلخر 

لحةٍِِذحاتِحِخحرحجِحِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِهللاُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولِحِأحنِه  ( عنها ،اِجحْوفِ ِم نِِْلحيـْ ِِفحصحلهىِللهْيل  د ،ِِف  ْسج 
ح
ِفحصحلهىِامل

ٍِحِب صحالحت ه ،ِر جحالٌِ ثُوا،ِالنهاُس،ِفحأحْصبح ُهْم،ِأحْكْثـحرُِِفحاْجتحمحعِحِفـحتحححده نـْ ٍِحِمحعحُه،ِلهْوافحصِحِم  ثُوا،ِالنهاُس،ِفحأحْصبح ِفـحتحححده
                                                           

هناك شبهة تثار حول صالة الضحى لكنه ورد في الصحيح عن السيدة عائشة رضي هللا عنها حديثا يثبت أنها سنة فعلها رسول هللا صلى أيضا  - 1

 هللا عليه وسلم 
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ْثـُرِح دِ ِأحْهلُِِفحكح ْسج 
ح
لِحِم نِحِامل ِكحانحتِ ِِافـحلحمِهِب صحالحت ه ،ِفحصحلهْواِوحسحلهمح،ِعحلحْيهِ ِهللاُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولُِِفحخحرحجِحِالْثهال ْثحة ،ِةِ اللهيـْ

لحةُِ دُِِعحجحزِحِالرهاب عحةُِِاللهيـْ ْسج 
ح
،ِل صحالحةِ ِخحرحجِحِححّتهِِأحْهل هِ ِعحنِِْامل  ٍ ،ِعحلحىِأحقـْبحلِحِالفحْجرِحِقحضحىِلحمهافِـحِالصُّْب ِالنهاس 

، انُُكْم،ِعحلحيِهَِيحْفِحِلحِِْفحإ نههُِِبـحْعُد،ِأحمها" :ِقحالِحُِثِهِفـحتحشحههدح يتُِخِحِلحك ن  ِِمحكح ُزواِعحلحْيُكْم،ِتـُْفرحضِحِأحنِِْش  ِفـحتـحْعج 
ا  (1) (" ِعحنـْهح

 . صراحةعند العلماء يسمى هذا ترك بعلة دل عليها الدليل 

يتبين للعاقل أن التراويح ليست بدعة  الحديث السابق بدعة أم سنة ...؟  من  ن : هل التراويحاآلالسؤال 

من ابتكار الخليفة عمر ابن الخطاب رضي هللا عنه  بل هي سنة وقام باحيائها ...  قد يذهب بعض الجهالء 

من يدعي مثل هذا القول اما ان يكون كل الى القول بأن البدعة في جمع الناس في المسجد ... ونقول ان 

جاهال أو مدلسا ألن الحديث أعاله بين لنا أن جمع الناس لصالة التراويح في المسجد هو سنة فعلها الرسول 

ِفحاْجتحمحعِح) : مثله  جيدا نجد عبارات اللحديث أعاله وتمعن  رجعنا فاذاصلى هللا عليه وسلم لمدة ثالثة أيام 
ُهمِِْأحْكْثـحرُِ نـْ ْثـُرِح) و (م  دِ ِأحْهلُِِفحكح ْسج 

ح
دُِِعحجحزِح)و (  امل ْسج 

ح
 ؟لمسجد ا أليس هذا جمع في( أحْهل هِ ِعحنِِْامل

ِهللاِلىصِهللاِرحُسولِكحانِح )وغيرهما قال حديث أبي هريرة في الصحيحين هو وما يؤكد أن التراويح سنة 
ِِيرغبِوحسلمِعحلحْيهِ  ِوإحتساَبِإ َيحاَّنِاِرحمحضحانِامِحقِحِمن"ِ:ِِفـحيـحُقولِبعزَية،َِيحُْمرُهمِأحنِغيِمنِرحمحضحانِقيامِِف 
 ( "  ذحنبهِمنِتقدمِمحاِلحهُِِغفر

ِهذهِامقيِنفلتناِلوِهللاِرسولَِي:ِقلت)  : قال عنه هللا رضي ذر    أبي عنوما رواه أبوداود في سننه  
بِحِينصرف،ِحّتِاإلمامِمعِصلىِإذاِالرجلِإن"  :ِفقالِ؟ِالليلة    (2) ( "  ليلةِقيامِلهُِحس 

 رضي هللا عنه الخليفة الراشد عمر ابن الخطابو وجمع الناس في المسجد سنة  ... اذن التراويح سنة 

انما أحيا سنة ولم يبتكر عبادة من بنات أفكاره  وما عناه الخليفة عمر ابن الخطاب بالبدعة هنا ليس المعنى 

هو و العبادة بل يقصد المعنى اللغوه لكلمة بدعة منجديد نوع  الشرعي المذموم والذه يعني اختالق 

 -: وقد بين العلماء هذه المسألة للظاهر وليس لألصل  استخدام مجازه

ِكلِِفإن"ِِهكقولِِشحْرع يهة؛ِبدعةِتكونَِترة:ِقسميِعلىِوالبدعة) :  هللا رحمه كثير ابن الحافظ قال
ِعن –ِطاباخلِبنِعمرِاملؤمنيِأميِكقولِِ؛ِلغويةِبدعةِتكونِوَترةِ"ضاللةِبدعةِوكلِبدعةِحمدثة
  (3) (ِالب ْدعحةُِِن ْعمحتِ :ِ واستمرارهمِالَتاويٍِصالةِعلىِإَيهمِمجعه

                                                           
 . 761 رقم التراويح وهو رمضان قيام في الترغيب باب - وقصرها المسافرين صالة في مسلم وأخرجه - 924البخاره أخرجه - 1

اَلةِ  ِكتَابُ  -للبيهقي الصغير السننوانظر  .1375: في سننه  داود أبو أخرجه - 2 عِ  َصاَلةِ  َسائِر أَْبَوابِ  تَْفِريعُ  - الصَّ  645 رقم حديث   التََّطو 

 .117 و  116 اآليتان البقرة سورة األول الجزء كثير ابن تفسير - 3
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ُِكلِهِوحسحلهمِحِلحْيهِ عِحِاَّللهُِِصحلهىِفـحقحْولُهُِ) : (بشرح سنن الترمذه األحوذه تحفة) صاحب المباركفوره قالو "ِ
لحةٌِِب ْدعحةٍِ ِوحقحعِحِمحاِوحأحمهاِالد  ينِ ُِأُصولِ ِنِْمِ ِعحظ يمٌِِأحْصلٌِِوحُهوِحِ،ِشحْيءٌِِعحْنهَُِِيحْرُجُِِالحِِاْلكحل مِ ِجحوحام عِ ِم نِِْ"ِضحالح

ِ مِ ِِِف  ِِذحل كِحِفحإ َّنهحاِاْلب دحعِ ِبـحْعضِ ِاْست ْحسحانِ ِم نِحِالسهلحفِ ِكحالح ِقـحْولُِِذحل كِحِفحم نِِْ،ِالشهْرع يهةِ ِالحِِغحو يهةِ اللُِّاْلب دحعِ ِِف 

يِحُِعمحرِح ِِعحْنهُِِاَّللهُِِرحض  ٍِ ِِف     (1) (ِ"ِهحذ هِ ِاْلب ْدعحةُِِن ْعمحتِ "ِِالتـهرحاو ي

ِالبدعةُِِن ْعمحتِ ِ":ِبقولهِوحسنهاِبدعةِاِعمرَِس اهاِفقد:ِقيلِفإنِ) :  ـ هللا رحمه ـ الشاطبي اإلمام قالو 
ِإَّنا:ِفاْلوابُِِِرعالفِِفِاالستحسانِ ُِمطلقُِِثبتِالشرعِ؛ِِفِمستحسنةِماِبدعةٌِِثـحبـحتحتِِْوإذاِ"ِِهذه

ِِفِتقعِلِأنِِْفقواتِهِوسلمِعليهِهللاِصلىِهللاِرسولِتركهاِحيثِمنِاْلال؛ِظاهرَِبعتبارِبدعةِاَِس اها
اِالِعنه،ِهللاِرضيِبكرِأبَِمان ِِفِمشاحةِفالِار؛االعتبِِذاِبدعةِاَِس اهاِفمنِاملعن،ِِفِبدعةِاِأَّنه

َِتريفِمنِنوعِألنههِه؛فيِاملتكلمَِبملعنِاالبتداعِجواَِعلىِِاُِيْستحدحلِهِأنُِيَوِالِذلكِوعندِاألسامي،
 (2) (ِمواضعهِعنِالكلم

لو افترضنا جدال أن عمر بن الخطاب هو من ابتدع هذه التراويح فهل يصح أن نقيس شيوخنا  أمر أخير : 

ليكمِبسنتِعاليوم بالخلفاء الراشدين ؟ ونحن لدينا نص صريح بوجوب باتباع سنة الخلفاء الراشدين  ) 
عين ثم التاب ( وال تقل لي أن هذا أمر عام لكل الصحابة ثموسنةِاخللفاءِالراشدينِاملهدييِمنِبعديِ

 . الشيوخ ... بل هو خاص بالخلفاء الراشدين فقط وال يتعداهم لغيرهم
 

 :  ...( حسنة سنة سن من) حديث شبهة
 

ِعحْبدِ ِْبنِ ِجحر يرِ ِعحنِْ) ( 1017) في صحيحه مسلم ى االماموالحديث الصحيح هكذا ... ر هذا ينقل بعضهم
ِِنِهسِحِ"ِمحنِْ:ِِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولُِِقحالِح:ِقالِعنهِهللاِرضيِاَّللهِ  مِ ِِف  ِفـحُعم لِحِححسحنحةِاُِسنهةِاِاإْل ْسالح
هُِِِ حا ْْثلُِِلحهُُِِكت بِحِِبـحْعدح ِِسحنِهِوحمحنِْ.ِءٌِشحيُِِْأُجور ه مِِْم نِِْيـحنـُْقصُِِوحالحِِِ حا،ِعحم لِحِمحنِِْأحْجرِ ِم  مِ ِِف  ُِسنهةِاِاإْل ْسالح

هُِِِ حاِفـحُعم لِحِسحي  ئحةِا ْْثلُِِعحلحْيهِ ُِكت بِحِِبـحْعدح  ( " ِشحْيءٌِِأحْوَحار ه مِِْم نِِْصُِيـحنـْقُِِوحالحِِِ حا،ِعحم لِحِمحنِِْو َْرِ ِم 

 قفي الدين مثل  انشاء الطرالحسنة ثم تجده يطير من الفرح أنه وجد دليال صحيحا على جوز سن السنن 

السنة  من الكتاب وال منفي الدين ال واختالق صيغ وكيفيات لألذكار لم يكن لها أصل وال مثيل  الصوفية

 ثم يأمر الناس باتباع ذلك وهو ينتظر االجور ... 

 الحديثرواية بتتبعنا لطرق  ثم  . ؟..ديث مناسبة تبين الحقيقة وتظهرهاهؤالء أن للح ألم يعلمأمر غريب و  

 ... ،  تابع معي  ولمعرفة ذلك ن السنن الحسنة ...؟كيف نتمكن من س سنتعلم

                                                           
 الحنبلي رجب ابن - والحكم العلوم جامع، و 4607 رقم حديث،  السنة لزوم في باب - السنة كتاب - داود أبي سنن بشرح المعبود عون ذلكك - 1

 .327_326/ 1 للشاطبي اإلعتصام - 2
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:ِِالِحقِحِجحر يرٍِِعحنِْ)  ومسند أحمد :  الدارميو  ماجة ابنالنسائي و وسنن الترمذه و مسلم،ورد في صحيح 
ِِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللِهِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولِ ِع ْندِحُِكنها ُِِعرحاةٌُِِحفحاةٌِِقـحْومٌِِاءحهُِفحجِح:ِقحالِحِالنـههحارِ ِصحْدرِ ِِف  ِأحوِ ِالن  محارِ ُُِمْتحاب 

ِعحلحْيهِ ِاَّللِهِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولِ ِوحْجهُِِرِحفـحتحمحعِهُِمضحرِحِم نُِِْكلُُّهمِِِْبحلُِِْمضحرِحِم نِِْعحامهتـُُهمِِْالسُُّيوفِ ُِمتـحقحل  د يِاْلعحبحاءِ 

ِأحيُـّهحاَِيِحِ"ِفـحقحالِحِخحطحبِحُِثِهِفحصحلهىِمِحوحأحقحاِفحأحذهنِحِب الالِاِفحأحمحرِحِخحرحجِحُِثِهِفحدحخحلِحِاْلفحاقحةِ ِم نِحِِ  مِِْرحأحىِل محاِوحسحلهمِح
ةٍِِنـحْفسٍِِم نِِْخحلحقحُكمِِْالهذ يِرحبهُكمِ ِاتـهُقواِالنهاسُِ دح رِ ِإ ِلحِِ"ِوحاح  ِوحاآليحةِحِ"ِرحق يبااِعحلحْيُكمِِْكحانِحِِاَّللهِحِإ نِهِ"ِاآليحةِ ِآخ 

ِِالهت ِ ِنِْمِ ُِّ ْرُهح هِ ِم نُِِّْ ينحار هِ ِم نِِْرحُجلٌِِتحصحدهقِحِ"ِاَّللهِحِوحاتـهُقواِل غحدٍِِقحدهمحتِِْمحاِنـحْفسٌِِوحْلتـحْنظُرِِْاَّللهِحِاتـهُقوا"ِاْلْحْشرِ ِِف 
ْر ه ،ِصحاعِ ِم نِِْبـُر  هِ ِصحاعِ ِم نِِْثـحْوب هِ  ق ِ ِوحلحوِْ:ِقحالِحِححّتهُِِتح ْرحةٍِِب ش  ِِب ُصرهةٍِِاألحْنصحارِ ِم نِحِرحُجلٌِِفحجحاءِح:ِِقحالِح ،"ُِتح

زُِِكحفُّهُِِِكحاُّحتِْ اِتـحْعج  ْومحْيِ ِِأحْيتُِرِحِححّتهِِالنهاسُِِتـحتحابحعِحُِثِه:ِقحالِحِعحجحزحْت،ِقحدِِْبحلِِْعحنـْهح ِححّتهِِوحث يحابٍِِطحعحامٍِِم نِِْكح
بحةٌِِكحأحنههُِِِيـحتـحهحلهلُِِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللِهِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولِ ِوحْجهِحِرحأحْيتُِ  :لهمِحوحسِحِعحلحْيهِ ِاَّللِهِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولُِِفـحقحالِحِ،ُمْذهح
ِِسحنِهِمحنِْ"  اِفـحلحهُِِححسحنحةِاُِسنهةِاِاإل ْسالمِ ِِف  هُِِِ حاِعحم لِحِمحنِِْوحأحْجرُِِأحْجرُهح ُِأُجور ه مِِْم نِِْيـحنـُْقصِحِأحنِِْغحْيِ ِنِْمِ ِبـحْعدح

ِِسحنِهِوحمحنِِْشحْيءٌِ ِيـحنـُْقصِحِأحنِِْغحْيِ ِم نِِْبـحْعد هِ ِم نِِْاِ ِحِعحم لِحِمحنِِْوحو َْرُِِو َْرُهحاِعحلحْيهِ ِكحانِحِِسحي  ئحةِاُِسنهةِاِاإل ْسالمِ ِِف 
   (1) ( "ِشحْيءٌِِأحْوَحار ه مِِْم نِْ
 هو الفصل في القضية كلها ...  الحديث هذا 

 انها الصدقة....     ما هي السنة التي سنها هذا الصحابي ...؟    

 ال ...  بشيء مبتكر لم يكن موجودا ...؟    هذا الصحابي  أتى.؟    هل .. الصدقة بدعةهل 

 اذن ما معنى هذا الحديث ...؟

ِِسحنِهِمحنِْ)  الناس به قتدىا حتى ، إليها وسارع ، وبينها ، أظهرهاأحياها و يعني : (ححسحنحةِاُِسنهةِاِاإل ْسالمِ ِِف 

أن سن السنن الحسنة ال يعني اختالق عبادة جديدة وانما االبتداء بأمر شرعي موجود  يتضح ذلك وفي

 بعهتا من أجور مثل له ويكون ، أجره له يكون الفاعل هذا وأن ، الناس بين وأبرازه أصال والقيام بنشره

 .الدين في عاالبتداهذا الحديث ال يعني و الطريق تعني لغة فالسنةلحديث الحقيقي لمعنى الوهذا هو  ذلك في

 النبوية لسنةل تعليم عندهم ليس أو الكريم للقرآن تعليم ليس عندهم  بلد في أحد العلماء يكون أن:  ذلك مثال

 سنة أحيا قد كبذل يكونف بمعلمين يأتي أو السنة ويعلمهم القرآن يعلمهم للناس يجلس بأن السنة هذه فيحيي

 فيبفعله هذا... قد يبدو ذلك  هللا هداه من أجر مثل األجر من لهف ...البلد هذا لم تكن معروفة عند اهل

وعلى  بدعة عندهم ألنه أمر جديد لكن في الحقيقة ليست بدعة وانما احياء سنة تركها الناسظاهرها 

 .إليه الناس دعوةأو محرم ثم  سن السنة السيئة واالبتداء بأمر مذمومالنقيض  
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ِهللاِصحلهىِقوله)  ( : 227-16/226) تعالى هللا مارحمه مسلم صحيح على شرحه في النووه اإلمام قال
ِِسحنِهِمحنِْ":ِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ  اِفـحلحهُِِححسحنحةا،ُِسنهةِاِاإل ْسالحمِ ِِف  ِاالبتداءِعلىِاْلث:ِفيهِِ.آخرهِإِل "…أحْجرُهح

 ( واملستقبحات...ِاألَبطيلِاخَتاعِمنِوالتحذيرِاْلسنات،ِالسننِوسنَِبخليات،

 

 لحديثا سبب على القارئ اطلع اذا األمر ليس كما يعتقده البعض ففي كل الشبهات التي تثيرونها ، 

 ضح أهل االهواء.تفااألمر و واتضح ، األشكال عنه زال والمناسبة التي وقع فيها 

 

 : رآنــــالق عـــجم ةـــشبه
 

ف أن المصحاالمر يجب أن نعلم  يتضحولكي بدعة مبتكرة  تقصة جمع المصحف في كتاب واحد ليس
مثال : مصحف عبد هللا ابن مسعود ومصحف أبي ابن كعب ... وغير ذلك من المصاحف فمجموع قبل ذلك 

األدلة وه بعد الجمع تم حرق باقي المصاحف بدليل أنالموجودة منذ عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 .همقووافجع نكر هذا الجمع لكنه ردئ االمر أفي باكثيرة حتى يروى أن ابن مسعود على ذلك الصحيحة 

  

ِعنهِهللاِيرضِعْثمانَِمنِِفِالقراءِاجتمع:ِعنهِهللاِرضيِأنسِقالاأللباب ) غذاء في السفاريني قال
ِِحفظِاخلالفِوسببِفتنة،ِبينهمِيكونِأنِكاُِِّحّتِواختلفواِوالعراق،ِوالشامِوأرمينيةِأذربيجانِمن
ِنابِكمصحفِِالصحابة،ِعنِكتبتِِاآلفاقِِفِذلكِخاللِِفِانتشرتِمصاحفِمنِمنهمِكل

  (1) ( .عائشةِومصحفِكعب،ِِبنِأبِومصحفِمسعوُّ،

ِوكانِمسعوُِّابنِحرفُِيوُِّاألعمشِ...ِوكان) :رحمه هللا  الجزره ابن لإلمام النهاية غاية في جاء
ِيقرأِرانْحِوكانِاْلرفِهذاِومنِاْلرفِهذاِمنِيقرأِإسحاقِأبوِوكانِعليِحرفُِيوُِّليلىِأبِابن

ِمصحفِوافقةمِمنَِيرجِوالِهللاِعبدِمعاِنِحروفِيعتربِعْثمانِمصحفَِيالفِوالِمسعوُِّابنِقراءة
ِفيقرأِانرمضِشهرِِفِالنهاسِيؤمِكانِِأنهِجبيِبنِسعيدِأنِذكرِكماِِْحزة.ِاختيارِكانِِوهذاِعْثمان

 (2)( َثبت...ِبنَِيدِبقراءةِوليلةِمسعوُِّابنِبقراءةِليلة

 

فيها عند الصحابة المصاحف الموجودة ان اذن فما المقصود بجمع القرآن ولماذا تم حرق الباقي ... ؟ 

مثال أن بعض االيات نزلت وكان أحد الصحابة في غزوة وأخبر والسبب واضح : بعض االختالفات 

لصحابي ا اوتكون قد فاتت على هذفي مكانها ها نالرسول صلى هللا عليه وسلم الحضور بموقعها فيضعو

 دفعت الصحابة وأيضا اختالف خط اليد عندهم قد يسبب مشكلة الى غير ذلك من األمور التيالغائب 

لجبريل عليه السالم .. ألن قبل هذه  األخيرةلى جمع الناس الى مصحف واحد مصحح من العرضة ا

الى أن اكتمل القرآن في صورته ونسخ البعض يات ك تعديل في مواقع  بعض السور واآلالعرضة هنا

يتُِِن ْعمحت ِِلحْيُكمِْعِحِوحأحُْتحْمتُُِِّ ينحُكمِِْلحُكمِِْأحْكمحْلتُِِاْليـحْومِح: )في سورة المائدة النهائية فنزل قوله تعالى  ِوحرحض 
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مِحِلحُكمُِ ذا ل( فكانت بعض المصاحف عند الصحابة لم تتوافق مع ترتيب العرضة األخيرة ُّ يناا...ِاإْل ْسالح

وال أمرا جديدا وانما يقصد به وال مبتدعا اذن الجمع هنا ليس مبتكرا  ...واحدجمع الناس في مصحف  تم

 . التحقيق في جميع النسخ الموجودة للخروج بنسخة صحيحة خالية من األخطاء

لتبرير أفعالهم واالحتجاج بوجود البدعة  األخبارب البدع استغلوا مثل هذه اصحا اصبح واضحا أنلقد 

وهذه من أخبث القواعد التي أسسها  هذا االستحسان يحمل أحيانا لمخالفة النصوص الصريحةالحسنة و

 المتكلمون وهي األساس األول لعلومهم كلها.

 وآفة االستحسان أدت الى آفة أخرى أكبر منها وهي : 
 

 : ـاوتناقلهــ المكــذوبة اآلثـار اعتمــاد
 

لف كل من هب ودب وهذه من أكبر اآلفات في دين اإلسالم .. لقد فتح هذا األمر الباب على مصراعيه ليؤ

 ن هؤالءموال يوجد أحد أو أقواال تنسب لعلماء اإلسالم لرسول صلى هللا عليه وسلم أحاديث وينسبها إلى ا

بعضهم يستحسن هذا األمر ويفعله ابتغاء وجه هللا كما فعل نوح ابن أبي مريم  حيث ذهب و معليهمن ينكر

حديث طويل في فضائل سور القرآن  ولما انكر عليه العلماء ذلك برر فعله بان الناس انشغلوا  قام بوضع

تسب يحهذا الحديث ليحث الناس على تالوة القرآن وهو  فابتكربالفقه والعلوم األخرى وتركوا القرآن 

ِأبِإِلِبسندهِاْلاكمِروى) :  نصه ما الراوه تدريب في هللا رحمه السيوطي ذكر فقداالجر من هللا .. 
َيِعمار ِفضائلِِفِعباسِابنِعنِعكرمةِعن:ِلكِأينِمنِمرميِأبِبنِنوحِعصمةِألبِقيلِأنهِاملرو
ِقرآنالِعنِأعرضواِقدِالناسِرأيتِإِن:ِفقالِِ؟ِهذاِعكرمةِأصحابِعندِوليسِسورة،ِسورةِالقرآن

َيِحنيفةِأبِبفقهِواشتغلوا   .( حسبةِاْلديثِهذاِفوضعتِإسحاقِابنِومغا

ا كان القصد والتبرير ال يجوز له أن م لكنه أخطأ خطأ كبيرا هنا ألنه مهمونوح ابن أبي مريم هذا عالِ 

 لذا وصفه العلماء بأنه عالم لكنه متروك  الحديث :  كذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلمي

وح بن يزيد بن جعونة يقال : إنه نوح بن أبي مريم أبو عصمة المروزه ن) :  البخاريقال عنه االمام 

نوح بن أبي مريم ذاهب الحديث ) . وقال في موضع آخر : (قاضي مرو عن مقاتل بن حيان منكر الحديث 

كان أبو عصمة ) : أحمد بن حنبلاالمام قال و  (متروك الحديث):  مسلم بن الحجاجوقال االمام   (جدا

 (كذبوه في الحديث) :  ابن حجر في التقريبو االمام   (يروى أحاديث مناكير لم يكن في الحديث بذاك

أبو عصمة نوح بن جعونة ، وقيل : نوح بن يزيد ) النسائي : عنه قالو  (كان يضع: )وقال ابن المبارك 

 . وقال في موضع (قاضي مرو ليس بثقة وال مأمون ، روى عنه المقرئ بن جعونة وهو نوح بن أبي مريم

ب يقل كان)  : قال ابن حبانو  (سقط حديثه)، وقال في موضع آخر :  (ليس بثقة وال يكتب حديثه)آخر : 

ع . وقال في موض(األسانيد ، ويروه عن الثقات ما ليس من أحاديث األثبات ، ال يجوز االحتجاج به بحال 

  (ليس بشيء ، وال يكتب حديثه)   : معينيحيى بن وقال   (نوح الجامع جمع كل شيء إال الصدق)آخر : 

 :لدارقطنياوقال فيه   (قيل لوكيع أبو عصمة فقال : ما نصنع به ، لم يرو عنه ابن المبارك) :  كيعسئل وو

 .( الصدق إال الكماالت وجمع)  :ترجمته في الذهبي وقال (متروك الحديث)
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مع  ...الخ وفوائد السورواستنادا على حديث نوح الموضوع هذا ذهب أصحابكم الى األخذ بالحجابات 

 الصحيح الثابت عن الرسول صلى هللا عليه وسلم في فضائل السور ال يتجاوز أصابع اليد.العلم أن 

 

 

 
 

 : ودعاء ابن السلطان صيام رجب

 ان صاحب فواحن وتاركاصحابي يقال له عبد هللا بن السلطان كلومن ضمن األحاديث الموضوعة حديث 

لديه دعاء يقرؤه كل ليلة جمعة فكان ينبذه النبي صلى هللا عليه وسلم  لكنه وشاربا للخمر ... الخ للصالة 

 خ.. اليدعو به . دعاءبأن له فبعد وفاته نزل الوحي وأمره بزيارة قبره فسأل عنه فأخبرتهم زوجته 

يصوم النصف من شعبان وعند وفاته مشى الرسول صلى هللا عليه  أويصوم رجب كان أحدهم في رواية و

 ته على أطراف أصابعه وعلل ذلك بكثرة المالئكة ... الخوسلم في جناز
 

 كل هذه القصص موضوعة.
 
 

 . وهو أكبر كذبة على المسلمين أوال : هذا الحديث ال وجود له في أمهات كتب الحديث

 .سم وهذه الصفات(بهذا االال يوجد صحابي عبد هللا بن السلطان هذا صحابي لم يخلق بعد )اذ ثانيا : 

 الناس فكيف يوصفون وخيرةثالثا : هذه إساءة ألصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم حيث هم القدوة  

 ؟ والمنكرات بالفواحن 

 فكيف وصلت اليهم ؟اص دون سند مجرد قصص وحكايات صَّ هذه األخبار يرويها القُ رابعا : 

ا كلهال يوجد دليل صحيح من الكتاب أو السنة يخصص رجب أو النصف من شعبان بصيام خامسا : 

 .وال يوجد دعاء اسمه دعاء ابن السلطان أحاديث موضوعة بينها العلماء الكرام
 

وصفتها ، : وزمنها في أول خميس من رجب  الرغائب صالةمثل  برجبتعلق هناك من البدع التي تو

 يين أو الصالة التي يدخل بها الخلوة .غريبة تشبه صالة الروحان

ِيتعيفِمنكرات؛ِعلىِمشتملةِاإلنكارِأشدِ ِمنكرةِقبيحةِبدعةٌِِهي):  هللا رحمه النووهعنها اإلمام  قال
ِوالِالبلدان،ِمنِكْثيِِِفَِلاِالفاعليِب كْثرةِيُغتـحرِِْوالِفاعلها،ِعلىِوإنكارهاِعنها،ِواإلعراضِتركها

ِ  (1)( ِطلةَبِبدعةِفإَّناِالكتب،ِمنِوَنوُهاِالدين،ِعلومِوإحياءِالقلوب،ِقوتِِفِمذكورةِبكوَّنا
    (2) (ِاحملدثيَِبتفاقِموضوعِفيهاِالوارُِّاْلديثبدعة.ِِوهي ):  هللا رحمه  النحاس ابن وقال

ُِِّصحامِحِمحا): قال عباس ابن عنوروى البخاره ومسلم  ِغحيـْرِحِقحطُِِّكحام الاِِِْهرااشِحِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِالنهِب 
   (3)  (يحُصومُِِالحِِوحاَّللهِ ِالحِِاْلقحائ لُُِِقولِحيِـحِححّتهِِوحيـُْفط رُِِيـُْفط رُِِالحِِوحاَّللهِ ِالحِِاْلقحائ لُِِيـحُقولِحِححّتهِِوحيحُصومُِِرحمحضحانِح
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 قدامة ابن اإلمام قالالنبوه الشريف.  لهدهللسنة وا مخالف تطوع ا كله وشعبان تطوع ا كله رجب فصيام

لصهْومِ ِرحجحبٍِِإفـْرحاُُِِّوحُيْكرحهُِ):  المغني في  أيده يضرب انك عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن صحكما  (َب 

ِأحُكفِهِْضر بُِيحُِِعمحرِحِرحأحْيت:ِِقحالِحِ،ِاْْلُر ِ ِْبنِ ِخحرحشحةِحِعحنِْ ) رجب، في الطعام في أيديهم ليضعوا الناس
ب يِح ِِيحضحُعوهحاِححّتهِِ،ِاْلُمتـحرحج      (1)(   اْلْحاه ل يهةُِِتـُعحظ  ُمهُِِكحانحتِِِْْهرٌِشِحُِهوِحِفحإ َّنهحاِ،ُِكُلوا:ِِِوحيـحُقولُِ.ِِالطهعحامِ ِِف 

 . هيكره كان أنه على يدل ما عنهما هللا رضي عمر ابن عن وأخرج .(برمضانِتشبهوهِالوفي رواية )

لصهْومِ ِرحجحبٍِِإفـْرحاُُِِّوحُيْكرحهُِ :  ) 245/3  اإلنصاف في المرداوه قال ِِاذِحهِحَِب 
ح
 ( ابُِحِحصِْاألِحِهِ ْيِلِحعِحوِحِ،بُِهِحذِْامل

 

 نهع وصح. عيد ا يتخذ لئال كله رجب صيام عن ينهى كان أنه عنهما هللا رضي عباس ابن عن صح وقد

ا ِهِرحأحْيتُِِمحا): قال أيض  يحامِحِيـحتحححرهىِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِالنهِب  اِإ الهِِغحْي هِ ِعحلحىِفحضهلحهُِِيـحْومٍِِص  ِمِحيـحوِِْاْليـحْومِحِهحذح

اِعحاُشورحاءِح  (2) (رحمحضحانِحِشحْهرِحِيـحْعن ِِالشهْهرِحِوحهحذح
 

ع طال صيام الساببيان العجب في اب) وأفضل مرجع لذلك هو كتاب للحافظ ابن حجر العسقالني اسمه

 لالمام الشوكاني وغيرها. (المجموعة في األحاديث الموضوعةالفوائد )وكذلك كتاب والعشرين من رجب( 
 

 ا دون تخصيص لرجب.هلكن يجب  أن نعلم أن رجب يدخل في األشهر الحرم التي يندب صيامها جميع
 

 وتستمر سلسلة األحاديث واآلثار الموضوعة التي بين العلماء فيها ما بينوا وحذروا الناس منها . 
 

 : أثر ينسب لإلمام مالك رحمه هللا تعالى هوللعلماء  من أشهر اآلثار المكذوبة التي تنسب و
 

 :مالك رحمه هللا  مامئمة بثنائهم على التصوف وخاصة مقولة اإلالقول المنسوب لأل
 

 يقول الصوفية : قال اإلمام مالك رحمه هللا تعالى : 
 

 3(لم يتفقه فقد تزندق و من جمع بينهما فقد تحققمن تفقه و لم يتصوف فقد تفسق و من تصوف و )

 

.. لقد ناقن على االمام مالك .طبعا خالي العزيز ستصاب بالدهشة عندما تعلم أن هذا الكالم مكذوب 
 العلماء ذلك من عدة محاور وأطالوا الكالم فيه لكني سأعطيك خالصة أقوالهم لتظهر لك الحقيقة :

 

  التي وردت فيها : المصادر أوال

مام الزرقاني على متن العزيه في الفقه إلحاشية العالمة علي العدوه على شرح افي  المقولة ت هذهورد

 المتوفى مام مال علي قارهلإل (شرح عين العلم وزين الحلم)في  تأيضا وردو  195ص 3ج المالكي.

 . رشد ابن مقدمة على شرحه في التتائيوأظن ذكرها   .33فحة ص 1زء جال. هـ1014عام 

الِتصوفِإالِبفقهِإذِالِ ) : في القاعدة الرابعة من قواعده (هـ899)المتوفى عام يقول الشيخ زروق 
اِإالِِبَيانِوالُِهِ،تعرفِأحكامِهللاِالظاهرةِإالِمنهِوالِفقهِإالِبتصوفِإذِالِعملِإالِبصدقِوتوجه

                                                           
 كتاب - اإلقناع متن عن القناع كشاف و ، 2124 رقم بالصوم رجب إفراد فصل - صيامها عن منهي التشريق أيام مسألة - الصيام كتاب - قدامة البن المغني - 1

 . شيبة أبي ابن مصنف و ، بذلك يتعلق وما القدر ليلة وذكر منه يكره وما التطوع صوم باب - الصيام
 (.35:ص) العجب تبيين: صحيح إسناد وهذا: حجر ابن وقال( 7854) برقم( 4/292) مصنفه في الرزاق عبد رواه(، و1902فتح الباره شرح حديث رقم ) - 2

 .وفي كال الحالتين ال يجوز االخذ بها - فاجر( فاسق كذب  او  عاقل فاضل ووهلة عالم زلة اما فهي ) : حزم ابن االمام نقول فيها كما قال القاعدة   هذه - 3
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ِك َمها َمِاألرواحِلَلجساُِّإذِالِوجوَُِّلاِإالِفيهاإذِالِيصٍِواحدِمنهماِبدونهِفلزمِاْلميعِلتال ِِتال
فقدِِمنِتصوفِولِيتفقهِ:لِمالكِرْحهِهللاِوهوِبيتِالقصيدومنهِقِوِ.كماِالِكمالِلهِإالِِاِفافهم

  22 : وفقواعد التص ( تزندقِومنِتفقهِولِيتصوفِفقدِتفسقِ،ِومنِمجعِبينهماِفقدَِتقق

  والردود : التناقضات ثانيا
 

بينه وبين الشيخ زروق مئات كان أه في وقت مبكر  ـه179و  هـ 93مالك الذه عان ما بين اإلمام 

 1189 عام توفيالم الصعيده لعالمة علي العدوهمالك وكل من ااإلمام األعوام ومئات أخرى بين 

 سنه 1010يزيد عن ألف عام أه بالضبط  انقطاع في علم الرجال نجد أنه بين مالك والعدوهو .هجريه

كذلك لتصح نسبته الى االمام مالك  االقل علي راويا 12 بحوالي السندهذا  وصل فيجب على الصوفية 

على  الصوفيه سيحتاج  سنه 835 حوالي وبينه ومالك هجريه 1014 عام توفي قاره علي الالشيخ م

فال يصح منهم من متأخره أهل المذهب  هؤالءكل  ألن .الرواية لتصحيح ثقات معمرين رواة 8األقل الى 

فالن عن فالن عن فالن )، )قال مالك( بل يجب عليهم ذكر السند الصحيح الى االمام مالك أن يقولوا :

 أو يمكنهم أن ينقلوا من كتب تالميذ االمام مالك الذين عاصروه.  (...عن مالك أنه قال

ا لم يرد فيها مثل هذمالك مام فيها أقوال اإلوجميع كتبهم التي دونوا المعاصرين له تالميذ االمام مالك ف

 فلو كان هذا الكالم صادر عن االمام مالك كانوا هم أول من يدونه عنه .الكالم 

 المام سحنون التي تعتبر المرجع األساسي للمذهبل الكبرى مدونةالهذا الكالم لم يثبت في كتاب الموطأ وال 

الحافظ ابن ابي نعيم لم ينقلها عنه لم يثبت عنه هذا الكالم و ابن رشد جامع الروايات وشارحهاو كذلك 

 .على كثرة مانقل في ترجمة االمام مالك رحمه هللا

 ابن ابي زيد القيروانيب المعروفاالمام مالك الصغير جامع شتات المذهب كالمتقدمين  كل أئمة المالكية

 .هملم يعثر على هذا الكالم في كتباإلمام ل قواواالندلسيين على شدة اقتفائهم أل والعتبي صاحب الرسالة

  فكيف اختفى هذا الكالم وغاب عن كل هؤالء وظهر فجأة في كتب المتأخرين ...؟

لم ومالك اإلمام من وفاة بعد مئات السنين  فجأة مام مالك يقفز الى الوجودفأه عاقل يصدق أن كالما لإل

هر لذلك ظوجود في كتب المذهب كلها  وال التراجم وال االقوال التي نقلت عنه ؟ إضافة  لهذا الكالميكن 

 .دون اسنادهكذا هذا الكالم 

د تفقه ق رحمه هللا تعالى مالكاإلمام مام مالك بهذا القول ، فنحن نعلم أن ومن التناقضات انهم يسيؤون لإل

نفسه  قد حكم علىمالك اإلمام بهذه الطريقة يكون   لكنه لم يتصوف فكيف يأمر بكالم ويفعل خالفه ...؟

وكذلك تفقه اصحابه وتالميذه ولم يتصوفوا وال نقل الينا ان احدهم تصوف على كثرتهم وشهرتهم   .بالفسق

عنهم  غابت كيفالمعروفين بجمع الروايات فالمالكية األوائل ئمة ولم يتصوف كل ا. ائمة ثقات ومعظمهم

قد فوعليه رحمه هللا تعالى. اإلمام رجاله بل فاقوا العلماء في االقتداء بسمت  وهم جبال المذهب وكبار

 اء المذهب.من علماإلمام وهي طبقة ق بالفسوأشرفها في المالكية على أفضل طبقة  تمحكم
 

 

 :أيضا يعد من التناقضات في هذه المسألة  التصوف مصطلح 

لم يشتهر في زمن اإلمام  بدت بوادره لكنهالتصوف  ان ؟ ام بعدهاإلمام في حياة   مصطلحهذا ال هل ظهر
. ثم إن قرن التفقه بالتصوف يدل على أن صاحب المقولة خبر التصوف ومارسه رحمه هللا تعالىمالك 

 :واألثر التالي يبين ذلك ...  لم يرد عنه هذا أبدا تعالى هللا رحمهوذاقه، والحال أن مالكا 
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ِكناِعندِمالكِوأصحابِحكىِعياضِعنِالتنيسيِأنهِقال) : قال الشيخ الونشريسي في المعيار هِ:
ِكْثياا،ِثِحوله،ِفقالِرجلِمنِأهلِنصيبي ِ:َِيِأَبِعبدِهللا،ِعندَّنِقومِيقالَِلمِالصوفية،َِيكلون

ِ.َيخذونِِفِالقصائد،ِثِيقومونِفيقصون
 

 فقالِمالك:ِأصبيانِهم؟

 .قال:ِال

 قالِمالك:ِأُمانيِهم؟

 .خ،ِوغيِذلكِعقالءقال:ِال،ِقومِمشاي

أوصبياِا منِأهلِاإلسالمِيفعلِهذاِإالِأنِيكونُِمنوَّنِا ِ(١)(ِِفقالِمالك:ِماَِسعتِأحداِا
 ِ.( فهذاِبيِأنهِليسِمنِشأنِاإلسالم):ِِقالِالونشريسي

لِيكنِاليومُِّيناا،ِوإَّناِيعبدِهللاِِباِشرع)ِ:قالِاالمامِمالكِرْحهِهللا  .(فماِلِيكنِيومئذُِّيناِا

 

انظر كتاب الشيخ   وهذه االقوال طافحة بها كتب المذهب وليست بدعا من القول او غريب من الرواية
 .مام االزواوه و المعيار و ترتيب المدارك غيرها من الكتباإل

ل بدليبدأ بالظهور مام مالك وانما ا ومشهورا في زمن اإلمن الواضح أن مصطلح التصوف لم يكن معروف

 مالك فياإلمام وهذا طبيعي ألن مالك باالستفسار عنهم اإلمام قام  لرجل عن الصوفيةأنه عندما أخبره ا

ى قوم مالك الاالمام ... فهل يصح أن يدعو  في العراق الكوفةبالمدينة بينما بوادر التصوف بدأت تظهر 

  ال يعرف حقيقتهم ...؟

ره تحويوأظنه هو المصدر الذه تم  حلية األولياء لكن هناك أثر مشابه ألبي بكر الوراق ورد في كتاب

َي،ِقال:َِسعتِغيالنِالسمرقنديِيقول)  :مام مالك ونسبته لإل َسعتِأَبِبكرِِ:حدثناِأبوِبكرِالرا
منِاكتفىَِبلكالمُِّونِالزهدِتزندق،ِومنِاكتفىَِبلزهدُِّونِالكالمِوالفقهِابتدع.ِ"ِِ :الوراقِيقول

ِكلهاُِتلصومنِاكتفىَِبلفقهُِّونِالزهدِوالورعِتفسق.ِوم  (ِنِتفننِِفِهذهِاألمور
 

  .مالك رحمه هللااإلمام فليس فيها لفظ صوفية وهي من كالم ابي بكر وليس  ، هو أصل المقولةهذا  ربما

عالى ترحمه هللا مالك اإلمام صح نسبتها الي تالهذه المقولة مكذوبة ومما سبق ، تأكد لنا أن    : الخالصة

 وال أمهاتوال كتب أهل المذهب األوائل ه ولم تظهر في كتب تالميذ بسند صحيحعنه مادامت لم تثبت 

  كتب المذهب.

 أحمد بن حنبل البنه عبد هللااإلمام وهناك مقوالت أخرى نسبت لبعض األئمة أغلبها مكذوبة مثل وصية 

ِعليكِولديَِيِ:هللاِعبدِلولدهِيقولِللصوفيةِمصاحبتهِقبلِحنبلِبنِأْحدِاإل مامِكان) : والتي فيها

                                                           
 كتابه في هللا رحمه عياض القاضيأيضا  . ورواهالنصيبي زياد بن الملك عبد عن( 392: )صفحة إبليس تلبيس كتابه في الجوزه ابن اإلمامكذلك رواه  - 1

 .(54ـ2" )مالك مذهب أعالم لمعرفة المسالك وتقريب المدارك ترتيب"
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ِِبحكامِجاهالِاِأحدهمِكانِِرِباِفإ َّنمِصوفية،ِأنفسهمَِسواِالذينِهؤالءِوُمالسةِوإ َيكَِبْلديث،
ِعليكِولديَِيِ:ِلولدهِيقولِأصبٍِالقوم،ِأحوالِوعرفِالصوِف،ِالبغداُّيِْحزةِأَبِصحبِفلمها.ُِّينه

 (1)(  َلمةاِوعلوِوالزهدِواخلشيةِواملراقبةِالعلمِبكْثرةِعليناَِاُّواِف إ َّنمِالقوم،ِهؤالءِِبجالسة

 ربلياإل الكرده أمين محمدهذا التلفيق الذه نسب الى االمام أحمد ال يحتاج منا الى كثير جهد  فمعلوم أن 

هجرية فكيف يأتي رجل بعد أكثر من  1332 عام توفي شيخ الطريقة النقشبندية رجل معاصر لزماننا 

ة لكن هناك رواي...  الرفاعي دون سند ؟؟؟ ومثل ذلك بالنسبة للشيخ أحمداإلمام عن  ف عام يروه مقولةأل

 شرح لباباأل غذاءفي  تعالى هللا رحمه الحنبلي السفاريني محمد العالمة نقلفيها انقطاع ) مشابهة مقولة ل

 رحمه أحمد اإِلمام أن تعالى هللا رحمه القالنسي هللا عبد بن إِبراهيم عن 120ص. 1ج" اآلداب منظومة

 رواه ما هو روايته واصلهجرية  1132 عام ولد( وساق كالما مشابها . والسفاريني  : ....قال تعالى هللا

 نسيالقال هللا عبد بن إبراهيم ترجمة في أحمد عن روى فيمن األخصر بن الحافظ ذكرفقد  خضراأل ابن

 ( ...ِاخلِ.كلالتِوِسبيلِعلىِعلمِبالِاملساجدِِفُِيلسونِالصوفيةِإن : ) حنبل بن ألحمد قيل:  قال

ة بصيغ (حمدأل قيل) يقول والقالنسي القالنسي عن يسمع لم االخضر ابنأن شكال هذه الرواية هو فا

فهل أحمد و القالنسي وبين خضروالقالنسياأل ابن بين انقطاع فهناك ن هو..القائل مَ  يذكرلم ألنه التمريض 

عن القالنسي عن أحمد ؟ والمدة الزمنية أكثر من ابن األخضر عن السفاريني عن كون الرواية يصح أن ت

 .أحمد ؟اإلمام هذا الكالم الى  ننسبفكيف عام لم تصح هذه الرواية  ثالثمائةفلو عان أحدهم ألف عام ؟ 

  :مثالمام أحمد بن حنبل رحمه هللا تعارض أفكار الصوفية وتذمها فقد وردت آثار لإل وعلى النقيض

ِليسِالكشـفِأنِهِأصحابناِمنِطائفةِذكر ):  الحنبلي رجب ابن قول: ي الصوفية()الكشف عند  -
ِلوساوساِِفِاملتكل  ميِذم ِ ِِفِأْحدِكالمِِمنِيعلىِأبوِالقاضيِوأخذهِ،ِلَلحكامِبطريق

ِِكانِِحيثِالصوفيةِمنِواخلطراتِالوساوسِعلىِاملتكلميِوغيهِأْحدُِِذمِهِوإَّنا....ِِواخلطرات
 (2) (ِوذوقٍِِرأيُِمرُِّإِلِبلِ؛ِشرعي ٍُِِّليلِإِلِيستندِالِذلكِِفِكالُمهم

 

ِمنِالسنةِأهلِقبور ) : - تعالى هللا رحمه – أحمد اإلمام قال)الزهاد المترهبنين من الصوفية ( :  -
َهــاُِّهللاِأوليـاءِالسنــةِأهلِفس ـاقِ،ِحفرةِالزهاُِّمنِالبدعةِأهلِوقبورِ،ِروضةِالكبائرِأهل ِ،ِو
 .  (3) (ِهللاِأعداءِالبدعِأهل

                                                           
 .20ص الرفاعي، أحمد: تأليف االختصاص، ألهل الخاص النظامو    .405ص الكرده، أمين الشيخ: تأليف القلوب، نوير - 1
 

 .(482 ص) والحكم العلوم جامع - 2
 

 (1/184) الحنابلة طبقات - 3
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ِاصصِهالقُِِالناسِأكذب ) : تعالى هللا رحمه– أحمد اإلمام قال: ) قصص الصوفية وأكاذيبهم (  -
 (1) ( ال:ِقالِِ؟ُِمالسهمَِتضرِأكنتِلهِقيلِ.ِوالسؤهال

 

 

ِأنِقفيالْثِإسحاقِبنِإَساعيلِأخربَّن):  الخالل قال)االستماع للقصائد والمدائح الصوفية ( :  -
:ِقالِ،ِوسىمِبنِحممدِأخربِنِأيضاِاِوقال.أكرهه:ِفقال.ِالقصائدَِساعِعنِسئلِعبدهللاِأَب

:ِقلتِ،ِحنبلِبنِأْحدِسألتِقالِ،ِاملتطببِعبدالرْحنَِسعتِقالِ،ِاْلذاءِعبدانَِسعت
"ِاستماعهِنعِوَّنىِفكرههِ:ِ"روايةِوِفِِ"ُِيالســـونِالِبدعـــة:ِقالِِالقصائدِ؟ِأهلِِفِتقولِما

 (2) (ُِأخرىِطريقِِفِفخذِطريقِِفِمنهمِإنساَّنِاِرأيتِإذا:ِ"وقال
 

 

 

    : هللا عبد ألبي المبارك ابن صاحب الطَّالقاني   بكر أبو ( : قال العلم الشاذ كعلم الباطن وغيره ) -

ِ؟ِعنهِروىِماذاِفقال.ِنعم:ِفقالِهكذا؟:ِفقال.ِعليِ ِبنِعمرِعنِاملباركِابنِروىِقد) 
ِوالشـــاذِكإَي:ِمعاويةِبنِإَيسِعنِ،ِحسيِبنِسفيانِعنِ،ِعليِ ِبنِعمرِ(َّنأبنأ)ِقال:ِفقال

 (3)(  عليِبنِعمرِيِعنأِعقلهِأحسنِكانِِما:ِعبدهللاِِأبوِقالِ.العلمِمن

 

 نهيي كان الذه النخشبي تراب ابو مام أحمد مواقف مع بعض الصوفية في عصره مثل وكان لإل -

 المحاسبي الحارث )أرأيت الجهل ؟( أما ... الورع باب من والتعديل الجرح علم عن احمد ماماإل

 بعامين بعده ومات احمد ماماإل مات حتي مجالسته عن الناس أحمد جميع اإلمام  نهي فقد الصوفي

 امماإل كالم بسبب نفر اربعة اال جنازته في يمن ولم يجالسونه ال بغداد اهل زال وال الحارث

 .فيه احمد
 

 

مام أحمد لتحسين أفكارهم ما رواه يضعها المتصوفة وينسبونها لإللتي وفي بعض األكاذيب ا -
 فقال ، الذهبي ا لالمام كالمَ يقر ( 220ـ4" )الميزان لسان" كتابه في هللا رحمهالحافظ ابن حجر 

ِأحوالَِتسيِِفِأْحدِاإلمامِعنِحكايةِوضعِصوِف)  : الطرسوسي الحسن بن علي ترجمة في
 . (ِالعتيقيِعنهِرواهاِالصوفية

 

 .. وهي تبين كذب المقولة التي نسبت اليه .أحمد من بعض أفكار الصوفية .اإلمام هذه هي مواقف 

 .أحمد اإلمام عن صح الوصية ال ت هثبت أن هذلدينا أسئلة مهمة تلكن 

                                                           
 

 (112-109) ص للطرطوشي والحوادث البدع - 1
 

 (.2/276) والرسائل المسائل - 2
 

 (47)ص األثرم بكر أبي سؤاالت من - 3
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لم يسلكه هو بنفسه واكتفى بالوصية البنه  ذاأحمد يرى أن التصوف هو أفضل طريق لمااإلمام اذا كان 

 ؟ اإلمام عبد هللا ؟ اال يحب ذلك لنفسه ؟ أم أنه يأمر الناس ويخالفهم في أفعاله ... اليس هذا طعن في

ث ه بعلم الحديابن أليس هذا تناقض ...؟  إضافة لذلك هناك معان مضمرة في هذه المقولة وهو أنه كان يأمر

صوفة كما يزعم مؤلف القصة قام بتغيير رأيه وأمر ابنه بمتابعة الصوفية ولم حد المتألوبعد مجالسته 

يامره بعلم الحديث ماذا يعني ذلك ؟  ) ترك علم الحديث والعلم الشرعي ومتابعة الشيوخ وخدمتهم ... هذه 

 حقيقة وصية صوفية وليست وصية حنبلية (. 

 عالملصوفية وهو صاحب كتاب السنة فكيف يصح  لم يتبع الفقيه عبد هللا أه طريقة وفي الجانب اآلخر

 أحمد ؟ اإلمام مثل عبد هللا أن يترك وصية والده اذا كانت حقا أوصاه بها والده 

 أحمد بن حنبل. اإلمام هذا أيضا يؤكد عدم صحة هذه الوصية عن 

 ال يسعنا المجال هنا لتفنيدها. نسبت الى العلماء زورا وبهتانا لكن من األكاذيب التي هذا وغيره 
 

شرع  قوالهم المخالفة للأفعال الصوفية وأذم  نجد لهم كالما لغير واحد منهم فيلو رجعنا لفقهاء المالكية أما 

 :  مام ملك نفسهبدءا باإل

،ِالِأكرهِلباسِالصوفِملنِلُِيدِغيه" ):  وقال مالك أيضا - : قال الحافظ ابن بطال في شرح البخاره
ِكانِشأنِمنِمضىِوألنَِيفىِعملهِأحبِإِلِوأكرههِملنُِيدِغيه، نِوقدِسئلِمالكِعِ"وكذلك

ِكانِِ"لباسِالصوفِالغليظ،ِفقال:ِ فأماِِرجوتيلبسهَِترةِوينزعهِأخرىِلالِخيِفيهِِِالشهرةِولو
 ("ِِاملواظبةِحّتِيعرفِبهِويشتهرِفالِأحبه

أبتدعتهِالصوفيةِاليومِمنِاإلُّمانِعلىَِساعِاملغاِن)  : ابوالعباس القرطبي في المفهماإلمام قال و مِا ِفأمِا
 (...َِبآلالتِاملطربةِ؛ِفمنِقبيلِماِالَُِيتلفِِفَِترَيه

 :قال ف أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوره القاضي المالكي في المجالسةعن روى و 

وهللا ِِ:حممدِبنِسال مِقالِقالِابنِالس ماكِألصحابِالصوفِِعنابنِأبِالدنياِِعنحدثناِأْحدِ) 
ِكذبتم ِكانُِمالفااِلقد ِوإن ُتمِأنِيط لعِالناسِعليها ِكانِلباسكمِوفقااِل سرائركمِلقدِأححبـحبـْ   (1) ( لئن

 

يعَِسعتِالنضرِبنِِشيلِيقولِقلتِلبعضِالصوفييِتب)ِ: أحمد بن سعيد قال  عنابن أبي الدنيا  عنو 
    :  حوارهال أبي ْبن أحمد قال ( ؟ِفقالِإذاَِبعِالصياُِّشبكتهِفبأيِشيءِيصطاُِّ؟ِالصوفجبتكِ

ِالتواضع:ِِقلتِ؟ِالصوفِبلباسِأراُّواِشيءِأيِِببيهِيعدلِوكان:ُِِسلحْيمحانِأبِْبنُِسلحْيمحانِلِقحالِح) 
 384و   374الجوزه صفحة انظر تلبيس إبليس البن (  .الصوفِلبسِإذاِإالِأحدهمِيتكربِال:ِِقحالِح

 

                                                           
تطابق سرائرهم وزهدهم في الدنيا  والمسبحاتاذا كانت هذه المالبس  ،  اآلنويحملون السبحة هذا الكالم في غاية النفاسة خاصة لمن يلبسون المرق ع   -1

بهذه السرائر أمام الناس والرياء يبطل العمل واذا كانت هذه المالبس تخالف سرائرهم فانهم يكذبون ويخدعون الناس  وعالقتهم مع هللا فقد صاروا مرائين

 .ن يميزوا أنفسهمويظهرون خالف ما يبطنون وهذا نفاق فليس أمامهم خيار اال ان يلبسوا مثل عوام الناس دون أ
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  : وهومن فقهاء المالكية الشيخ علين في الفتاوه وقال فيهم
 

ِمحال ٍكِأحْمٌرُِيكحذ  بُُهِاْلعِ )  ِمحْذهحب  ال فحة ِل ُنُصوص  ِاْلُمخح ِبـحْعدحِيِحَحْعُمُهْمِأحنـهُهْمِمحال ك يهٌةِمحعحِهحذ ه ِاأْلحفـْعحال  اُنِوحلحْيسح
ِبـحيحاٌنِ ِِ  ْمِهِحاْلع يحان  ِجحه ُلوُهِوحمحْنِظحنه ِوحالح ئااِم ْنِالنُُّصوص  يـْ ِيحْكُتُمواِشح ِلْح اُءِاْلمحْذهحب  ِوحجحبحْتِوحُعلحمح اِالظهنه ذح

حنهُهِظحنُِّ محاُمِأحبُوُسئ لِح ) : ثُمَّ قَاَل فِي اْلَمْدَخلِ .  (ُسوٍءِب ُعلحمحاء ِاْلُمْسل م يِحِعحلحْيه ِالتـهْوبحُةِأل  يُِّرْحهِِبحْكرٍِِِاإْل  الطُّْرطُوش 
ِمحْذهحبِ ِسحي  د يِمحاِيـحُقولُِِهللاِتعاِل ِاَّللهُِِ"ِالصُّوف يهةِ ِاْلفحق يُهِِف  ُِمدهتحكِأحنهُهِم ْنِر جحاٍلِفـحُيْكْث ُرونحِوحاْعلحْمِححرحسح

ِحُمحمهٌدِصلىِهللاِعليهِوسلمُِثهِأحنـهُهْمِيُِ َِبِ م ْنِذ ْكر ِاَّلله ِوحذ ْكر ِسحي  د َّنح ِوق ُعونح ِعحلحىِشحْيٍءِم ْنِاأْلحُّ مي  يب  ْلقحض 
ئااَِيحُْكُلونحُهِهحلِْ يـْ ِشح ُرونح يًّاِعحلحْيه ِوححُيْض  ِيـحقحعحِمحْغش  ائ ٌزِوحيـحُقوُمِبـحْعُضُهْمِيـحْرُقُصِوحيـحتـحوحاجحُدِححّته ِاْْلُُضوُرِمحعحُهْمِجح

ِيـحْرْححُْكْمِاَّللهُِ ِأحفـْتـحْوَّنح ُِمحْذهحُبِالصُّوف يهة ِبحطحالحٌةِوِحِيـحْرْححُكِ"ِ:اْلْحوحابُِِ"ِأحْمِالح ِِاَّلله ُمِإاله لحٌةِوحمحاِاإْل ْسالح الحٌةِوحضحالح جحهح
صلىِك تحابُِ ِاَّللهِ  وحُسنهةُِرحُسول  ِِلُِوحأحمهاِالرهْقُصِوحالتـهوحاُجُدِفحأحوِهِ،وسلمِهللاِعليهِاَّللهِ  ثحهُِأحْصححاُبِالسهام ر ي   محْنِأحْحدح
ُْمِع ْجالاِلحمهاِاُتهِح َِلح اِلحهُِِذح  .(ِِ"ِاْلُكفهار ِوحُعبهاُّ ِاْلع ْجلِ ُِّ ينُُِِهوِحفِـحِححوحالحْيه ِوحيـحتـحوحاجحُدونِحُِخوحاٌرِقحاُمواِيـحْرُقُصونِحِجحسحدا

 

 مام الذهبي فيب وهذا ما ذكره اإلمن ينكر عليهم سيوصف بأنه محجو والغريب في أفكار الصوفية أن

ِوحالصهْحوِ ِوحاْلمحْحوِ ِاءِ اْلفحنِحِم نِحِاأْلحْحوحالِ ِل ت ْلكِحُِوُجوُِّحِوحالحِ بي قال : )اعراألأعالم النبالء عندما ترجم ألبن سير 
بٌِِالحِوِحِ،ِصحد  يقٌِِب ع بحارحاِت  مِِْتـحفحوههِحِمحاِ،ِوحوحسحاو سِحِخحط رحاتٍُُِِمحرهُُِِّإ الهِِوحالسُّْكرِ  ِ،ِالتهاب عحْيِ ِم نِحِإ محامٌِِوحالحِِ،ِصحاح 

ُهمِِْفحإ نِْ ُمِِْسحلهْمتِحِوحإ نِِْ،ِحمحُْجوبٌِ:ِِوحقحاُلواِ،ِمحقحُتوكِحِب دحعحاو يه مِِْطحالحبـحتـْ َيحانِ ِم نِحِمحعحكِحِمحاُِتححبهطِحِيحاُّحكِحقِ َِلح ِاإْل 
ِب عحْيِ ِوحاْلْحد يثِ ِاْلُقْرآنِ ِوحأحْهلِحِ،ِْقتِ اْلمِحِب عحْيِ ِاْلُعبهاُِّحِوحرحمحْقتِحِ،ِوحاْلُمححالِ ِاْلْحيـْرحةِ ِعحلحىِاْلْحالُِِب كِحِوحهحبحطِحِ،

َّللهِ ِإ الهِِقـُوهةِحِوحالحِِححْولِحِفحالحِ.ِ"ِِحمحُْجوبُونِحِمحسحاك يُِ"ِ:ِِوحقـُْلتِحِ،ِاْلبـُْعدِ   (1) (.َِب 
جلِمنِماِتصوفِِرقال : )أنه االمام الشافعي  في ترجمةصبهاني في كتابه حلية األولياء ذكر أبو نعيم األ

النهارِفالَِيتِعليهِآخرِالليلِاالِوهوِأْحقِوماِتصوفِرجلِمنِأولِالليلِفالَِيتِعليهِآخرِأولِ
  .( النهارِاالِوهوِأْحق

 خطورة اآلثار المكذوبة التي اعتمدها المتصوفة وبنوا عليها مذهبهم لكن يظهر جليا ن لنا مدىييتب هنا من

و أباآلثار الصحيحة والرد على كل من حاول الكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  العلماءأهتمام 

فع اليوم مما د هذه الدقة لم تكن متبعة عند كثير ممن ينتسب الى اإلسالم ولألسف الشديد الكرام األئمة

ابتكار طرق للتعبد وأشياء منكرة ما أنزل هللا بها من سلطان و المكذوبة ثارهذه اآل الى اعتماد هممعظم

 على باب االستحسان.فقط يعتمدون ألنهم حيث ال ضابط لهم 

هذا االستحسان انتج فكرة أخرى خبيثة وهي أساسا ممتدة من فكرة الديمقراطية فيحتج عليك أحدهم ويقول 

ف م هذا فعلهم فكيف تخالب الناس والسواد األعظوأغل ..؟ لون ذلكأكثر الناس يفع بينما : لماذا تنكرلك 

                                                           
 .408الجزء الخامس عشر صفحة  -الطبقة التاسعة عشر ة   –انظر سير أعالم النبالء   -1
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أغلبية المسلمين وتشذ عن جماعة المسلمين ...؟ والرسول صلى هللا عليه وسلم حث على لزوم الجماعة 

 وغير ذلك من الشبهات الباطلة ... 

ِعحلحيِْلزوم الجماعة يعني سلوك الطريق المستقيم )اعلم يقينا ان  رحاطحِالهذ ينحِأحنـْعحْمتح ( وال يعني الخوض  مِْهِ ص 

 وإليك التفصيل :  ...  مع الخائضين

  (1)(وحدكِنتكِِولوِاْلق؛ِوافقِماِاْلماعة:  )ذلك بقوله  مسعود بنلنا الصحابي الجليل عبد هللا بين لقد 

ِِاِبِفعليكِاْلماعةِفسدتِوإذاِوجل،ِعزِهللاِطاعةِوافقِماِاْلماعةِإن ) حماد بن نعيم اإلمام قال
  (2) ( اْلماعةِأنتِفإنكِوحدكِكنتِِوإنِتفسد،ِأنِقبلِاْلماعةِعليهِكانت

ِوإنِالرجالِوآراءِوإَيكِالناس،ِرفضكِوإنِسلفِمنِِبَثرِعليك ) هللا رحمه األوزاعي اإلمام قال
   (3) ( مستقيمِطريقِعلىِوأنتِينجليِاألمرِفإنَِبلقول،َِخرفوه

ِانكِِوإنِاْلق،ِصاحبِالعالِ ِهوِاألعظمِوالسواُِّواْلجةِاإلمجاعِأنِاعلم: ) هللا رحمه القيم ابن قال
ِمتبعِه،لِحمكمِللدليل،ِطالبِالعلم،ِأولِمنِواحدِبرجلِظفرتِفإذاِاألرض،ِأهلِخالفهِوإنِوحده،
   (4) (...ِاأللفةِوحصلتِالوحشةَِالتِكان،ِِمنِومعِكان،ِِوأينِكانِِحيثِللحق

ِ: ) تعالى هللاوهذا يطابق قول  ن يفااإ نه ِأُمهةاِقحان تااَِّلل  ه ِحح ِكحانح بن كثير في تفسير هذه يقول االمام ا (إ بـْرحاه يمح

 .(ِكفارِِذلكِإذِكلهمِِوالناسِوحدهِمؤمناِأيِأمةِإبراهيمِكان:ِِأيضاُِماهدِ...ِوقال) اآلية : 
 ترك الذهيل فَ عمرو بن نُ زيد بن ، روايات متعددة لورد في صحيح البخاره وغيره من كتب السير وقد

               وفي حواره مع الراهب النصراني قال :  ،ن الدين الحنيفع وكان يبحثفي الجاهلية ديانة األوثان 

ن يفااِيحُكونِحِأحنِِْإ الهِِأحْعلحُمهُِِمحاِ:قحالِح؟ِِغحْي هِ ِعحلحىِتحُدلُّن ِِ...ِفـحهحلِْ)  ُِّ ينُِِ:قحالِح؟ِِاْلْحن يفُِِوحمحا:ِِقحالِح،ِِحح

ُمَِِْحْيدٌِِرحأحىِفـحلحمها.ِِاَّللهِحِإ الهِِيـحْعُبدُِِوحالحِِنحْصرحان يًّاِوحالحِِيـحُهوُّ َيًِِّيحُكنِِْلحِِْإ بـْرحاه يمِح ِِقـحْوَلح مِعحلحْيهِ ِإ بـْرحاه يمِحِِف  ِرحجِحخِحِالسهالح
ْيهِ ِرحفحعِحِبـحرحَِحِفـحلحمها ِ:ِيحدح ِِاللهُهمِهِ"ِفـحقحالح ِِأحْشهحدُِِإ ِن    (5) ("   يمِحإ بـْرحاهِ ُِّ ينِ ِعحلحىِأحِن  

ا الصحيح، الدين عن البحث في عمرو بن زيد اجتهدلقد           :جملته المشهورة  قال البحث، من تعب ولمَّ

 ل من قبل المشركين قبل البعثة بقليل.تِ لكنه قُ   " إبراهيم دين على أني دكشهِ أُ  إني اللهم "

                                                           
 .واسناده صحيح (4/467) سننه في الترمذه ورواه (160رقم - 1/122) والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح في الاللكائي رواه -1 

 . البيهقياإلمام  الى وعزاه 142 صفحة  ،"  الشيطان مصائد في اللهفان إغاثة" القيم  كتابه في القيم ابن أورده -2 

 ،( 7/120) النبالء أعالم سيركما ورد في  .صحيح باسناد( 58ص) الشريعة في واآلجره ،(26ص) الحديث أصحاب شرف في البغداده الخطيب رواه - 3

 (1/236) الحنابلة طبقاتو

 (3/398) الموقعين إعالم -4 

 3616 برقم نفيل بن عمرو بن زيد حديث باب - األنصار مناقب كتاب - الباره فتح انظر -5 
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ِِقالِ،ِعنهماِهللاِرضيِبكرِأبِبنتِأَساءِأمهِعنِأبيهِعنِعروةِبنِهشامِوحدثن) :  إسحاق ابن قال
ِقريشِمعشرَِي"ِ:يقولِوهوِ،ِالكعبةِإِلِظهرهِمسنداِكبياِِِشيخاِيلفِحنُـِِبنِعمروِبنَِيدِرأيتِلقد

ِلوِاللهم "ِِ:يقولِثِِ"ِغييِإبراهيمُِّينِعلىِأحدِمنكمِأصبٍِماِبيدهِعمروِبنَِيدِنفسِوالذي
 (1)(   راحتهِعلىِيسجدِثِِ"ِأعلمهِالِولكنِبهِعبدتكِإليكِأحبِِالوجوهِأيِأعلمِأِن

ِهللاِرسولِاخلطابِبنِوعمرِأَّنِسألتِقال) :  زيد بن سعيدابن عساكر باسناد حسن عن  كما روى 
ِ"  :ِفقالِعمرو،ِبنَِيدِعنِوسلمِعليهِهللاِصلى   .(2) " (وحْحدحهِأُمهةِاْلق يحامحةِ ِيـحْومِحَِيحِْت 

 .وهو الرجل الجماعة ... ) وفيه إشارة التباعه ألمة الحق وان كان يفصلهم الزمن (فها هو الرجل األمة 

الذه أخرجه البخاره في صحيحه دليل واضح  على أن الجماعة تعني اتباع الحق  الطويليث دوفي الح

ِإ ِلحُُِِّعحاةٌِِنـحعحمِْ " :ِقحالِح؟   شحر ٍِِم نِِْاخلْحْيِ ِذحل كِحِبـحْعدِحِفـحهحلِِْقـُْلتُِ...  : )ومخالفة أهل الباطل وان كثروا  
نهمِحِأحبـْوحابِ  ُفوهُِِإ لحيـْهحاِأحجحابـحُهمِِْمحنِِْجحهح ت نحاِم نُِِْهمِْ: "  فـحقحالِحِلحنحاِْفُهمِْصِ ِاَّللهِ ِرحُسولِحَِيِح:ِِقـُْلتُِ "ِف يهحاِقحذح ْلدح ِج 

نحت نحاِوحيـحتحكحلهُمونِح ِِفحمحا:ِِقـُْلتُِ "ِِب حْلس   "ِوحإ محامحُهمِِْاْلُمْسل م يِحِمجححاعحةِحِْلزحمُِتِـح:ِ"ِِقحالِحِ؟ِذحل كِحِأحُّْرحكحن ِِإ نَِِْتحُْمُرِن 
ُمِِْيحُكنِِْلحِِْفحإ نِِْقـُْلتُِ ِشحجحرحةٍِِِب حْصلِ ِتـحعحضِهِأحنِِْوحلحوِِْلههحاكُِِِاْلف رحقِحِت ْلكِحِفحاْعتحز لِْ"  :ِقحالِحِ؟ِإ محامٌِِوحالحِِمجححاعحةٌَِِلح
 . 3411رقم  حديث –كتاب المناقب  –صحيح البخاره  -  ("ِِذحل كِحِعحلحىِوحأحْنتِحِاْلمحْوتُِِيُْدر كحكِحِححّتهِ

ل ب أورأه األغلبية بالديمقراطية  ن األمة والجماعة ال تعني الشعب أو المواطنين، إ لقد اتضح األمر اآلن

احد لو سلكه فرد و وتعني المنهج والطريق الذه كانت عليه األمة األصيلة أو ما نسميه بالسلف الصالح 

ه مع تلك األمة يوم القيامة ولو خالف سيكونفقط يسمى األمة أوالجماعة نسبة للذين سبقوه باإليمان. ألنه 

 .ل رحمه هللايْ فَ قصة إبراهيم عليه السالم وزيد بن عمرو بن نُ  فيجميع من كان في عصره مثلما أوردنا 

  الحق.هذه األدلة كافية لكل من يبحث عن 

ِوحلحْوِوحمحاِأحْكْثِـح:  )قال فيهم  ألن هللا سبحانه وتعالىال تغتر بكثرة الناس لك خالي العزيز  نصيحتي ُرِالنهاس 

ُْؤم ن يِح ِِب  ِاَّللهِ  وقال أيضا : ) ، ( ححرحْصتح ِعحنِسحب يل  لُّوكح ُِيض  ِاأْلحْرض  ِمحنِِف  في  ونجد ( ِوحإ نُِتط ْعِأحْكْثـحرح

ِأن أكثر الناس ) القرآن ِيحْشُكُرونِح) (يـحْعلحُمونِحالح ِالح ِالنهاس  ِأحْكْثِـح( )وحلٰحك نهِأحْكْثـحرح ُنونِحوحلٰحك نه ِيـُْؤم  ِالح ِالنهاس  ( رح

ُِكُفوراا ) ِإ اله ِأحْكْثـحُرِالنهاس  ِيـحْعلحُمونحِ )أن  القرآن الكريمقد بين  و (فحأحبحٰ (  ُقونحِوحأحْكْثـحرُُهُمِاْلفحاسِ ) (أحْكْثـحرحُهْمِالح

ِح ُدِأحْكْثـحرحُهْمِشحاك ر ينِح ( ) أحْكْثـحرحُهْمُِيحْهحُلونِحِوحلٰحك نِه) ِ ِ( ) وحالح ق يح ِأحْكْثـحرحُهْمِلحفحاس  وحمحاِيـحتهب ُعِ) (وحإ نِوحجحْدَّنح
ِظحنًّا اف ُرونِح ( ) أحْكْثـحرُُهْمِإ اله ِأحْكْثـحرُُهمِمُّْؤم ن يِح)(  وحأحْكْثـحُرُهُمِاْلكح ِكحانح ِأحْكْثِـح( )وحمحا ِيحْسمحُعونِحُِرُهمِْفحأحْعرحضح ( فـحُهْمِالح

                                                           
 .382 ص  األول الجزء - األنف الروض - 1

 في سعد ابنو.  األفهام رياض في الفاكهي مثله ونقل. حسن باسناد يعلى أبوكذلك  رواه ،2348: رقم  504و 493/  19 عساكر البن دمشق تاريخ - 2

  .128/  1 سعد البن الكبرى؛ الطبقاتأيضا  انظر ..مسلم شرط على صحيح: وقال ،217 -216/  3 في المستدرك الحاكمو ،381/  3 "الطبقات"
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ِيـحْعلحُمونحِاْلْحقِه وقال أخيرا ) ِأحْوِيـحْعق ُلونِحُِهمِْأحْمَِتحْسحُبِأحنهِأحْكْثـحرِح)(  فـحُهمِمُّْعر ُضونِحِبحْلِأحْكْثـحرُُهْمِالح ِيحْسمحُعونح
اأْلحنـْعحامِ إِ  ِكح  (السهْيلِ ِكحغْثحاءِ ُِِغْثحاءٌِِوحلحك نهُكمِِْ،كحْث يٌِِِيـحْومحئ ذٍِِأحنـُْتموفي الحديث ) .(  بحْلُِهْمِأحضحلُِّسحب يالاِِْنُِهْمِإ اله

ِقحل يلٌِوحمحاِآ( و )وحقحل يٌلِم  ْنِع بحاُّ يحِالشهُكورُِ: ) فيهم تعالى هللا قال الذين القليل من أنت فكن ِمحعحُهِإ اله ( و محنح

ر ينِح) ِاآْلخ  ِوحقحل يٌلِم  نح ِاأْلحوهل يح ُهمِْ)و (ثـُلهٌةِم  نح نـْ ِم   ِقحل يالا ِقحل يالاِفِح)  ( تـحوحلهْواِإ اله ِيـُْؤم ُنونحِإ اله ولقد قال الرسول  (الح

ِ ) االسراء والمعراج فيصلى هللا عليه وسلم  َُِِّيحِْت  ِِ،ِوحالرهُجالحنِ ِالرهُجلُِِوحمحعحهُِِالنهِب  َيحِْت  ُِِّوح ِمحعحهُِِوحلحْيسِحِالنهِب 
  .الجماعة هويكون وحده ف      (1) (...ِأحححدٌِ

قال تعالى  ، يعتبر من أكبر المهالكومسايرة  آراءهم وأهواءهم  الناس في أمور الدين عوام  إن اتباع 

ءحَّنِحِوحجحْدَّنِحِإ َّنِه )مبينا هذه الحجة الباطلة :  ر ه مِعحلحىِِٰوحإ َّنِهِأُمهةٍِِعحلحىِِٰآَبح      (2) (ِمُّْقتحُدونِحِآَثح

ِالسهمحوحاُتِوحاأْلحْرُضِوحمحْنِف يه نِه ) ل أيضا : وقا ِأحْهوحاءحُهْمِلحفحسحدحت   (3)(ِوحلحو ِاتـهبحعحِاْلْحقُّ

أو  يلال أريد أن أط لكنييراها أكثر الناس أنها حسنة وجميلة الصالة بتتلعلق  بدع هناك، مناسبة هذه البو
حيح في الصحيث قال ألمته  عليه وسلمصلى هللا هللا رسول الا أعطيك قاعدة واحدة علمه بلفيها  أفصل

ِكماِرأيتموِنِأصلى) أه قلدوا صالتي ... وصالته صلى هللا عليه وسلم كلها مبينة بالتفصيل في  (صلوا

؟ م: هل فعله الرسول صلى هللا عليه وسلونسأل أنفسنا كتب الحديث ما علينا اال أن ننظر لموضوع الخالف
 هل ثبت عنه ؟... 

رنا به مِ الذه أُ  األمر الشرعي. ألننا اذا فعلناه خالفنا .تركناه مباشرة وال نبالي . : ال ،  اذا كانت اإلجابة 

اذا وعندها تنتهي جميع مسائل الخالف ونبقى متفقين على تقليد الرسول صلى هللا عليه وسلم في الصالة. 

رفضت أن تقلد صالة الرسول صلى هللا عليه وسلم وتمسكت بالطريقة التي علمها اياك شيخك ، هذا يعني 

لنا ال  ق اذا قلت:و أفضل من طريقة صالة الرسول صلى هللا عليه وسلم طريقة صالة شيخكمباشرة أن 

 . لماذا ال تتبعها ؟لك : اذا كنت موقن بأن طريقة صالة الرسول صلى هللا عليه وسلم هي األفضل 

  قليال ... نقرب الفهم ألذهاننالنضرب مثال لعلنا 

 ل: خر لم يفعله وسئل األوفي الصالة من باب االستحسان واآل اذا وقف اثنان يوم القيامة أحدهم فعل شيئا

 وهو شيء حسن جميل.رأينا معظم الناس يفعلونه و لماذا فعلت ذلك ؟ فقال : علمنا شيخنا ذلك 

هذا وما أمر كوسئل الثاني : لماذا لم  تفعله ؟ فقال : اتبعت أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم فقلدت صالته 

 لم يثبت عنه لذا تركته طاعة هلل ورسوله. الشيء

 ؟ ... ألم تبلغك كيفية صالة الرسول ؟  األمر بتقليد صالة الرسولثم سئل اآلخر : ألم يبلغك 

 .رى من الهالك بين االثنين ؟ أتُ 

هذا ما حملني على التسبيح بعقد أصابع اليد اليمنى كما ورد في الصحيح أن الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 أم هي األفضل ؟... فهل تستطيع أن تقول لي بأن لك طريقة تسبيح أفضل منها ؟ . كان يسبح بها 

                                                           
 .(2446) الترمذه و(( 220) ومسلم( 5705) البخاره في متقاربة بألفاظ ورد - 1

 23 الزخرف - 2

 71 المؤمنون - 3 
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يع أن أننا مقصرين ال نستط:   عليه وسلم يحتج ويقولصلى هللا معظم الناس عندما اذكر له تقليد الرسول

نفعل كل ما فعله الرسول صلى هللا عليه وسلم ... وهذا الكالم صحيح لكنه في نفس الوقت يفعل أشياء 

كان األولى بك أن تجتهد لتكمل   عليه ؟فلماذا تزيد ... ما دمت مقصر في الموجود أصال   زيادةمبتدعة 

   (١) ويد ...  فأه تناقض هذا الناقص وال تأت بجد

                                                                                                                     من البدع ما يضيق المجال لذكرها.  ستحسان العبادات الذه أدخل في الدينان الكالم يطول في باب ا

  : البد لنا من التطرق ألمر مهم وهواالستحسان هذا باب قبل الخروج من لكن و
 

 : النبوي بالمولد االحتفال
  

بميالده  وذلك بصيام يوم االثنين من كل أسبوع احتفل الرسول صلى هللا عليه وسلم  مما ال شك فيه أن

ا الكريم ابناءنا بسيرة نبين فَ انفسنا بسيرته العطرة ونعر ِ  رَ ونحن مطالبون أن نذك ِ أه أنه احتفال اسبوعي 

 هللا صلى النبي أن عنه هللا رضي علي عن روه فقدوأخالقه وسنته ونغرس فيهم حبه وطاعته واتباعه 

ِ،ِلقرآناِوقراءةِ،ِبيتهِأهلِوحبِ،ِنبيكمُِحب:ِِخصالِثالثِعلىِأوالُّكمِأُّبوا: )  قال وسلم عليه
  (٢) ( وأصفيائهِأنبيائهِمعِظلهِإالِظلِالِيومِهللاِظلِِفِالقرآنِْحلةِفإن

وبالرغم من أن هذا الحديث فيه مقال اال أن معناه صحيح فكثير من الننء اآلن ال يعرف شيئا عن  
هذا ما بينته ووانكار الدين كله الرسول صلى هللا عليه وسلم وهذا ما يدفعهم الى انكار سنته وبالتالي انكاره 

ُْمِفهمِلهِمنكرونِيـحْعر ُفواِلحِِْأحمِْ﴿ في المؤمنون : اآلية الكريمة قال تعالى  غيره مطلوب منا كل هذا و ﴾رحُسوَلح

 لقد تركوا،  بهذا االحتفال لكن المشكلة تكمن في اسلوبهموهذا بالضبط ما يدعيه المحتفلون بالمولد النبوه 
التاريخ  ب سنوهه  الحتفال فحولو اوال باس به ةحسن اا انهورأ ةجديد اءشيأ ابتدعواو صيام االثنين سنة
 . الخ.ح والرقص على انغام الدف .ا على ذلك المدائيوم  الميالد وزادوا تاريخ الميالد وليس عظموف

 فال ذكره، وإحياء وسلم عليه هللا صلى رسول تعظيمهو  النبوه بالمولد االحتفال من ممقصدك كان وإذا

 عالىت قال ومنكرات، وفواحن مفاسد من يصاحبها وما الموالد هذه بغير يحصل وتوقيره تعزيره أن شك

 ات،والصلو والخطب، واإلقامة، األذان، في مرفوع فذكره .﴾ ذ ْكرحكِحِلحكِحِوحرحفـحْعنحا: ﴿ الشرحسورة في 

 صلى هللا عليه وسلم.ذكره  وعند الدعاء، في عليه والصالة والتشهد،

 الرسول هشكر بِ  ما نوع من الشكر يكون أن يَُحت ِم والمنقول المعقول فان ،واذا قلتم أنه شكر هلل على رحمته 

 ولد يوم نهإ:  قلنا ُسئِْلنَا وإذا صام، كما فلنصم وعليه االثنين، يوم صيام: وهو ، ربه وسلم عليه هللا صلى

ي ا تعالى، هلل شكرا نصومه فنحن وسلم، عليه هللا صلى نبينا فيه  هو وهذا وسلم ليهع هللا صلى برسوله وتَأَس ِ

 تفالاالح وهو وسلم عليه هللا صلى النبي يشرعه لم ما على الصيام وهو مشروع هو ما قياس نإ .المشروع

 .باطل قياس وهو الفارق، مع قياس مولده بيوم

 .ما أنتم عليه اآلن أقصد بالضبط  أنيتماما  حتفال بالمولد النبوه أنت تعرف عندما أتحدث عن اإل

 والسؤال هو : 

                                                           
 .السنة ترك ىعل به لتحتج الباب هذا عليك يشكل فال ، الوصال صيام مثل.  عليها يقاس وال الدليل بينها وسلم عليه هللا صلى به خاصة أشياء هناك أن واعلم - 1 
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 بلى اإلجابة  :    ؟ والصحابة  يمر هذا التاريخ الميالده على الرسول صلى هللا عليه وسلم   ألم

     .؟   اإلجابة : ال.بتاريخ ميالده أو ذكره في يوم من األيام .النبي هل اهتم 

 ؟    اإلجابة : ال    .هل اهتم الصحابة الكرام بتاريخ ميالده من بعده ..

ذا مشكلة عظيمة  وا دخلتم في ، ...؟  اذا قلتم نعموصحابته أكثر منه هو  لتاريخذا افهل انتم مهتمون به

 االثنين. ومي صياموهو  المشروع وبقي االحتفال األسبوعي سقط االحتفال السنوه بالمولد النبوه ،قلتم ال

 بلى اإلجابة :  سؤال آخر : الم يكن هناك مادحون في عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ؟  

 اليوم ؟ أنتم فيهاالحتفال ...؟  هل فاتهم هذا االجر العظيم الذه  هذا فاين هؤالء من

 . أصل مشروعا وليس  له هذا يعني أن االحتفال السنوه بتاريخ الميالد ليس

 خذ هذه للعبرة : 

 وسلم هعلي هللا صلى هللا رسول لهم نبي   السنوية والنصارى اليهود احتفاالت عن الصحابة تحدث عندما

 …  ( ذلك تأمل)  ثالث عيد لهم يذكر ولم(  ضحىألوا رمضان يعني)  بالعيدين ابدلنا قد هللا بان

 بمولده تفالحلإل  يوما يبتكروا ولم النهج هذا على ساروا الكرام واألئمة نالتابعي ثم بعده من الخلفاء وكذلك

 ؟؟؟ فيه نحن الذه الكبير جرألا هذا فاتهم فهل وسلم عليه هللا صلى

 لشيعةا من وهم الفاطمية الدولة عهد أتى حتىالنبع الصافي من هذا الدين الحنيف  على المسلمون ظل لقد
 بني نم الباطني العبيده الفاطمي هللا لدين المعز عهد فيالمولد  ظهور ت بدايةكانو المولد هذا وابتكروا

لم يكن المولد النبوه وحده هو المبتكر بل أسس الفاطميون أعياد وموالد ومناسبات للعلم  و.  القداح عبيد

ِولأِوموسمِالسنة،ِرأسِموسممثل : ) . حتى يومنا هذاكثيرة ال يزال معظمها يحتفل به الناس ومواسم 
ِهللاِرضيِ–ِطالبِأبِبنِعليِومولدِ،-ِوسلمِعليهِهللاِصلىِ–ِالنِبِومولدِعاشوراء،ِويومِالعام،

ِالمِ،السِعليهاِ–ِالزهراءِفاطمةِومولدِ،-ِالسالمِعليهماِ–ِاْلسيِومولدِاْلسن،ِومولدِ،-ِعنه
ِصفِشعبان،نِوليلةِشعبان،ِأولِوليلةِنصفِرجب،ِوليلةِرجب،ِأولِوليلةِاْلاضر،ِاخلليفةِومولد

ِوكسوةِ،الشتاءِوكسوةِالغدير،ِوعيدِاخلتم،ِوليلةِرمضان،ِوَساطِرمضان،ِوغرةِرمضان،ِليلةِوموسم
،ِويومِالصيف  (1)( ... . الركوَبتِوغيهاِوأَيمِالعدس،ِوَخيسِامليالُّ،ِويومِالغطاس،ِويومِالنورَو

 بالسنة تعلقي فيما الكالم أحسن" :  كتابه في سابقا   المصرية الديار مفتي المطيعي بخيت محمد الشيخ وذكر

ِلىصِالنِبِمولد:ِِأيِ–ِالستةَِبملوالدِاالحتفاالتِتلكِأحدثِمنِأولِأن) " :  األحكام من والبدعة
ِاملعزِهوِ-ْلاضراِاخلليفةِومولدِعنهمِهللاِرضيِواْلسيِواْلسنِوفاطمةِعليِومولدِوسلمِعليهِهللا

 . (هـ36٢ِسنةِِفِوذلكِهللاِلدين
                                                           

هجرية كما ذكر ذلك ابن بطة في كتاب الشرح  322ع العلم أن الدولة الفاطمية لم تظهر اال عام م - (2/118)للمقريزه  واالعتبار المواعظ - 1

 (   7/1واالبانة على أصول السنة والديانة ) 
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    … من هم وبماذا يعتقدون الشيعة وأنت تعرف

 اومصدر بل والمعاصي الشبهات من خالية كانت اال ورسوله هللا بها أمر عبادة من ماأنه يقينا اعلم 

للفوحن  ومصدرا للشبهات مركزا وكان اال الدين هذا في ها الناسعبدعة ابتد من وما.  للطاعات

 .الشريف النبوه الهده لمخالفته وذلك والمنكرات

 ابتكرو... الخير كل الخير بل غضاضة فيهما وجدنا فما(  ورمضان ضحىألا)  العيدين لنا هللا شرع لقد

  .واحنالف وجميع العلني والزنا والسرقات واإلغتصاب ختالطإلا مصدر فكان النبوه المولد الشيعة لنا

ير أن كل عمل مبتدع غ وقد قلنا االسبوعي باليوم االحتفال سنة يخالف السنوهبالتاريخ  االحتفال ان

ستقول لي كيف ؟  وأعطيك مثال  أو غيرها  مخالفة شرعية أو ارتكاب معصيةب تناقض مشروع يؤده الى

 .السبتيوم  طبعا   - قع فيه ؟ ( ما هو اليوم الذه وم 2016لعام ) للمولد هذا ا

 مختلف يوم يف ياتي عام كل في المولد لكن باالحتفال االثنين يوم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خص لقد

 اال....  هكذاو النصارى مثل حدألا يوم القادم العام وربما... اليهود مثل السبت بيوم تحتفلون اليوم انتم فها

  ؟ باالحتفال وسلم عليه هللا صلى الرسول خصه الذه االثنين يوم خالفتم انكم ترون

 بل ونهانا عن تعظيم السبت واألحد وعدم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يعظمها لم أياما تعظمون انتم فها

وذلك من خالل األحاديث الصريحة خصهما بالصيام أو أه نوع من التعظيم مخالفة لليهود والنصارى 

 قد وقعتم في الفخ .التي في الصحيحين لكن خدعكم الشيطان و

  سنته نم حتى تخرجوا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لااحتف مثل تحتفلوا ال لكي الشيطان يريده ما هذا

 -أدى الى عدة مخالفات شرعية :  .... عظيم جرماإلحتفال  هذا

 و تركتم تخصيص يوم االثنين . وسلم عليه هللا صلىالنبي  به يحتفل الذه اليوم خالفتم:  أوال 

 فحولتم الصيام الى رقص ومدائح. وسلم عليه هللا صلىالنبي  بها حتفلي التي الطريقة خالفتم: ثانيا

 وعظمتم يوم السبت وهو نهاكم عن تعظيمه. وسلم عليه هللا صلىثالثا : خالفتم أوامره 

 المصائب ..؟ الى دوما تقودناألم أقل  أن البدع  ؟ فأه مصيبة أكبر من ذلك ...

 بل وأشدها غرابة : الخاصة بالمولد واليك المزيد من التناقضات والمخالفات 

عنده ال يخلوا من حالتين : اما أن يكون جاهال بالسيرة  النبوية الشريفة أو ان كل محتفل بالمولد النبوه 

 بها لكنه يتجاهلها ... اعالم

 : السؤال التالي يكشف لنا الحقيقة  

 الى الرفيق األعلى ...؟ وسلم عليه هللا صلىمتى انتقل الرسول  

 . الثاني عشر من ربيع األولي نفس اليوم الذه ولد فيه أه االجماع عند العلماء أنه انتقل فان 

 سؤال آخر :  

 أليست الوفاة أعظم من الميالد ...؟      ألم تكن الوفاة أجدر بالذكرى من الميالد ؟

 ؟؟؟ وفاته يوم عن النظر تغضون بينما وتتذكرونه بمولده تهتمون لماذا
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 يريدكم انه. . الشيطان صالح في ليس وهذا  والهتديتم الدنيا امر الستصغرتم وفاته يوم تذكرتم لو النكم

  …  و.....و...  وتفعلوا األفاعيل وتختلطوا ترقصوا ان

 ؟؟؟ الوفاة عكسه الميالد أليس

 هل غفلتم عنها ؟  الوفاة والميالد في نفس التاريخ ؟بينما   ؟... ذكرى دون مرت وفاته تركتم فلماذا

 ... كبيرة مشكلة تكمن هنا

 ...؟ونرقص نفرح أم. .ونحزن . أنبكىاذا كان تاريخ الميالد هو نفس تاريخ الوفاة  : ولنكن منطقيين 

هاده وأعظم انسان  الدنيافيه  تلماذا تفرحون وترقصون في يوم فقدف الحزن من بأولى الفرح ليسو

 ( وهو األرجح على الجهل ) و أنا أحمل ذلك دل على جهل المحتفلين أو نفاقهم :هذه إما ي  ...؟ البشرية 

 يحتفل لمنوردا مفحما  شافية اجابة هوصلى هللا عليه وسلم  ومولده وفاته مرأل جالله جل المولى تقدير ان
  ( ؟ منها موقفكم فما واال...  عليه تؤثر وال تحزنه ال الوفاة أن على يدل النه... )  الوفاة دون بالمولد

نا بها لقد أوصابلى ،   ؟  وسلم عليه هللا صلى يتحدث عنها رسول هللاألم أليست مصيبة الوفاة أعظم ؟ 

يبحةٌِِأحححدحُكمِِْأحصحابِحِإ ذحا) فقال :  يبـحتحهُِِفـحْليحْذُكرِِْ،ُِمص  ُِِمص   (1)( اْلمحصحائ بِ ِْعظحمِ أحِِم نِِْفحإ نـههحاِ،ِب 

ِ  َرُسولَ أن في الموطأ رد وو ُ  َصلَّى َّللاَّ ِِاْلُمْسل م يِحِل يـُعحز ِ ) : قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ يبحةُِِه مُِمحصحائ بِ ِِف  ِ اْلُمص   (2) (ب 
ُ  َوَرِحمَ  :  في التمهيدالمالكي قال ابن عبد البر نعزه بها بعضنا بعضا  وهي أعظم تعزية   ْلعَتَاِهيَةِ ا أَبَا َّللاَّ

  : يَقُولُ  َحْيثُ  أَْحَسنَ  فَلَقَدْ 

ك تَْبتَِغي ِلَمنْ  ِ ـِللنَّبِ  تَ ـُكنْ  إَِذا       هُ ـأَْهلُ  وَ ـهُ  بَِما َرىـْ الذ ِ  اــنَاِسيَ  رِ ــــَّ اْلُمَطه ي 

ِ ــالنَّبِ  دِ ــبَعْ  نْ ــمِ  دَّرَ ـــتَكَ  ِ  اَلمُ ــسَ  هِ ـَعلَيْ        د  ـــُمَحمَّ  ي   اـَصافِيَ  انَ ـكَ  اــمَ  َّللاَّ

 اـَعافِيَ  حَ ـَوأَْصبَ  أَْضَحى ِعْلم   َوِمنْ         اـلَنَ هُ ـأَْوَضحَ  َكانَ  ار  ـَمنَ ِمنْ  مْ ــفَكَ 

مَ  تِ ــَوَكشَّفَ         َدهُ ــبَعْ  ةِ ـــالدَّنِيَّ  اــالد ْنيَ  ىـإِلَ  اــَرَكنَّ   اـاْلَمَساِويَ  اــِمنَّ  اعُ ـالط ِ

ِ–ِاَّللهِ ِرحُسولِ ِقـحرْبِ ِرحابِ تُـِِم نِِْأحْيد يـحنحاِنـحفحْضنحاِمحا:ِِاخْلُْدر يُِِّسحع يدٍِِأحبُوِقحالِح"ِِ) : أيضا ابن عبد البر وقال 
  : يَقُولُ  َحْيثُ  َهَذا َمْعنَى نَْظِمهِ  يفِ  اْلعَتَاِهيَةِ  أَبُو أَْحَسنَ  َولَقَدْ ..  "ِقـُُلوبـحنحاِأحْنكحْرَّنِحِححّتهِِ–ِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهى

 دِ ـُمَخلَّ  َغْيرُ  ْرءَ ـاْلمَ  بِأَنَّ  مـَواْعلَ        دِ ـــلَّـ َوتَجَ  ة  ـــُمِصيبَ  ل ِ ـــِلكُ  رْ ـــاْصبِ 

 بَِمْرَصدِ  ادِ ـِلْلِعبَ  اْلَمنِيَّةَ  َرىــَوتَ         ة  ــَجمَّ  بَ ـائِ ــاْلَمصَ  أَنَّ  َرىـتَ  اـأََومَ 

 دِ ـأَْوحَ ـبِ  هِ ـفِي تَ ــلَسْ  ل  ـَسبِي َذاـهَ       ؟ بُِمِصيبَة   تََرى ِممَّنْ  يَُصبْ  لَمْ  َمنْ 

ِ ـبِالنَّبِ  ُمَصابَكَ  لْ ـفَاْجعَ        هُ ـابَ ــَوُمصَ  د اـــُمَحمَّ  ْرتَ ـــَذكَ  َوإَِذا  دِ ـَ ُمَحم   ي 

ِاِنللمغِاملولدِيعملونِكيفِِ!ِِالعجيبِالعجبِث) : ( 2/15) المدخل في ـ هللا رحمه ـ الحاج ابن يقول
ِعليه–ِوهوِـِاألولِربيعِـِالكرميِالشهرِهذاِِفِ-والسالمِالصالةِعليه–ِمولدهِألجلِوالسرورِوالفرح

                                                           
 ..3/1440 الصحابة معرفة في نعيم وأبو 4/20 الصحابة معجم في والبغوه 9678 االيمان شعب في والبيهقي7/167 الكبير المعجم في الطبراني - 1

 .  المالكي البر عبد البن 557 واألسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد - 2
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عتِوجل،ِعزِربهِكرامةِِإِلِانتقلِفيهِ-والسالمِالصالة ِالِعظيمِصابِبِوأصيبتِفيه،ِاألمةِوُفج 
ا،ِاملصائبِمنِغيهاِذلكِيعدل ِإنسانِكلِِاُّوانفِرِالكْثي،ِواْلزنِالبكاءِيتعيِكانِِهذاِفعلىِأبدا
   أهـ. (ِبهِأصيبِل محاِبنفسه

 ؟م الحكمة  ورجاحة عقولكأين ... أين درايتكم بالسيرة النبوية ؟... ؟ األقوال هذهكل احتفاالتكم من فأين 

ِاملسلمونِرآهِوماِحسن،ِهللاِعندِفهوِحسنااِاملسلمونِماِرآهقد يحتج أحدهم بأثر ابن مسعود ويقول : ) 
  :قال عنه هللا رضي مسعود ابن عنواالمام أحمد  الطيالسي داود أبو روى ( فقدقبيٍِهللاِعندِفهوِقبيحاا

ِِنحظحرِحِاَّللهِحِإ نِه ) يـْرِحِسحلهمِحوِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِحُمحمهدٍِِقـحْلبِحِفـحوحجحدِحِاْلع بحاُِّ ِقـُُلوبِ ِِف  ِفحاْصطحفحاهُِِ،ِاْلع بحاُِّ ِقـُُلوبِ ِخح
هِ  ِِنحظحرِحُِثِهِ،ِب ر سحالحت هِ ِفحابـْتـحعحْثحهُِِ،ِل نـحْفس  اب هِ ِقـُُلوبِحِفـحوحجحدِحِ،ِحُمحمهدٍِِْلبِ قِـحِبـحْعدِحِاْلع بحاُِّ ِقـُُلوبِ ِِف  يـْرِحِأحْصحح ِوبِ قـُلُِِخح
ِرحأحْواِوحمحاِححسحنٌِِاَّللهِ ِع ْندِحِفـحُهوِحِححسحنااِونِحاْلُمْسل مُِِرحأحىِفحمحاِ،ُِّ ين هِ ِعحلحىِيـُقحات ُلونِحِنحب ي  هِ ُِوَحرحاءِحِفحجحعحلحُهمِِْ،ِاْلع بحاُِّ 
   (1)( ِسحي  ئٌِِاَّللهِ ِع ْندِحِفـحُهوِحِسحي  ئاا

(  ملسلموناهذا األثر : لم يتعد ابن مسعود الصحابة ويذكر غيرهم من التابعين وتابعيهم لذا قوله )في أوال  : 

 هو على األغلب يقصد به جمهور الصحابة. 

واستحسنه وانكره  بعضهم رآه ما ال حسن ا ورأوه المسلمون عليه أجمع ما هنا باإلجماع المراد إن: ثاني ا

  .هذا الكالم عليهمالبعض اآلخر عندها ال ينطبق 

 .) ليست ديمقراطية (: أكد العلماء أن االجماع يقصد به اجماع علماء المسلمين وليس عامتهم  ثالثا  

 .رابعا : االجماع ال بد أن يكون مبني على دليل صحيح وليس على أهواء الناس 

ِمياملسلِبعضِرآهِماِوليسِتُيقن،ِلوِخالفهُِيَوِالِالذيِاإلمجاعِهوِفهذا )  :فيه حزم ابن قال
ِشيءِعلوبفِوضدهَِبلشيءِمأمورينِلكناِذلك،ِكانِِولوِاملسلميِمنِغيهمِرآهِِماَِبالتباعِأوِل

   (2)( إليهِسبيلِالِحمالِوهذاِمعاا،ِوتركه

 القرآن هفي نزل يوم أول ،الوحي نزول بيوم نحتفل أن بنا يجدر اال. جائزة االحتفاالت  ان نفترض جدال 

ْسمِ ِاقـْرحأِْ) ِنحْصرُِِجحاءِحِإ ذحا ) ؟... مكة فتح يومغزوة بدر الكبرى و  في رأيكم وما ؟ ( ...ِخحلحقِحِالهذ يِرحب  كِحَِب 
ٍُِِاَّللهِ    ؟  (...وحاْلفحْت

                                                           
 .12  رقم أثر البر عبد البن األصحاب معرفة في االستيعاب كتاب في كذلك( . 3600رقم/  379ص/  1ج) المسند في حنبل بن أحمد أخرجه - 1

 .18،19 صـ/ 6 ج األحكام أصول في اإلحكام - 2
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ل عمران في سورة آ تعالى قال فقدأن البعثة أعظم من الميالد لذا خصها هللا باالمتنان على المسلمين  واعلم

ُلوِأنفسهمِم  نِِْرحُسوالاِِف يه مِِْبـحعحثِحِإ ذِِْاْلُمؤم ن يِحِعحلحىِاَّلل ُِِمحنِهِلحقحدِْ : ﴿ ت هِ ِلحْيه مِْعِحِيـحتـْ ِوحيـُعحل  ُمُهمُِِوحيـُزحك  يه مِِْآَيح

انُواِِِْوحإ نِوحاْلْ ْكمحةِحِاْلك تحابِح  ﴾ ِ﴾١64﴿ِمُّب يٍِِضحاللٍِِلحف يِقـحْبلُِِم نِكح
 ويوجه أنظارنا فتليل ؛ بمولده ال وسلم عليه هللا صلى رسوله ببعثة المؤمنين على يمتن تعالىسبحانه و فاهلل

 نبه ثم (دَ لِ وُ  ذإ) :يقل ولم﴾ بـحعحثِحِإ ذِْ: ﴿ تعالى فقال النعمة، ومظهر االمتنان وجه هي التي البعثة إلى عنايتنا

 به وتَْطُهر النفوس، تزكو حتى به، والعمل وبيانه القرآن تالوته وهي البعثة، من الغاية إلى وتعالى سبحانه
 صلى هللا رسول مبعث قبل فيها غارقين العرب كان التي والضاللة العماية بعد األرواح به وتسمو القلوب،

 (1) فلماذا لم تكن هي موضع االحتفال وسلم عليه هللا

 ؟؟؟دون غيره   فقط المولد وراء السر هو ما لكن

 … الميالدية السنة برأس يسمى ما أو السالم عليه عيسى بميالد يحتفلون كانوا قبلنا النصارى ان

 يا تصدق ... بهم وتشبها لهم مجاراة النبوه المولد هذا لنا وابتكروا الفكرة هذه نحو الفاطميون فانجذب

بـحُعنِه: ) قلت حين هللا يارسول حبيبي انِحِِمحنِِْسحنحنِحِلحتـحتـْ لحُكمِِْكح بـْرااِقـحبـْ بـْرااِش  ُِّحخحُلواِلحوِِْححّتهِِب ذ رحاعٍِِذ رحاعااوِحِش 

  (2) (؟ محنِْفِحِِقَاَل:؟   وحالنهصحارحىِاْليـحُهوُُِِّاَّللهِ ِرحُسولِحَِيِحِقـُْلنحا .ِتحب ْعُتُموُهمِِْضحب ٍُِِجْحرِح

 من غيرهم ؟   أه؟ :  ( فمن  ) قال :

 تقليدو باالتباع الحبي حب الرسول صلى هللا عليه وسلم وال يدره أن عِ طبعا كل من يحتفل بالمولد يدَّ 

ِِاَّللهِحِونِحَتُ بُُِّكنُتمِِِْإ نُِقلِْ ﴿ قال تعالى في آل عمران : أمر فيما طاعتهبل  بمخالفته وليس المحبوب ِفحاتهب ُعوِن 
ا َاافـحوِِْفحاَِحِفـحقحدِِْوحرحُسولحهُِِاَّللهِحِيُط عِِْوحمحن﴿ وقال في األحزاب :   ﴾ِاَّللهُِِحُيْب ْبُكمُِ  سورة الحشروقال في ﴾  عحظ يما

ُكمُِِوحمحا ﴿ كما قال في  ﴾ِ﴾7﴿ِاْلع قحابِ ِشحد يدُِِاَّللهِحِإ نِهِاَّللهِحِوحاتـهُقواِفحانتـحُهواِعحْنهُِِنـحهحاُكمِِْوحمحاِفحُخُذوهُِِالرهُسولُِِآَتح

ِِلحُكمِِْكحانِحِِلهقحدِْ ﴿سورة األحزاب  ففي  عليه والصالة ءالثناويكون حبه ب  – ﴾ِححسحنحةٌُِِأْسوحةٌِِاَّللهِ ِرحُسولِ ِِف 

تحهُِِاَّللهِحِإ نِه ﴿قال تعالى أيضا زاب ــاألح ئ كح ِوحسحل  ُمواِعحلحْيهِ ِصحلُّواِآمحُنواِالهذ ينِحِاأحيُـّهِحَِيِحِالنهِب  ِ ِعحلحىُِيصحلُّونِحِوحمحالح
ال ففي سورة المؤمنون قلتعريف الناس به  ذكره وكثرة سيرته قراءة كثرةويكون حبه ب –﴾﴾٥6﴿ تحْسل يماا

ُمِِْيـحْعر ُفواِلحِِْأحمِْ ﴿تعالى   قَالَ  شيء كل فوق وطاعته محبته تكون أنويجب  -  ﴾﴾6٩﴿ُمنك ُرونِحِلحهُِِفـحُهمِِْرحُسوَلح

ُ  َصلَّى النَّبِي      (3) (ِأحمْجحع يِحِوحالنهاسِ ِوحوحلحد هِ ِوحال د هِ ِم نِِْإ لحْيهِ ِأحححبِهِأحُكونِحِححّتهِِأحححدُُكمِِْيـُْؤم نُِِالحِ)  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ
ُ  َرِضيَ  َماِلك   ْبنِ  أَنَِس  َعنْ   ورد في الصحيحين فقد.  نفسك من اليك وأحب بل ِ  َعنْ  َعْنهُ  َّللاَّ ُ  لَّىصَ  النَّبِي   َّللاَّ

ثٌِ : ) قَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  وحةِحِوحجحدِحِف يهِ ُِكنِهِِمحنِِْثحالح َيحانِ ِححالح وحاُهُحاِِم هاِإ لحْيهِ ِأحححبِهِولُهُِوحرحسُِِاَّللهُِِيحُكونِحِأحنِِْاإْل  ِوحأحنِِْس 
ِِيـحُعوُِّحِأحنِِْيحْكرحهِحِوحأحنَِِّْلل هِ ِإ الهِِحيُ بُّهُِِالحِِاْلمحْرءِحِحيُ بِه اِِاْلُكْفرِ ِِف  ِِيـُْقذحفِحِأحنِِْرحهُِيحكِِْكحمح   (4)(  النهارِ ِِف 
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نـحُهمحاُِهوِحِإ الهِِإ لحهِحِالحِِالهذ يِوحاَّللهِ ُِسنـهُتُكمِْ)  :– هللا رحمه –االمام الحسن البصره  قال ِِبـحْيِحِ:ِبـحيـْ ِِاْلغحال  ِوحاْلْحاِف 
ُواِ، حُكمِِْعحلحيـْهحاِفحاْصرب  انُواِِالسُّنهةِ ِأحْهلِحِفحإ نِهِ،ِاَّللهُِِرحْح  يِحِف يمحاِالنهاسِ ِأحقحلُِِّوحُهمِِْ،ِمحضحىِاف يمِحِالنهاسِ ِأحقحلِهِكح

:ِبحق 

ُبواِلحِِْالهذ ينِح تْـرحافِ ِأحْهلِ ِمحعِحِيحْذهح ِِاإْل  ِِاْلب دحعِ ِأحْهلِ ِمحعِحِوحالحِِ،ِإ تْـرحاف ه مِِِْف  ِّتهِحِحُِسنهت ه مِِْعحلحىِوحصحبـحُرواِ،ِب دحع ه مِِِْف 
ل ُكمِِْ،ِرحبـهُهمِِْلحُقوا  (1) ( فحُكونُواِاَّللهُِِشحاءِحِإ نِِْفحكحذح

 

ِِمحا ):  قَالَ  ، َعبَّاس   اْبنِ  َعنِ  ثُواِإ الِعحامٍِِم نِِْالنهاسِ ِعحلحىَِيحِْت  َِتحْيحاِححّتهِ,ُِِسنهةِاِف يهِ ِواوحأحمحاتُِِب ْدعحةِاِف يهِ ِأحْحدح
ُوتِحِاْلب دحعُِ  (2) ( السُّنحنُِِوحُتح

ِِإ نههُِقال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه : ) لسُّنحنِ ِفحُخُذوُهمِِْْرآنِ اْلقُِِب ُشبـُهحاتِ ُُِيحاُّ ُلونحُكمَِِّْنحسٌِِسحيحْأِت  ِفحإ نِهَِب 
                (3) ( اَّللهِ ِب ك تحابِ ِأحْعلحمُِِالسُّنحنِ ِأحْصححابِح

ِوححُيْدحثُِِ،ُِتْحد ثُونِحسِحِوحإ نهُكمِِْ،ِاْلف ْطرحةِ ِعحلحىِأحْصبحْحُتمِِْإ نهُكمِْ ): عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه  وقال
ثحةِاِرحأحيـُْتمِِْفحإ ذحاِلحُكْم، َْلحْديِ ِفـحعحلحْيُكمِِْ،ِحُمْدح  (4) ( األحوهلِ َِب 

 

اِاْليـحْومِحِاألحْرضِ ِظحْهرِ ِعحلحىِأحُظنُِِّمحاِوحاَّللهِ ِ):  قال رضي هللا عنه عباس ابن وعن ِالشهْيطحانِ ِإ ِلحِِححبِهأحِِأحححدا
ِِاْلب ْدعحةِحِلحُيْحد ثُِِإ نههُِِوحاَّللهِ :ِِفـحقحالِحِ؟ِوحكحْيفِح:ِِفحق يلِحِ،ِم ن  ِِهحالكاا ِالرهُجلُِِفـحيحْحم ُلهحاِ،ِمحْغر بٍِِأحوِِْْشر قٍِمِحِِف 

ْعتـُهحاِإ لحِهِانـْتـحهحتِِْفحإ ذحاِ،ِإ لحِه لسُّنهةِ ِقحمح اِِعحلحْيهِ ِفـحتـُرحُُِِّّ،َِب     (5) (ِأحْخرحجحهحاِكحمح
  

ِعحرحفِحِمحاِاْليـحْومِحِع ثِحُبُِِثِهِ،ِاأْلحوهلِحِالسهلحفِحِأحُّْرحكِحِرحُجالاِِأحنِهِلحوِْ ):  قال تعالى هللا رحمه البصره الحسن وعن

مِ ِم نِح ئااِاإْل ْسالح يـْ هُِِوحوحضحعِح:ِِقحالِح.ِِشح ةِحالصِهِهحذ هِ ِإ الهِ:ِِقحالِحُِثِهِ،ِخحد  هِ ِعحلحىِيحدح ِعحلحىِ–ِوحاَّللهِ ِأحمحا:ِِقحالِحُِثِه الح
ِِعحاشِحِلحمحنِِْ–ِذحل كِح ٍِحِالسهلحفِحِذحل كِحِيُْدر كِِْوحلحِِْالنُّْكر ،ِِف  تِحِفـحرحأحىِالصهال  ِوحرحأحىِب ْدعحت هِ ِإ ِلحِِيحْدُعوِد عااُمبـْ

بِح ،ِم نِِْاَّللهُِِفـحعحصحمحهُِِ،ُُِّنـْيحاهُِِإ ِلحِِيحْدُعوُُِّنـْيحاِصحاح  ٍِ ِالسهلحفِ ِذحل كِحِإ ِلحِِنُِّحيحِ ِقـحْلبحهُِِوحجحعحلِحِذحل كح ِيحْسأحلُِِِالصهال 
رحُهمِِْوحيـحْقتحصُُِِّسبُل ه مِِْعحنِْ لِ ِيماا،عحظِ ِأحْجرااِلحيـُعحوهضُِِ،ِسحب يلحُهمِِْوحيـحتهب عُِِ،ِآَثح  (6) ( .اَّللهُِِشحاءِحِإ نِِْفحُكونُواِكِحوحكحذح

ِ

حكِح!ِِوحاْعلحم ) السنة شرح في البربهاره اإلمام وقال ِمتهبعااِيكونِّتهِٰحِعبدٍِِإسالمُِِيتمُِِّالِأنههُِ:ِِهللاُِِرحْح 
ِهللاُِِصحلهىِهللاِ ِولُِرحسُِِأْصحابِيكفوَّنهِلِاإلسالمِأمرِم نِِْشيءٌِِبحق يِقدِأنههَُِِعمِحِفمحنُِِْمسلماا،ِمصد  قاا
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ِماِاإلسالمِ ِِفِحُمدثٌِِضلٌّ،مِضالٌِِّمبتدعٌِِفُهوِعليهم،ِوطعنااِفُرقةِاِِذاِوكفىِِٰكذهِم،ِِفقدِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ 

 (1/23)  الس نَّة َشرحِ  (منهُِِليسِح
 

فُِ ):  الرازه معاذ بن يحيى قال عُُِِكل  ه مِِِْالنهاسِ ِاْخت الح ثحةِ ِإ ِلحِِيـحْرج  دٍِِل ُكل ِ فِحِ،ُِأُصولٍِِثحالح نـْهحاِوحاح  دٌِِّم  ِ،ِض 
ِِوحقحعِحِ،ِعحْنهُِِسحقحطِحِفحمحنِْ د  هِ ِِف  يدُِ:ِِض  دُّهُِِالتـهْوح  ْركُِِوحض  دُّهحاوِحِوحالسُّنهةُِِ،ِالش   دُّهحاِوحالطهاعحةُِِ،ِاْلب ْدعحةُِِض  ِوحض 

يحةُِ  (1) ( اْلمحْعص 

بِهِعحنِْ,ِِاألحْوَحاع ي ِ ِعحنِ ,ِِيُوُنسِحِْبنُِِع يسحىِعن)   وضاح البن عنها والنهي البدعورد   ِِْبنِ ِانِ حح بـحلحةِحِأحب  ِِجح
ِِعحنِْ ئااِعحرحفِحِمحاِاْليـحْومِحِلحْيُكمُِإ ِِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولُِِخحرحجِحِلحوِْ:ِ"ِِقحالِح,ِِالدهْرُّحاءِ ِأحب  يـْ ِكحانِحِِِم هاِشح

ابُهُُِِهوِحِعحلحْيهِ  ِ .("ِِالصهالةِحِإ ال,ِِوحأحْصحح
َاعيِ) ِِِِِِ؟ِاْليـحْومِحِكحانِحِِلحوِِْفحكحْيفِح:ِِاألحْوَحاع يُِِّقحالِح ِ(إشارةِلزمانِاألو
اِاألحْوَحاع يُِِّأحُّْرحكِحِلحوِِْفحكحْيفِح:ِِع يسحىِقحالِح  .  ( إشارةِلزمانِعيسىِ)    (2)(  ِ؟ِالزهمحانِحِهحذح

 ببدعه ومن يدافعون عنها ؟  الزمان هذا وا جميعهمأدرك لو فكيف :  قلت
 

؟ِِأحْغضحبحكِحِمحاِ:ِفـحُقْلتُُِِمْغضحبٌِِوحُهوِحِالدهْرُّحاءِ ِأحبُوِعحلحيِهُِّحخحلِح : ) تَقُولُ  الدَّْرَداءِ  أُمَّ  عنروى البخاره 
ئااِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِحُمحمهدٍِِأُمهةِ ِم نِِْأحْعر فُِِمحاِوحاَّللهِ ِ:فـحقحالِح يـْ  (3) (ِمجح يعااُِيصحلُّونِحِأحنـهُهمِِْإ الهِِشح
ِِم نِِْصحدحرِحِذحل كِحِوحكحأحنِه ) : 2/138 الباره فتح في حجر ابن الحافظ قال ِِالدهْرُّحاءِ ِأحب  رِ ِِف  ِوحكحانِحُِمر هِ عُِِأحوحاخ 

ِِذحل كِح رِ ِِف  فحةِ ِأحوحاخ  الح ْعر يِلحْيتِحِفـحيحاِ،ُِعْْثمحانِحِخ  لُِاْلفِحِاْلعحْصرُِِذحل كِحِكحانِحِِإ ذحاِش  فحةِ ِاض  لص   ِع ْندِحِاْلمحْذُكورحةِ َِب 
ِ ُهمِِْجحاءِحِِب حنِِْفحكحْيفِحِالدهْرُّحاءِ ِأحب  اِإ ِلحِِالطهبـحقحاتِ ِم نِحِبـحْعدح  ( و؟ الزهمحانِ ِهحذح

في زمانكم فكيف بزماننا ؟ ... فوهللا في هذا  الفاضل العصر ذلك كان إذاوأقول للحافظ : يا ليت شعره 

ستنكرونها علينا ألنه صارت لدينا أنواعا جديدة من العبادات والصلوات مثل صالة الزمان حتى الصالة 

 وغيرها. الرغائبوالتسابيح 

يِحِالنهاسُِِذحهحبِح) : أنه قال ُهَرْيَرةَ  أَبِي َعنْ ورد في الزهد والحلية 
ِالنهْسنحاُس؟ِمحا:ِِهُِلحِِفحق يلِح"ِِالنهْسنحاسُِِوحبحق 

بـهُهونِح:ِ"ِِقحالِح لنهاسِ ِيـحتحشح  (4) ( ب نحاسٍِِوحلحْيُسواَِب 

 شيء وكل العبادة وطرق المظهر في حبيبه يخالف ثم الحب منكم الواحد يدعي...  غريب أمركم ان

  ؟... الشخصية في انفصام هذا أليس...
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 كل على فرض القلب حب الن بالعمل يكون الذه الوحيد الحب ان حب الرسول صلى هللا عليه وسلم هو

ليس  فهو أقواله أو أفعاله من شيئا كره أو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كره من فكل... ومسلمة  مسلم

 . جماعإلبا مؤمن

 ونيقول بعضهم تجد...  ادعاءمجرد  االمر وليس يحبه أن البد مسلم كل انف ورغم االيمان هو حبه اذن

 ...  المصطفى احباب نحن

 أم أننا من كفار قرين ؟      ترانا نشجع أباجهل ؟أ     ؟ أعداؤه  نحن هل    ؟  نحن بالنا فما

 يصدق الذه من لمعرفة الحب لهذا اخرا ميزانا تعالى هللا جعللذا  القلب حب مسالة في يتساوى الجميع ان

ِفحاِاَّللهِحَِتُ بُّونِحُِكنُتمِِِْإ نُِقلِْ) للمحبوب والتقليد االتباع وهو الحب هذا تفسير في  نم فكل ( اَّللهُِِحُيْب ْبُكمُِِتهب ُعوِن 

... فتجد أحدهم يدعي حب المصطفى  هراء مجرد كالمه كونسي الحبيبسنة  يخالف وهو الحب ادعى

نه فاتحا أعينه وفاه كأمنتفخا  بذعرلكن مجرد أن تقول له روى االمام البخاره أو مسلم تجده ينظر اليك 

 صاحب الحب الكاذب ؟قطة رأت كلبا ... لماذا تخاف من كالم حبيبك يا 

ا لديهم معظم م بلوليس لهم أه اتباع  ملألوا بالتمني فقط الرسول  حب في منهج المتصوفة ادعاء نجد لذا

تـهُعواَِيحُْكُلواِذحْرُهمِْ... ) هو االبتداع   (1) ( يـحْعلحُمونِحِفحسحْوفِحِاأْلحمحلُِِوحيـُْله ه مُِِوحيـحتحمح

 تمي ال لكن علينا واجب وتعظيمه...  آدم ولد وسيد الخلق أشرف هو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نإ

  .والمنكرات البدع عن بعيدا أثره وتقفي سنته باتباع اال التعظيم هذا

ل كِحِوحب رحْْححت هِ ِاَّلل ِ ِب فحْضلِ ُِقلِْ ﴿ في سورة يونسقد  يعترض احدهم ويقول نحن نفرح به امتثاال ألمر هللا  ِفحب ذح
يـْرٌُِِهوِحِفـحْليـحْفرحُحواِْ  مأعظ وسلم عليه هللا صلى والنبي بالرحمة، نفرح أن أمرنا فاهلل﴾ ِ﴾٥٨﴿ ُيحْمحُعونِحِِم  هاِخح

 ... الخ  ﴾﴾١07﴿ ل  ْلعحالحم يِحِرحْْححةِاِإ الهِِأحْرسحْلنحاكِحِوحمحا: ﴿في األنبياء  تعالى هللا قال رحمة؛

ورد في  ... دالموال في تؤدنها التي بالصورة ليس هللا بفضل الفرح أن سنجد كلها التفاسير رأينا اذا لكن

ِوُّينِاَلدىِمنِهللاِمنِجاءهمِالذيِِذاِ:أي "..وحب رحْْححت هِ ِاَّلل ِ ِب فحْضلِ ُِقلِْ" :تعاِلِوقوله) : رابن كثي تفسير
 (...حمالةِالِلذاهبةاِالفانيةِالزهرةِمنِفيهاِوماِالدنياِحطامِمنِ:أيِبه،ِيفرحونِماِأوِلِفإنهفليفرحواِِاْلق

وهو مدلول وهذا يدل على أن الفرح الشرعي هو فرح القلوب وامتالئها بهجة واطمئنانا على هذه الرحمة 

 وحث الناسمثل الذبح هلل لشكر النعمة  معظم األمور المشروعةيدخل في هذا الباب  اللفظ اللغوه وقد

وهذا  رهاوغيال وصلة األرحام بالهدايا والتوسعة على العي والسنة األحاديث وتعليمهملحفظ القرآن الكريم 

ذه األمور هتكون لذا وال هناك دليل من السنة على تحديد التاريخ الفرح لم تحدد له اآلية أه زمان أو تاريخ 

   . أو موسم معين المولدبتاريخ ر العام وليست هذه خاصة اعلى مد

يقم به أحد من السلف الى أن أتى الفاطميون مكتوما لم )أه االحتفاالت( والسؤال هو : هل بقي هذا الفرح  

 مجرد سماعان فعال موجودا لكن باتباع السنة وبعيدا عن االبتداع ؟   نليخرجوه لنا ؟ أم أن الفرح كا
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                                207 من أصل    146 صفحة 
 

أحدهم لكلمة )الفرح( يتصور االحتفاالت فهذا تصور خاطئ ألن الفرح الشرعي الذه بينه القرآن ال يعني 

 .ع السلف في معرفة دالالت النصوص لذاعلينا باتبا ،االحتفاالت 

ِيْثبتِلِالذيِالوجهِأن)  قائال :   "الموافقات من الشرعية األدلة"  كتابه في الشاطبي بَيََّن ذلك االمام وقد
ِعليه،ُِّليلِانكِِلوِإذِ...ِعليهِالنصُِّاللةُِّعوىِبعدهمِِمنِيقبلِالِعليهَِبلنصِالصاحلِالسلفِعن

ِهذاِملقتضىِامصاُّمِاِكانِِكيفِِاألوليِفعملِهؤالء،ِيفهمهِثِوالتابعيِالصحابةِفهمِعنِيعزبِل
ِاألولي،ِمجاعإلُُِمالفِالقسمِهذاِمنِاملتأخرونِبهِعملِفماِالعمل،ِتركِكانِِولوِله،ِومعارضااِاملفهوم

 .(ُمطئِِفهوِاإلمجاعِخالفِمنِوكل

 العادات في وه إنما هنا األصوليين كالم أن وال يدره ،( التحرميِيقتضيِالِالَتك: ) ويقول أحدهم يحتج قد

 النبي ثال  فم التحريم، على يدل ال العادات باب في فالترك اإلباحة، العادات في فاألصل. العبادات في ال

 التركو المنع فيها فاألصل العبادات أما تحريمه، على يدل ال وهذا الضب، يأكل لم وسلم عليه هللا صلى

 في بيالشاط قاليبين سبب الترك عندها ربما يتغير الحكم .  خاص بدليل علل ما اال التحريم على يدل

ْلمحْأُذونِ ِيـحْلححقُِِعحْنهُِِاْلمحْسُكوتِحِإ نِه:ِيـُقحالُِِوحالحِ ) االعتصام ؛ِخحْرقُِِذحل كِحِنِْمِ ِيـحْلزحمُِِإ ذِْ.ِف يهِ َِب  مْجحاع  مِ ِاإْل  ِل عحدح
ءحمحةِ  ِِاْلعحاُّحاتِ ُِحْكمِحُِحْكُمهحاِلحْيسِحِاْلع بحاُّحاتِ ِوحأل حنِه.ِاْلُمالح ْأُذونِ ِِْنهُِعِحِاْلمحْسُكوتِحِأحنِهِِف  اْلمح      (1) (ِف يهِ ِكح

 لةالمرس المصالحف المرسلة، والمصالح البدع بين خلطرأه يحتج به بعض الجهال وهو  هناكأن واعلم 

 رعالش لمقاصد موافقته مع ينفيه، أو يثبته ما الشرع في يرد ولم ضرا ، دفع أو خيرا   جلب ما كل هي

والسفر بالطائرات واستخدام  المحراب واتخاذ السنة، وتدوين العلم، كتابة: نحو له، الماسة الناس وحاجة

علم أن اوفشتان ما بين المصالح المرسلة والبدع في العبادات   ذلك ونحو.. مكبرات الصوت في اآلذان 

ِثـحبحتِحِإ ذحافِح: ) وقد بين االمام الشاطبي ذلك حيث قالوقوع البدعة انما يكون في الغايات وليست الوسائل 
ٍِحِأحنِه عُِِاْلُمْرسحلحةِحِاْلمحصحال  ْفظِ ِإ ِلحِِتـحْرج  بِ ِم نِِْضحُرور ي ٍِِح  ِإ ْحدحاثَُُِِيْك نُِِفحالحِِ،ِالتهْخف يفِ ِإ ِلحِِأحوِِْاْلوحسحائ لِ َِبح

هحت هحاِم نِِْاْلب دحعِ  ُّحةُِِوحالحِِج  ِِالز  َيح تِ ِِف  ْنُدوَبح حنِهِ،ِاْلمح بِ ِم نِِْاْلب دحعِحِأل  حنـههحاِ؛ِسحائ لِ اْلوِحَِبح ْلفحْرضِ ِِ حاُِمتـحعحبهدٌِِأل  ِ.َِب 
حنـههحا ُّحةٌِِوحأل  َِِ َيح ِفحححصحلِحُِمضحاُّهةٌِِوحُهوِحِالتهْكل يفِ ِِف  ، اِم نِِْل لتهْخف يف  تحد عِ ِتـحعحلُّقِحِالحِِأحنِِْل  هِ كُِِِهحذح ِب بحابِ ِل ْلُمبـْ

 ٍِ ت  فحاقِ ِاْلُمْلغحىِاْلق ْسمِحِإ الهِِاْلُمْرسحلحةِ ِاْلمحصحال  وقال في    (. اْلُموحف  قُِِوحاَّللهُِ.ِِتـحعحل  قاامُِِب هِ ِوحححْسُبكِح.ِِاْلُعلحمحاءِ َِب 

ل كِح: )...  635صفحة  ئااِيحك لِِْلحِِْأحنههُِِالشهار عِ ِقحْصدِ ِم نِِْيـُْعلحمُُِِكل  هِ ِِوحب ذح يـْ ِاْلع بحاُِّ ِآرحاءِ ِإ ِلحِِالتـهعحبُّدحاتِ ِنِحمِ ِشح
ُّحةُِ.ِِححدههُِِمحاِع ْندِحِاْلُوُقوفُِِإ الهِِيـحْبقِحِفـحلحمِْ ْنهُِِنـُّْقصحانِحالِأحنِهِكحمحاِِ،ِب ْدعحةٌِِعحلحْيهِ ِوحالز  َيح  .( ب ْدعحةٌِِم 

كل عالم خص المولد النبوه بكالم سيكون ف هناك من العلماء من أجاز ذلك .بأن أيضا  وقد يحتج أحدهم

 تغير ال واألسماء هذا الكالم مخالفا تماما لما أنتم عليه اليوم لقد قمتم بعمل أشياء سميتموها بغير اسمها 

                                                           
 634 صفحةللشاطبي  االعتصام - 1
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.الخ .. ، ألمي أغبن جْ بَ أم طَ ، ، عسليةحميض دغبوبة،  أهل الخمر يسمونها : الفي األصول شيئا ) خذ مث

 .(هما تغيرت أسماؤها مبقى الخمر خمرا لكن ت

ته في بتطبيق سنته ومحاكا من حياته لحظة كل في معهصلى هللا عليه وسلم  يبالن يكون أن يجب المسلم

سرد  نم سيفرغون متى...  يتذكروه ليتهم ويا ... القوم يفعل كماتذكره في العام مرة  وليس... كل أفعاله

 ...؟ هوتذكريلقصص أوليائهم وكراماتهم ومدحهم ألنفسهم 

بين ُمَحي ِين له يقومون ولهذا ؛ المولد يحضر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن يظن بعضهم هو و ومرح 

 هللا أيترك الرسول صلى ، الجهل وأقبح الباطل أعظم من وهذا ( ، مرحباَِبملصطفىَِيِمرحباقولهم ) 

ماذا لو قام انسان بزيارة قبره  المختلطة ؟المساجد واألماكن الطاهرة ثم يأتي في هذه الميادين  وسلم عليه

 الشريف في هذه اللحظة وسلم عليه ؟ ... حتما ال يجده ألنه في زيارة لميادين المولد.

 …قصة فيه الحالية بصورته العامة الميادين فيبالمولد النبوه  االحتفال أن

 ونويمدح المساجد في يقرؤونه الصوفية كان المولد أن قاسم الشريف عون البروفيسور المرحوم ذكر

 فقال نانبي بميالد احتفال هذا فقالوا ذلك عن الخواجي فسأل االستعمار عهد في ذلك وكان  الصباح حتي

 وميدان هبحر موقع)  مواقع ثالثة لهم فعين...  يجتمع فيه كل الناس عام مكان في االحتفال يكون ان يجب

 عندما ةسهلالجماهير ةبطامخ توصار التجارة ونشطت الناس فتجمع( السجانة وميدان درمان ام في الخليفة

  الحالي بشكله نعرفه الذه المولد وصار العاصمة المديريات بقية تبعتا وهكذا ...واحد مكان في يجتمعون

 الخ... الحلويات تجارة   .… والنهب السرقة  .…والنساء الرجال بين اختالط

 .حكايات صحيفة ذلك نقلت كما ... درمان بام المولد في فتاة اغتصاب حادثة الشرطة سجلت وقد

ِحممد:ِِتورالدكِفضيلةِيقول) :  القول الجلي للشيخ ندا أبو أحمدكتاب فقد ورد في  وفي مثل هذا الفساد
َيرِالذهِبِحسيِحممد ِاْلمعةِةاملصريِاألهرامِجريدةِِفِذلكِجاءِكماِِاألسبقِِفِمصر،ِاألوقافِو
ِتاجحيِاملوالدِإلغاءِلكنِإلغائها،ِمنِوالبدِنفعها،ِمنِأكْثرِشرهاِاملوالدِإنِ"  : م١٩70ُِّيسمرب١٩ِ
َهرِرأسهاِوعليِاَليئاتِكلِِتعاونِوإِلِشجاعةِإِل   ؟... الفساد هذا لماذا         ( ِ"ِاأل

 

 وتلقفها أهل جاهلية. … نية انصر سنة ختمتها... بدعة شيعية عندنا  بالمولد االحتفال فكرة الن

  ؟ البشرية هادهو الخلق سيد فيه مات يوم في فرحي كيف عاقالاالنسان  كان اذا

ن لذلك غضضتم الطرف عحاولتم أن تتذكروا تاريخ  وفاته ، تصادم ذلك مع االحتفال بمولده . طبعا اذا 

   ؟ يا أصحاب اإلحتفاالت  لفراقه نحزن أن بنا جدراأل اليستاريخ الوفاة كأنه ال وجود له ... 

 …  عقليا هذه خذ  

يقول   ( لالسالم أبين في سنن النصارى التي جلبتوهاالت ) ميت انسان ذكرى الحياء الناس يأتى عندما

 .… وكذا كذا يقول وكان...  وكذا كذا كان فالن هللا رحم : الناس

 ؟ قاله كالم أصح هو ما    … ؟ المولد  في ذلك فعلتم فهل

  ؟ المولد في البخاره صحيح يشرح منمثال  وجدتم فهل... كتب السنةالحديث الصحيح في  انه
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  ؟... صفاته منعلى الطبول  الرقص ؟هل سنته من هي هلهل ما تفعلوه من أشياء تذكرنا به ...؟ 

جعل االنسان ينسى أفكاره من ي  مماالطبول عواء الدراوين وضرب  أصواتمن ان ميدان المولد فيه 

 ... نسأل هللا السالمة في ديننا.؟  تذكروه ينة حتى كييهم السعل ستنزلفمتى   رأسه

 

 : في المولد كلمة أخيرة 

على  جبجملة أشياء تالمعروفة في الفقه المالكي  في رسالته تعالى مام األخضره رحمه هللااإلذكرلقد 

  (َبملتبعيِيقتديِوِالعلماءِويسألِفيهِهللاِحكمِيعلمِحّتِفعالِاِيفعلِأنِلهِحيلِوالفقال : )... المكلف 

ِيعلمِحّتِقفالتِوِعليهُِيبِفعلِعلىِقدمِمنِفكل : )الذخير كتابه في هللا رحمه القرافي العالمة وقال
 (. ِبهلهِعذريِوالِالعملِوبَتكِالتعلمِبَتكِمعصيتيِعصىِذلكِيفعلِلِفإنِفيهِهللاِحكم

قبل أن ننظر في األحكام الشرعية دعنا نعرف  نريد أن نطبق هذه القاعدة  لنعرف حكم هللا في المولد  ... 

 المولد من أصله : 

 ...     ان قلت عبادة ... قلنا لك ما الدليل عليها ؟       عادة أم عبادة ؟  المولدهل 

 وهل غابت هذه العبادة عن الصحابة والتابعين واالئمة االعالم ؟  وكيف تكون عبادة ولم تمر بهم ؟

 ؟  في السنة أو كتب الفقه والمذاهب المشهورة وشروطها  تذكر أحكامهاوكيف تكون عبادة ولم 

 خاصة العباداتاذن هذه عبادة مستحدثة وليست موجودة ونحن نعلم التحذير من استحداث أمر في الدين 

ِِأحْحدحثِحِمحنِْ : )في الصحيح حيث قال صلى هللا عليه وسلم  اِأحْمر َّنِحِِف   (ٌُِِّّرِحِفـحُهوِحِف يهِ ِلحْيسِحِمحاِهحذح
ظهار لحب المصطفى وان إل عادة فقط : انتم تدعون أن هذا المولد عبارة عنوان قلت عادة ... قلنا لك 

 هذه المدائح واالناشيد فيها حسنات وبها تقرب الى هللا ...الخ

 يمان ؟ فهل حب الرسول مجرد عادة ... أم أنه من صميم اإل

 بأن تقومواوالتقرب الى هللا بهذه الصورة    تنتظرونها ... من الذه وعدكم بها ؟ وهذه الحسنات التي

  يليالتنز مصدر العبادات هو الوحيوهل   أليس عبادة ؟نتظرون األجر من هللا ... وتتاريخ معين باحياء 

  ..؟  الشيعة .أم تشريعات الفاطميين 

عن عبادة لكنكم لن تستطيعوا أن تصرحوا بها ...  ان جميع المعطيات تثبت أن احتفالكم بالمولد عبارة

ن س يريد أومدل ِ اس ال يخشون في الحق لومة الئم وسيصدون كل مبتدع لعلمكم التام أن لهذا الدين حر  

 .ما ليس منه من العبادات يقحم في هذا الدين 

: أنه جائز  فون بقولكملذا لم تكن لديكم رؤية واضحة في مسألة الحكم الشرعي لالحتفال بالمولد فقط تكت

 ما.ستلجمون تماوالتعارضات تفاصيل ال...لكن اذا دخلنا في أو مستحب أو أنه ال باس بهأو أنه مشروع 

 قد تحدث غير واحد من العلماء في مسألة االحتفال بالمولد نورد بعضا من  كالمهم باختصار :

  ـ هللا رحمه ـ الفاكهاني الدين تـاج اإلمام يقول -1
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اِأحْعلحمُِِالحِ) ْول دِ َِل حذح ِِأحْصالاِِاْلمح ُلهُِِيـُنـْقحلُِِوحالحِِ،ُِسنهةٍِِوحالحِِك تحابٍِِِِف  ُِهمُِِالهذ ينِحِاأْلُمهةِ ُِعلحمحاءِ ِم نِِْححدٍِأحِِعحنِِْعحمح
ِِاْلُقْدوحةُِ ُكونِحِالد  ينِ ِِف  رِ ِاْلُمتحمحس   َثح ثِـحِب ْدعحةٌُِِهوِحِبحلِِْ،ِاْلُمتـحقحد  م يِحِِب  ِاِ ِحِاْعتـحنحِِنـحْفسٍِِوحشحْهوحةُِِاْلبحطهاُلونِحِهحاأحْحدح

ل يلِ ِ،ِاأْلحكهاُلونِح بااِونِحيحكُِِأحنِِْإ مها:ِِقـُْلنحاِاخلْحْمسحةِحِاأْلحْحكحامِحِعحلحْيهِ ِأحُّحْرَّنِحِإ ذحاِأحَّنِهِب دح ِأحوُِِْمبحاحااِأحوِِْمحْنُدوَبِاِأحوِِْوحاج 
بٍِِوحلحْيسِحِ،ِحُمحرهمااِأحوِِْمحْكُروهاا حنِهِ؛ِمحْنُدوَبِاِوحالحِِإ مْجحاعااِب وحاج  ْنُدِوِححق يقحةِحِأل  ِذحم ٍِِغحْيِ ِم نِِْالشهرْعُِِطحلحبحهُِِمحاِبِ اْلمح

اِ،ِتـحرْك هِ ِعحلحى ابحةُِِفـحعحلحهُِِوحالحِِالشهرْعُِِف يهِ َِيحْذحنِِْلحِِْوحهحذح ي  ُنونِحُِعونِحالتهابِ ِوحالحِِالصهحح اِعحل ْمُت،ِف يمحاِاْلُمتحدح ِجحوِحِوحهحذح ِاب 
ائ زٌِِوحالحِِ،ُِسئ ْلتُِِعحْنهُِِإ نِِْتـحعحاِلحِِاَّللهِ ِيحدحيِ ِبـحْيِحِعحْنهُِ حنِهِ؛ُِمبحاحااِيحُكونِحِأحنِِْجح ْبت دحاعِحِأل  ِِاال  ِاُمبحاحِاِلحْيسِحِالد  ينِ ِِف 

 (1) (ِححرحامااِأحوِِْمحْكُروهااِيحُكونِحِأحنِِْإ الهِِيـحْبقِحِفـحلحمِِْ،ِاْلُمْسل م يِحِِب  مْجحاعِ 

  :– هللا رحمه –حجر ابن الحافظ وقال -2

  .( الْثالثِالقرونِمنِالصاحلِالسلفِمنِأحدِعنِتنقلِلِبدعة،ِاملولدِعملِأصل) 

  :– هللا رحمه –السخاوه الحافظ وقال -3

 (2) (ِدهابعِحدثِوإَّناِالفاضلةِالْثالثةِالقرونِِفِالصاحلِالسلفِمنِأحدِعنِينقلِل )
  :– هللا رحمه – الترمنيتي جعفر الدين ظهير الشيخ وقال -4

ِعليهِهللاِلىصِللنِبِوحبهمِتعظيمهمِمعِالصاحل،ِالسلفِمنِاألولِالصدرِِفِيقعِلِالفعلِهذا) 
 .(منهِذرةِوالِمنهم،ِالواحدِمجعناِيبلغِالِوحمبةِإعظامااِوسلم

ِفالِسلمِوِعليهِهللاِصلىِهللاِرسولِأصحابِيتعبهدهاِالِعباُّةِكل)  :يقول عنه هللا رضي حذيفة وكان
 (3) ( بلكمقِكانِِمنِطريقِوخذواِالقراءِمعشرَِيِهللاِفاتقواِمقاالاِِلآلخرِيدعِلِاألولِفإنِتعبدوها،

ِفوهللاِبلكمقِكانِِمنِطريقِوخذواِالقراءِمعشرَِيِهللاِاتقوا : )قوله وهو حذيفةل مشابه أثر البخارهوفي 
 (4)(  بعيداِالالضِضللتمِلقدِوِشاالَِييناِتركتموهِولئنِبعيداِسبقاِسبقتمِلقدِاستقمتمِلئن

 :رضي هللا عنه  مسعود ابن وقال

تحد عوحاِوحالِاتهب ُعوا )  (5) (ِالعتيقَِبألمرِيكمعل وفي رواية )  (ِضحاللحةٌِِب ْدعحةٍِِوحُكلُُِِّكف يُتمِِِْفـحقحدِِْتـحبـْ
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ِأصحابهِوِوسلمِعليهِهللاِصلىِهللاِرسولِعهدِعلىِيكنِلِماِكلِِقال االمام ماك رحمه هللا تعالى : )
ا وقال( ِ .ُّينااِاليومِيكنِلُِّيناا ِدااحممِأنَِعمِفقدِحسنةِيراهـاِبدعةِاإلسـالمِِفِابتدعِمنِ):  أيض 

ِعحلحْيُكمِِْْمتُِوحأحُْتِحُِّ ينحُكمِِْلحُكمِِْأحْكمحْلتُِِاليوم ﴿ :يقولِتعاِلِهللاِألن الرسـالة؛ِخـانِوسلمِعليهِهللاِصلى
يتُِِن ْعمحت ِ  (1) (... ﴾ُِّ ينااِاإلسالمِلحُكمُِِوحرحض 

 إعالم ابهكت في ـ هللا رحمه ـ القيم ابن قالفي ذلك وقد يحتج أحدهم ويقول تركه فقط لكنه لم ينهانا عنه 

ِاستحببناِفإذاِنة،سِوسلمِعليهِهللاِصلىِفعلهِأنِكماِِسنة،ِوسلمِعليهِهللاِصلىِتركهِفإن) : الموقعين
 (146ة )انظر كالمنا عن التَّرك في صفح  ( فرقِوالِفعله،ِماِتركِاستحبابناِنظيِكانِِتركه،ِماِفعل

َمنةِاألمكنةِخصِمن)  (1/95) المعاد زاد في– هللا رحمه – القيم ابن قال ِألجلِبعباُّاتِعندهِمنِواأل
ِكيومِِوعباُّاتِمواسمِاملسيٍِأحوالَِمانِجعلواِالذينِالكتابِأهلِجنسِمنِكانِِوأمْثاله،ِهذا

 (.أحوالهِمنِذلكِوغيِالتعميد،ِويومِامليالُّ،
ِياتالكيفِالتزام ) : قوله البدعة حد في دخوله هللا رحمه الشاطبياالمام  بين مماوفي كتاب االعتصام 

ِوسلمِعليهِهللاِىصلِالنِبِوالُّةِيومِواُتاذِواحد،ِصوتِعلىِاالجتماعِِيئةِكالذكرِِاملعينةِواَليئات
ِِالشريعة،ِِفِلتعيياِذلكَِلاِيوجدِلِمعينةِأوقاتِِفِاملعينةِالعباُّاتِالتزامِومنهاِذلك،ِأشبهِوماِعيداا،

 (.ليلتهِوقيامِشعبانِمنِالنصفِيومِصيامِكالتزام

 : تعالى هللا رحمه – رجب ابن الحافظ به قال بما نقول وفي نهاية المطاف 

  (2)( بهِيعملِالِأنهِعلمِعلىِإالِتركوهِماِألَّنمِبهِالعملُِيَوِفالِتركهِعلىِالسلفِاتفقِماِفأما) 

ا وهذا م السنة الصحيحة  مناستهزاؤهم ببعض ما ثبت  :هناك مشكلة كبيرة عند معظم الصوفية وهي 

ِرحُسولُِِالِحقِح يؤلمني حقا ...  نحن نعلم يقينا أن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان يلبس القصير وقد أمر به )
نحهُِِف يمحاُِجنحاحِحِالحِِوِْأحِِححرحجِحِوحالحِِالسهاقِ ِن ْصفِ ِإ ِلحِِاْلُمْسل مِ ِإ َْرحةُِِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ  ْعبـحْيِ ِوحبـحْيِحِبـحيـْ ِاْلكح
ْعبـحْيِ ِم نِِْأحْسفحلِحِكحانِحِِمحا ِِفـحُهوِحِاْلكح    (3) (ِإ لحْيهِ َِّللهُِاِيـحْنظُرِِْلحِِْبحطحرااِإ َحارحهُِِجحرِهِمحنِِْالنهارِ ِِف 
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 .31صـ السلف علم فضل - 2

 .  1183ص/2ج ماجه ابن سنن وفي 97ص/3ج أحمد اإلمام مسند و  1631 حديث 914ص/2ج مالك موطأ و  4093 حديث اللباس كتاب داود ابي سنن - 3



                                207 من أصل    151 صفحة 
 

ِكحانِح ) : قال عنه هللا رضي سمرة بن جابر فعن هللا عليه وسلم كان ملتحيا هذا مما ال شك فيه. وأنه صلى
     (1) (ِالل  ْحيحةِ ِشحْعرِ ِكحْث يِح...ِِِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولُِ

 (2)(  لل  ْحيحةِ اِكحثِه...ِِِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولُِِكحانِح: ) قَالَ  عنه هللا رضي اْلبََراءِ  وَعنْ  

 

 لجعلتهم يذمون اللبس القصير ويستهزؤون بأصحاب اللحى ب، الصوفية أنصار السنة و لكن العداوة بين

 ؟وصلت بهم العداوة الى نبذ السنة هل   - ال حول وال قوة اال باهلل – وتعتبر اللحية عندهم مذمة

يحبون المصطفى صلى هللا عليه وسلم وهناك صفة من صفاته موجودة بين أعدائهم  وهللا لو كانوا حقا

لتركوا الحديث عنها حبا في الرسول صلى هللا عليه وسلم وان كان األعداء من الكفار ... احتراما للنبي 

 الكريم كان لهم أن ال يسيؤون لعدوهم بهذ الصفة .  لكن الجهل والمبالغة في الخصومة أعمتهم .

 مسلم يحصح في تثبت التيبل وذهبوا الى أبعد من ذلك بكرههم لحديث الرسول وخاصة خطبته المشهورة 

ِِيـحُقولُِِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولُِِكحانِح )  :عنه هللا رضي جابر حديث من ِاَّللهح،ِحيحْمحدُُِِخْطبحت ه ،ِِف 
لِهِفحالحِِاَّللهُِِيـحْهد هِ ِمحنِْ" :ِيـحُقولُُِِثِهِأحْهُلُه،ُِهوِحِِب حاِعحلحْيهِ ِوحيـُْْثن ِ ِأحْصدحقِحِإ نِهِلحُه،ِهحاُّ يِحِفحالحُِِيْضل ْلهُِِوحمحنُِِْه،لحُِِمض 

تـُهحا،ِاأْلُُمورِ ِوحشحرُِِّحُمحمهٍد،ِهحْديُِِاَْلحْديِ ِوحأحْحسحنِحِاَّلله ،ِك تحابُِِِاْلْحد يثِ  ثحةٍُِِكلُِّوحِِحُمْدحَثح ِب ْدعحةٍِِوحُكلُِِّب ْدعحٌة،ِحُمْدح
لحٌة، لحةٍِِوحُكلُِِّضحالح ِِضحالح اتـحْيِ ِِوحالسهاعحةُِِأحَّنِحِبُع ْْثتُِ " :يـحُقولُُِِثِه "النهارِ ِِف       (3) ( ... "كحهح

ويبدأ بالهمهمة وتظهر عليه عالمات الغضب ثم يقوم ما أن يسمع الصوفي هذه الخطبة حتى يتغير وجهه 

ووصل األمر ببعضهم الى اعتبارها عالمة لطرد المتحدث من  ،بقية الكالم ليسمعمن المجلس وال ينتظر 

  أغلب أهله من الصوفيةالمسجد وقد حدث هذا كثيرا وفعال تم طرد أكثر من عالم قام ليخطب في مسجد 

مع أنها من خطب الجمعة الصحيحة الواردة عن الرسول صلى هللا عليه  –ال حول وال قوة اال باهلل  -

 وسلم.

 لنفترض أن هذا عدوك ونقل كالما لحبيبك فلماذا تكره قول الحبيب صلى هللا عليه وسلم ؟ف

 ؟ يست لك عالقة بهم فلماذا تغضب اذنهذه الخطبة تذم البدع وأهل البدع ... اذا لم تكن أنت منهم ول

 . ( صرقُِب ِِبحراُهوصِرقُِنوِحُِطِْيِبِحفِ ألِْكما يقال في المثل الدارجي عندنا : ) 
 من كره كالم الرسول صلى هللا عليه وسلم ؟ ما حكم

 

 : والـــورع الزهـــد بحجــة والتبتـــل الرهبانية
 

 .وهذه أيضا من صور قلب الحقائق وتسمية األشياء بغير اسمها 

ونسبتم أقوال السلف في الزهد والورع الى أقوال مع الزهد والورع  والتصوف ربط الرهبانيةب لقد قمتم

منذ عهد  الرسول صلى هللا عليه وسلم في هذه األمة ونحن نعلم أن الزهد والورع موجود في التصوف 
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يسوا أصحاب فهم ل... ولنا فيه أمثلة من سلفنا الصالح كأمثال الفضيل بن عياض والحسن البصره وغيرهم 

 مثلما لوحونطرق ولم يدخلوا خلوة ولم ينعزلوا عن الناس ولم يهيموا في الخالء مع الدواب والهوام وا

  في قصص اليهود التي تبنيتموها.

 عة واضح فالزهد يعني عدم التعلق بالدنيا وال يعني الفقر ولبس الصوف والمرق  يناوالفرق بين الزهد والرهب
الفقر  قد استعاذ النبي منلهده الرسول صلى هللا عليه وسلم . لذلك يعتبر مخالفة  كلوعدم اكل الطيبات 
:  قَالَ  هُ َعنْ  تَعَالَى هللاُ  َرِضيَ  ُهَرْيَرةَ  أَبِيْ  عَنْ فوحث الناس على أكل الطيبات الماثورة  ةفي كثير من االدعي

ن ْيِحِأحمحرِحِهللاِحِوحإ نِهِطحي  بحاِاِإ الِهِيـحْقبحلُِِالِحِطحي  بٌِِتـحعحاِلحِِهللاِحِإ نِه"  :ِهللاِ ِرحُسْولُِِقحالِح)  ْؤم 
ُ
ْرسحل ْيِحِب هِ ِأحمحرِحِِب حاِامل

ُ
ِقحالِحفِـحِامل

اِاِوحاْعمحُلواِالطهي  بحاتِ ِم نِحُِكُلواِِالرُُّسلُِِأحيُـّهحاَِيِحِ":ِ ِمحاِطحي  بحاتِ ِم نُِِْكُلواِِآمحُنواِلهذ ينِحاِأحيُـّهحاَِيِحِ":ِوحقحالِحِ،ِ"ِصحاْل 
،ِأحْشعحثِحِالسهفحرِحِيُط ْيلُِِالرهُجلِحِذحكحرِحُِثِهِ"ِرحَحقـْنحاُكمِْ ُدُِِّأحْغبـحرح ْيهِ َِيح ،َِيِحِرحب ِ َِيِحِالسهمحاء،ِ ِإ ِلحِِيحدح ِححرحامٌِِوحمحْطعحُمهُِِرحب  
ْلحرحامِ ِوحُغذ يِحِححرحاٌم،ِ،وحمحْشرحبُهُِ  (1) ("لذلكُِيْستحجحابُِِفحأحنِهَِب 

ولنا نماذج من الصحابة األغنياء فنجد أن أحدهم يتبرع بألف بعير .. وبعض األغنياء يتصدقون فشكى 

عادل حسنات انفاقهم لكن سرعان ما تعلمه األغنياء وصاروا يدعون الفقراء للرسول فأعطى الفقراء دعاء ي

به فذهب الفقراء مرة أخرى يشكون تقدم األغنياء عليهم في األجور وذلك بعد أن تعلموا الدعاء فبين النبي 

أن هذا فضل من هللا .... هذا هو الزهد  الحقيقي اذا كنت غنيا دفعك لالنفاق وفعل الخير واذا كنت فقيرا 

 اذا كان لديك الجميل فالبسه فالتقوى في القلوب وليست في اللبس والرضى بما قسمه هللا لكدفعك للصبر 

ِ  َعْبدِ  نْ فعَ  البالي المتسخ وال في عالم  المجانين  ُ  َصلَّى النَّبِيِ   َعنْ  َمْسعُود   ْبنِ  َّللاَّ              :  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

ِِكحانِحِِمحنِِْاْلْحنهةِحِيحْدُخلُِِالحِ" ) ْثْـقحالُِِقـحْلب هِ ِِف  ِثـحْوبُهُِِيحُكونِحِأحنِِْحيُ بُِِّالرهُجلِحِ:ِإ نِهِرحُجلٌِِقحالِح"ِِك رْبٍِِِم نِِْذحرهةٍِِم 
    (2) (  " النهاسِ ِوحغحْمطُِِْلْحق ِ اِبحطحرُِِاْلك بـْرُِِ،ِاْلْحمحالِحِحيُ بُِِّمجح يلٌِِاَّللهِحِإ نِهِ":قحالِحِححسحنحةِاِوحنـحْعُلهُِِححسحناا

نين هذا من صفات المؤميبين أن يقر ذلك ويحث على لبس الجميل وفها هو الرسول صلى هللا عليه وسلم 

دٍِمحسُِِْكل ِ ِِع ندِحَِ ينـحتحُكمُِِْخُذواِآُّحمِحِبحن َِِيِحوهذا مصداق لقوله تعالى في سورة األعراف : ) ِوحاْشرحبُواِوحُكُلواِج 
 كالمجانين عن الكبر وال يعني ذلك العينفقد  كان هي نال أما(. ﴾3١﴿ِاْلُمْسر ف يِحِحيُ بُِِّالحِِإ نههُُِِتْسر ُفواِوحالحِ

: سلم قالصلى هللا عليه وأن رسول هللا بل وبين لنا الرسول صلى هللا عليه وسلم ذلك في ما رواه البيهقي 

لحنحاِقحدِِْاَّللهِحِإ نِه) لرهْهبحان يهةِ ِأحْبدح    (3) ( السهْمححةِحِاْلْحن يف يهةِحَِب 

 يلغي جميع هذه األفكار ويبين دين الفطرة السليم.  116لثالثة الذه ذكرناه في صفحة وحديث الرهط ا

الزهد ب هافي اإلسالم والتصاقاليهودية ن دخول الرهبنة يؤكد أنه ال رهبانية في اإلسالم ، إ وغيره هذاكل 

لوا أدخ وبدخول هذه األفكار في دين اإلسالم  ( ةـوفيـصال) : في كلمة واحدة وهي  ارهوالورع يمكن اختص

من العبادات والصلوات وأعدادا من االدعية وصيغا من االسرار ما أنزل هللا بها من جديدة أنواعا  معهم 

سلطان مثل صالة التسابيح والذكر بلفظ )هو( وقدسية العدد مائة وأربعة وعشرون ألف باعتبار أن ذلك 
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 العدد ثالثمائة وثالثة عشر باعتبار أن ذلك عدد الرسل والعدد واحد وأربعونعدد األنبياء وكذلك تقديس 

بل وذهب بهم االمر الى ابتكار صومعة الرهبان اليهود وسموها الخلوة وفيها نفس شروط  والعدد ستون

وان  ماءوال)أن تكون بعيدة عن الناس وان ال ياكل المتعبد فيها اال القليل من البلح  عند اليهود الصومعة

خرج اال وال يفيها واحد وأربعين يوما  وان يمكث المعلومةعبادة اليعبد فيها بشروط معينة تخالف شروط 

وفي آخر المدة يصل العابد لمرحلة الكشف ومعرفة علم بالليل خروجه لضرورة قضاء الحاجة ويكون 

سالم ال تجد لها أصال ألن اإل دينهذه األمور في كل اذا بحثت عن  .(وغير ذلك من سنن اليهود الباطن 

ست في أصلها لي هذه األشياءبل ان ذلك لم يقل به الرسول وال الصحابة وال التابعين وال االئمة االعالم 

 .ال رهبانية في اإلسالم  وكما قلنا : من أفعال المسلمين

  شروط الخلوةله شروط تختلف عن ف نعلم أن االعتكا ... لكنناعبارة عن اعتكاف  هذهقد يقول أحدهم  
من  سلف هذه األمة اعتكف في صومعة  افهل وجدت أحدفقط يكون في المسجد  الشرط األساسي : أن

يفيتها البا في كهبانية تختلف عن االعتكاف قلبا وقان شروط الرمثلما يفعل هؤالء ..؟ وبشروط غريبة 
 علم أن ذلك كان قبل الرسالة لكنن نقد يحتج آخر بتعبد الرسول في غار ثور ... ونح. ومع ذلك وأركانها 

فهل سمعت يوما عن صحابي أو تابعي اعتزل الناس وانحشر في كهف اختلف األمر نزول الوحي بعد 
لماذا ال يحتج هؤالء ويقولون بجواز شرب الخمر في الليل ألن  اذا كان األمر كما يقولون من أجل التعبد؟ 

ِواتـحْقرحبُِِالحِِآمحُنواِالهذ ينِحِأحيُـّهحاَِيِح) :  في سورة النساء عالىاآلية نهتنا عن شربها وقت الصالة فقط فقال ت
ةِح الحكمة  دره أنوال يان كل من يحتج بمثل هذه األفكار يعتبر جاهل بأمور الدين  ....(ُسكحارحىِِٰوحأحنُتمِِْالصهالح

كم حتى يستقر األمر في الح فبعض األحكام قد تنسخ ما قبلها. من نزول القرآن منجما هي في التشريع 
 .وهو في العرضة األخيرة لجبريل عليه السالم األخير

 على للرد همحاولت في يعترف التفتازانيفهاهو الشيخ  . طبعا حاول بعض شيوخ الصوفية الدفاع عن ذلك 
 :قولي أن إال ردود لعدة سوقه بعد يجد فال ،النصرانية من مأخوذة التصوف أمور من كثيرا بأن القائلين

ِالذيِاْلالجِندعَِندِماَِنوِعلىِ،َبملسيحيةِاملتفلسفيِالصوفيةِبعضَِتثرِننكرِالِهذاِومع...)
  (1) (...ِإليهاِوماِوالناسوتِوالالهوتِكالكلمةِِمسيحيةِاصطالحاتِتصوفهِِفِاستخدم

ل من أراد لكيظهر الحق لكن هناك دليل قوه يرد على ذلك فاستحسان العبادات المشكلة كلها كانت بسبب 

نحاِقحالِحِعحبهاسٍِِاْبنِ ِعحنِْ: )  البخاره روى فقدالوصول الى الحقيقة  ُِِّبـحيـْ َِيحُْطبُِِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِالنهِب 
ِومِحوحيحصُِِيـحتحكحلهمِحِوحالحِِيحْستحظ لِهِوحالحِِْقُعدِحيِـحِوحالحِِيـحُقومِح أحنِِْنحذحرِحِإ ْسرحائ يلِحِأحبُوِفـحقحاُلواِعحْنهُِِفحسحأحلِحِقحائ مٍِِب رحُجلٍُِِهوِحِإ ذحا

ُِِّفـحقحالِح  (2) ("  صحْومحهُِِوحْليُت مِهِْليـحْقُعدِْوِحِوحْليحْستحظ لِهِفـحْليـحتحكحلهمُِِْمْرهُِ"  : وحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِالنهِب 

قد اجتهد في بعض العبادات  التي ظنها حسنة وأراد رضي هللا عنه فها هو الصحابي الجليل أبو إسرائيل 

بها وجه هللا مثل : السكوت وعدم التكلم مع الناس ، والوقوف وعدم الجلوس ، والبقاء تحت حرارة الشمس 

 .وعدم االستظالل ومنها الصيام ألنه رأى فيها انكسار للنفس ورياضة لها ولعل هذا يرضي هللا 

  …؟ وسلم عليه هللا صلى الرسول توجيه كان كيف فاظر

 له بقىوأ الجليل  الصحابي هذا ابتكرها التى لعباداتهذه ا جميع وسلم عليه هللا صلى رسولال أبطلقد 

 . عبادة أنها على دليل هناك فليس البقية أما...  دليل عليها نأل...  الصيام وهي فقط واحدة عبادة
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  .؟... الجليل الحديث هذا فقه من خالي العزيز انت فأين

   :   لموس عليه هللا صلى قوله كتاب النذور والبخاره كذلك  مسلم صحيح من آخر موضع في ثبت كماو

اِتـحْعذ يبِ ِعحنِِْلحغحن ٌِّاَّللهِحِإ نِهِ) رضي هللا أبي الدرداء والفارسي واألثر المشهور بين سلمان  .(نـحْفسحهُِِهحذح

ِقًّا،حِحِعحلحْيكِحِل رحب  كِحِإ نِه... : ) قال له سلمان  . وسلم رسول صلى هللا عليهال احين آخى بينهمعنهما 
كِح ُِِّفحأحمهاِ،ِححقههُِِق ٍِحِحِذ يُِكلِهِِفحأحْعطِ ِححقًّا،ِعحلحْيكِحِوحل ضحْيف كِحِوحأل حْهل كِحِححقًّا،ِعحلحْيكِحِوحل نـحْفس  ِاَّللهُِِصحلهىِالنهِب 

يُِِّسحْلمحانُِِصحدحقِح:ِ"ِفـحقحالِحِ،ِلحهُِِذحل كِحِفحذُك رِحِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ   (1) (ِ"ِاْلفحار س 
مٍِِبـحْعدِحِيـُْتمِحِالحِكما قال رسول صلى هللا عليه وسلم : )      (2)(  ْيلِ اللِهِإ ِلحِِيـحْومٍُِِصمحاتِحِوحالحِِاْحت الح

ِوحُهوِحِاْلْحاه ل يهةِعحالأحفْـِِم نِِْكحانِحِِعحمهاِالنـهْهيِف يهِ ) : بشرح سنن أبي داود   المعبود عون فيالعظيم آباده  قال
مِعحنِِْالصهْمت ِِاْلكحالح ْعت كحافِِف   .اهـ (ِ.وحغحْيهِاال 

كل عبادة بهيأتها وألفاظها ممنوعة اال بما أمر بها هللا  الغلو والرهبنة في العبادة ممنوعة و ان لذا نقول

 .  عليها دليل صريحوورسوله 

 حديث البراء الذه افتتحنا به هذه المسألةنعود ونطبقها في ل... القاعدة السابقة مهمة جدا خالي العزيز،  

أطلب منك أن تقرأه و لنأخذ هذه المرة لفظ رواية مسلم . وذكرنا فيه قول االمام النووه( 110)صفحة 

 غير مدافع عن باطل :وراضيا به وأنت صافي الذهن متجرد من كل الشبهات باحث عن الحق 

َ بٍِِْبنُِِاْلبـحرحاءُِِعن) صحيحه فيمسلم االمام  روى ِإ ذحا" : قحالِحِوحسحلهمِحِْيهِ عحلِحِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولِحِأحنِهِعحا
ةِ ُِوُضوءحكِحِفـحتـحوحضهأِِْمحْضجحعحكِحِأحخحْذتِح عُِِْثِهِل لصهالح ق  كِحِعحلحىِاْضطحج  ِِاللهُهمِهُِقلُِِْثِهِنِ اأْلحَْيِحِش  ِأحْسلحْمتُِِإ ِن  
أِحِالحِِلحْيكِحإ ِِوحرحْهبحةِاِرحْغبحةِاِإ لحْيكِحِظحْهر يِوحأحْلْحْأتُِِإ لحْيكِحِأحْمر يِوحفـحوهْضتُِِإ لحْيكِحِوحْجه ي ِإ الهِِم ْنكِحِمحْنجحاِوحالحِِمحْلجح

رِ ِنِْمِ ِوحاْجعحْلُهنِهِأحْرسحْلتِحِالهذ يِوحب نحب ي  كِحِأحنـْزحْلتِحِالهذ يِب ك تحاب كِحِآمحْنتُِِإ لحْيكِح م كِحِِآخ  لحت كِحِم نُِِْمتِهِفحإ نِِْكحالح ِلحيـْ
حْستحْذك رحُهنِهِفـحرحُّهُّْتـُُهنِهِ:ِقحالِح"   اْلف ْطرحةِ ِعحلحىِوحأحْنتِحُِمتِه ُِقلِْ ": قحالِحِأحْرسحْلتِحِالهذ يِب رحُسول كِحِآمحْنتُِِفـحُقْلتُِِأل 

 (3)( ِ"ِأحْرسحْلتِحِالهذ يِب نحب ي  كِحِآمحْنتُِ
 في المعنى بين لفظ )نبيك( و )رسولك( ؟واآلن ننظر لهذا الحديث ،  هل هناك فرق كبير 

 ما هو السبب ؟   ألم تتساءل لماذا نهاه عن لفظ )رسولك( وأمره باستخدام لفظ )نبيك( ؟

 من باب االستحسان الذه تنتهجونه أليست كلمة )الرسول( أعم وأشمل من كلمة )النبي(  ؟ 

 بيك( ؟ما حكم من غير هذا الدعاء عمدا واستخدم لفظ )رسولك(  بدل )ن

 هل وجدت حجة أو إجابة شافية لألسئلة أعاله ؟
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 .األصل فيها المنع اال ماورد عليه دليل بكيفياتها وألفاظها توقيفيةالعبادات يكفينا فقط أن نقول :  

أو قام  ؟ الثواب وينتظرون  يفعلونها  الناس بين وسارت حسنة سنة أنها بحجة عبادة ابتكر مسلم من فكم

 نهم يتوهم ما التقليد في إنونحن نعلم  بجلب عبادة من ديانة أخرى بحجة أنها جائزة وال مانع فيها ..؟ 

 يشعر هفي ومضاهاته فعله على الكافر فمجاراة يحبه، كان اذا إال أحدا   أحد   يقلد فال يقلد، لمن المقلد محبة

  . تجاهه لمحبةا من بشيء

 ... جليانعود لألسئلة مرة أخرى لتتبين لنا المسائل ويظهر الحق 

 زاهدا ورعا هل يشترط عليه دخول طريقة ؟  اإلجابة :  ال لكي يكون االنسان : سؤال 

 الطرق الصوفية .هذه ألن أهل الزهد كانوا موجودين قبل ظهور لماذا ؟ ... 

 يكون زاهدا ؟  اإلجابة : الهل يشترط لكل من دخل طريقة صوفية أن آخر :  سؤال

 يتحدثون عن الزهد مجرد أحاديث وروايات ال أفعال.ألن معظم من ينتسبون الى الطرق 

جلب معه سنن واذن صار واضحا أن الزهد شيء آخر وأن التصوف شيء آخر لكنه التصق بالزهد 
 ...وغيرهاالتبتل واليهود من الرهبنة 

ن للميت ربعياأل اليومهي تقديس التي  جلبت الينا من ضمن السنن اليهودية فوالشيء بالشيء يذكر ... 

د أربعين يوما من وفاته أما النصارى فكانوا عأهل الميت ب فيها يجتمعهي في األصل عادة فرعونية قيل و

س الطقووبعض الديانات الهندية وفي سنويا يجتمعون لتأبينه واحياء ذكرى وفاته فيقدسون الميت كل عام 

دع كل هذه الب أصحاب االستحسان المتصوفة لنا  فجمع لديهم ما يعرف باسبوع الدفن ... األفريقية 

و أ وحولية الميتأو كرامة األربعين سبوع الميت وأربعينية الميت اوأدخلوها في اإلسالم فصار عندنا 

  تبعوهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. لقدالخ  ...الذكرى السنوية للميت

و مع أنه ليس هناك ذكر وال لواحدة من هذه األشياء في دين اإلسالم واذا اعترضت أمر غريب  و هللاسبحان 

 ...؟ أليس حسن ..؟   قالوا لك ماذا فيه

 وصححهفي سننه  ماجه وابنفي مسنده  أحمد ماماإل ، فقد رواىالنهي عن كل هذه األشياء واضح  أما

    (1) (اْلمحرحاث يِعحنِِْسحلهمِحوِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولُِِنـحهحى: ) قال أوفى أبي بن هللا عبد حديث من الحاكم

 الغرض لويحص ، لألحزان وتهييج   تجديد   من ذلك في لما التعزية تكرار يجوز ال أنه على الفقهاء نص وقد
 إلماما قال ، فقط واحدة مرة بالتعزية عليهم المصيبة وتهوين المتوفى أقارب تسلية وهو التعزية من

ِماِمعِملؤونةاِويكلفِاْلزنُِيدُِّذلكِفإنِبكاءَِلمِيكنِلِوإنِاْلماعةِوهيِاملآتِوأكره) : الشافعي
  .(2) (ِاألثرِمنِفيهِمضى

  ( 3).( الْثالثة..ِبعدِالتعزيةِوتكرهِ:ِأصحابناِقال) :  النووه اإلمام وقال 

 كيف تعامل الصحابة مع هذا األمر :ظر لهذا األثر ... لكن انأن النياحة على الميت حرام جميعنا نتفق 

                                                           
ِ  َعْبدِ  ُمْسنَدُ  -البزار مسندب الزخار البحر، و (1592)برقمالجنائز  كتابفي  ابن ماجهرواه  -3  .اإلمام أحمد(، و في مسند 2873برقم ) ... أَْوفَى أَبِي ْبنِ  َّللاَّ

 1/279كتاب األم لإلمام الشافعي  -4
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            : قال أنه عنه هللا رضي هللا عبد بن جرير عن السنن  في ماجه وابن المسند في أحمد اإلمام أخرج

ْجت محاعِحِنـحُعدُُِِّكنها )   .(1) (ِالن  يحاححةِ ِنِْمِ ُِِّحْفن هِ ِبـحْعدِحِالطهعحامِ ِوحصحن يعحةِحِ،ِاْلمحي  تِ ِأحْهلِ ِإ ِلحِِاال 
 نهائيا بل ويحسم مسألة المأتم من جذورها. القضيةهذا الخبر يحسم هذه 

 كلها منهي عنها.   الخ ... ألف   ، نستي   ، أربعين   ، سبوعأ. .. بدعبالدارجي كدا كلها 

 هل لديك دليل صحيح أو أثر لصحابي أو  تابعي أو فتوى إمام من األئمة األعالم  تجيز ذلك ؟ 

وأظن  اال وجده مجتمعا متصوفا األشياءلو طاف انسان العالم اإلسالمي كله ما وجد مجتمعا يأخذ  بهذه 

أن سبب دخول هذه العادات في اإلسالم هو اتساع رقعة اإلسالم واحتكاك المسلمين بالثقافات األخرى 

 .  من عند هللالكن المشكلة تكمن في نسبة هذه األشياء للدين اإلسالمي واعتقاد الناس بأن فيها أجورا 

ا لعلمي التام بأني حتى لو ذهبت طبعا أنا أنكر كل هذه األشياء وال أشارك فيها حتى لو تمت دعوتي له

لإلصالح سيتحول المكان الى ضوضاء وفتنة بين الناس ومثل ذلك انكاره حضور أه مناسبة زواج وعدم 

عن هذا  ولونال يقيم حفلة غنائية ألننا مسؤ دفعي أله مبلغ مالى إال بعد تأكده التام بأن صاحب الزواج

ورون بأن ال نتعاون على اإلثم والعدوان . فقال لي بعضهم بأن المال ) من أين اكتسبه وفيما أنفقه ( ومأم

أن ينبذني المجتمع ويأويني ربي خير لي من أن ينبذني ربي ويأويني المجتمع  فقلت لهم : . المجتمع سينبذك 

دة بقائي بينما م –ان طالت  –عاما أو السبعين فعالقتي مع المجتمع ومدة بقائي عندهم ال تتجاوز الستين 

 ربي ستتجاوز اآلف بل وماليين السنين فأيهما أختار ؟ . مع

يظن المبتدع أن األجور الكبيرة تكون في تعذيب النفس والجهد والمشقة لذا يقول شيوخهم : طريقنا صعب 

( ُيْسرٌِِلد  ينِحاِإ نِه: )يقول نسان العاده. والرسول صلى هللا عليه وسلمرة ال يقدر عليها اإلوأذكارنا قوية وكثي

وال يدره هؤالء أن األجور الكبيرة تعطى فقط لمن يتبع السنة الصحيحة وأن الدعاء الصحيح البسيط يعدل 

ِاسٍِعحبِهِاْبنِ ِعحنِْوأقوه دليل في الرد على هؤالء في صحيح مسلم ) اجتهادات  نكل ما يقوم به هؤالء م
ِهِأحنِهُِجوحْير يحةِحِعحنِْ يِحِةِاُبْكرِحِع ْند هحاِم نِِْخحرحجِحِمِحوحسحلِهِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِالنهِب  ٍِحِصحلهىِح  يِحِالصُّْب

ِِوحه  د هحاِِف  ِمحْسج 
يِحِأحْضححىِأحنِِْبـحْعدِحِرحجحعِحُِثِه

ِنـحعحمِِْقحالحتِْ " ؟  عحلحيـْهحاِارحقـُْتكِ فِحِالهت ِِاْلْحالِ ِعحلحىَِ ْلتِ ِمحا"  :ِفـحقحالِحِجحال سحةٌِِوحه 
ُِِّقحالِح ثِحثحِِكحل محاتٍِِِأحْربحعِحِبـحْعدحكِ ِقـُْلتُِِلحقحدِْ"  وحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِالنهِب  ِْومِ اْليـِحُِمْنذُِِقـُْلتِ ِِب حاُِوَ نحتِِْلحوِِْمحرهاتٍِِالح

ُهنِه حْمد هِ ِاَّللهِ ُِسْبححانِحِلحوحَحنـحتـْ ْلق هِ ِعحدحُِّحِوحِب  هِ ِوحر ضحاِخح َ نحةِحِنـحْفس  هِ ِوح اُِّحِعحْرش  ات هِ ِِوحم دح  (2)" (  كحل مح
 

خالصة القول : ان أردنا ذكر هللا ليس علينا دخول أه طريقة ألن أفضل الذكر هو تالوة القرآن وهذا ال 

وكل يحتاج لطرق صوفية ... وان أردنا الزهد والورع كذلك ليس من الضرورة الدخول في الطرق . 

هم الطرق  هذه أن أهل هذا يؤكدالعادات والبدع اليهودية التي دخلت على اإلسالم أتت عبر هذه الطرق . 

 ؟ ..فلما ذا نشغل أنفسنا بها  ... األمور أه أمر منليست أصال في  مصدر كل بلوى وأن طرقهم

 

                                                           
 (نرى كنا:  رواية وفي)    - (1601()سننه) في ماجه وابن( 6905()مسنده)في أحمد اإلمام -1

   2726، حديث رقم  النوم وعند النهار أول التسبيح باب - واالستغفار والتوبة والدعاء الذكر كتاب - مسلم صحيح  -2
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  (8) ألةـــالمس 
 

  الخضر عليه السالم وقصةبالتأويل الخاطئ وعلم الباطن  تسمية األشياء بغير اسمهاقلب الحقائق و

 

 السنة وقد ذكرنا في المسألة السابقة أن الرهبانية والتبتل يدخالنهذا باب كبير ينتهجه كل مسلم ترك اتباع 

 من هذا الباب وغير ذلك من المسائل المتنوعة لكننا سنحاول اختصاره بقدر اإلمكان.

 وواألعمال المخالفة للشرع من الشيوخ وعدم االعتراض عليهم قبول الباطل الى  هذا الباب دفع الكثيرين

م اعد الشاذة المنافية للفطرة توهذه الق ولتسهيل مثللنهي عن المنكر وغير ذلك ، ترك األمر بالمعروف وا

هذه األمور بدورها تراكمت وأدت الى  ...(الحقا )سنبينهة أخرى وهي وجود الظاهر والباطن وضع قاعد

لوة الخالولي وخاصة عندما يختم التكاليف عنهم  أسقاطوالواصلين عصمة األولياء نتيجة حتمية وهي 

أهل الجنة ويريه اللوح  منويرتقي الى أعلى المراتب يأتيه المخدوم بصحيفة من نورعليها اسمه وانه 

 وما تالها. 18انظر ردنا لمثل هذه الشبهات في صفحة  ،  فينظر اليه وكأنه كتاب امامهالمحفوظ 

يحة قام أعلى من األذكار الصحووضعها في ماألذكار التي يقومون يتاليفها تعظيم مة األولياء أدت الى صوع

ثال م وجعلها في مقام الفرائض المندوباتبعض وكذلك تحويلهم الواردة عن الرسول صلى هللا عليه وسلم 

ومن الصور الواضحة  وجوب ذكر بعض األوراد على كل من يتبع للطريقة مع أنها ليست واجبة أصال

هذه القاعدة . في باطن حتى سبع مرات باطنان القرآن عبارة عن باطن في لقلب الحقائق هي قولهم 

ميزان بال اووزنته القاعدة نظرت الى هذه فاذا .اصبحت مقولة شعبية مشهورة حتى صارت كأنها آية منزلة 

ال أحد وال الصحابة وال التابعين وصلى هللا عليه وسلم قول باطل لم يقل به رسول هللا ستجد انها  الشرعي

ن به ايات محكمات واخر متشابهات والمتشابه ال يعلم ان القرآما نعرفه هو  جلوان من االئمة االعالم 

... من نجد أن هذه القاعدة مخالفة للنصوصلذا ... في سورة آل عمران  7بدليل االية تأويله أحد اال هللا 

يئا شيات ليسيرها وفق هواه فاذا فعل رع هذه المقولة يريد أن يلعب باآلالذه اخت ان الشخصنفهم  ذلك

يقوم بحمله الى معنى باطن ومن هناك اذا تم قبضه سينقل ذلك س واحتج الناس عليهيخالف نصا صريحا 

ذا حتي يتم مراحله السبع الباح لنا الحرام ولتركنا نتعبد مع اليهود والنصارى كالى باطن أعمق  ولو ترك ه

 التالية : لكنه حدث بالفعل  انظر معي القصص في كنائسهم وهذا بالرغم من أنه يبدو غريبا

ال اسناد لها فنحن ال نعرف بالضبط حدثت مع أه   مشهورةهذه القصص التي أرويها عبارة عن قصص  

ة لدرجة التواتر مثل قصة الكنيسبين الناس  منتشرةشيخ متى ومن الذه رواها الول مرة .. لكنها اصبحت 

 .(  41التي اوردناها في صفحة )

  أحد المشائخ يتاجر ويبيع ، تحكي أن قصص التي تؤصل للباطل والشبهات حول الدين الومن 

ان الخمر التي ابيعها فيها سر وكل من شرب منها سيقلع الخمر فعندما أنكر الناس عليه ذلك قال : 

فندم الناس  ثم رحلفاني راحل في   عن شرب الخمر تماما ولن يعود اليها وما دمتم قد شككتم 

ر بالمعروف والنهي عن المنكر على اعتراضهم له.  هذه القصة واضح أن فيها دعوة لترك األم

ولو افترضنا جدال أنه يعالج مدمني الخمر لماذا ال يجعل هذا السر في شيء طاهر كالماء الذه 

ب يْث يِحِاخلْحب يْثحاتُِيشربون منه لكن ) ب يْثحاتِ ِوحاخلْحب يُْثونِحِل ْلخح وهذا يؤكد خبث هذا السر فحتى لو  (ل ْلخح

فهل نصدق هؤالء الشيوخ ونكذب  عالج بعضهم ال يخرج من دائرة االستدراج من قبل الروحانيين.

 الصادق المصدوق ؟ 
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ِ  َوائِل   َعنْ روى االمام مسلم في صحيحه  ِهِأحلِحسِحِاْْلُْعف يِهُِسوحْيدٍِِاْبنِحِطحار قِحِأحنِه ):  اْلَحْضَرِمي  ِالنهِب 
ِفـحقحالِح.ِل لدهوحاءِ ِأحْصنـحُعهحاِإ َّنهحاِ:ِفـحقحالِح.ِيحْصنـحعحهحاِأحنِِْكحر هِحِِأحوِِْ،ِفـحنـحهحاهُِِ؟ِاخلْحْمرِ ِعحنِ ِوسلمِعليهِهللاِصلى
 (1)( "ُِّحاءٌِِوحلحك نههُِِ،ِب دحوحاءٍِِلحْيسِحِإ نههُِ " :ِوسلمِعليهِهللاِصلى
 (2) (ِيثِ اخلْحبِ ِالدهوحاءِ ِعحنِ ِوسلمِعليهِهللاِصلىِاَّللهِ ِرحُسولُِِنـحهحى ):  قَالَ  ُهَرْيَرةَ  أَبِي وَعنْ 
ِ  َرُسولُ  قَالَ :  قَالَ  الدَّْرَداءِ  أَبِي وَعنْ  ُ  َصلَّى َّللاَّ اءِحِأحنـْزحلِحِاَّللهِحِإ نِه: )  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ ِوحجحعحلِحِالدهوحاءِحوِحِالده
اوحْواِ،ُِّحوحاءِاُِّحاءٍِِل ُكل ِ  اوحْواِوحالِحِفـحتحدح حرحامٍِِتحدح  (3) (ِِب 

لعامة ث ايوان كان العلماء قد فصلوا في المسألة عندما يتعلق األمر بالموت أو الحياة اال أن األحاد
 . المضللينالضالين تصبح شاهدة ضد هؤالء 

 

  الخمر( ويشرب مع هناك شيخ له ابن يذهب دائما ويجلس مع الخمارات )بائعات كما يحكى أن

 ...يشرب خمرا ...  فاستنكرعامة الناس ذلك وأوصلوا هذا الكالم للشيخ  بان ابنه  الناس

اس أبنه ك ( وعندما وصلوا خطف منابنِيشربِاخلمر...!فقام الشيخ بسرعة وتبعه الناس هو يردد )

تذروا ناس من ذلك واع( فخاف ال صحيٍِابنِيشربِلبناِوليسَِخرافقال : )  الخمر فاذا هو لبن صاف

 )وهذا يفسر معنى باطن في باطن في باطن (.    للشيخ عن سوء ظنهم بابنه

 والرد على مثل هذه الشبهات بسيط :

ِ ِح: )قال تعالى ِاَّلل  ُِيكحفحُرِِ حاِوحُيْستـحْهزحأُِ ت  ِأحْنِإ ذحاَِسح ْعُتْمِآَيح ِاْلك تحاب  ِعحلحْيُكْمِِف  تـحْقُعُدواِْمحعحُهْمِاِفحالِحوحقحْدِنـحزهلح
ِ ِوحاْلكحاف ر ينحِِف  ُعِاْلُمنحاف ق يح جحام  ْثْـُلُهْمِإ نهِاَّلل ِح ِححد يٍثِغحْي ه ِإ نهُكْمِإ ذااِم   َِيحُوُضواِِْف    (4) (جحهحنهمحِمجح يعااِححّته

 النهي على الواضحة الداللة اآلية هذه وِفه لهذه اآلية : ) تفسير في َّللُا  رَحمه الطبره جرير ابن قال

 .(  َبطلهم ِف خوضهم عند والفسقة املبتدعة من نوعِكل من الباطل أهل ُمالسة عن

(  أثرا للخليفة عمر بن عبد العزيز أن جنود  174صفحة  5وأورد اآللوسي في روح المعاني )الجزء 

صالح س بالخالفة قد قبضوا على رجال يشربون الخمر وفيهم )أه في وسطهم ( رجل صائم يشهد له النا

  " ابـدأواَِبلصــائمِواجلـدوهِحدِاخلمــرالعمل لكنه كان يجلس مع رفاقه أصحاب الخمر فقال الخليفة : " 

ِوحقحْدِنـحزهلِح)فامتنع الجند وطلبوا منه دليال شرعيا في هذا االمر فقال لهم ألم تقرأوا قوله تعالى :  ِعحلحْيُكْمِِف 
ِأحْنِإ ذحاَِسح ْعُتْمِ ِ حاِفحالحِتـحْقُعُدوْاِمحعحُهْمِححّتهِاْلك تحاب  ِاَّلل  ُِيكحفحُرِِ حاِوحُيْستـحْهزحأُِ ِححد يٍثِغحْي ه ِآَيحت  ُوُضوْاِِف  َِيح

ْثْـُلُهمِْ    (5) تفسيره في ذلكمثل ذكر الطبره  وقد... جلدوا الصائم حد الخمرعندها اآلية... . ( ...ِِإ نهُكْمِإ ذااِم  

                                                           
  ( 1948) وكذلك انظر رقم   1984حديث رقم  بالخمر التداوه تحريم باب - األشربة كتاب - مسلم صحيح، انظر   مسلم رواه - 1

 ( 3870)وكذلك أبوداود برقم   الطبكتاب  – الترمذه سننانظر  .( 2045)  الترمذه رواه - 2

 ) 5354، شرح الحديث رقم ) شفاء له أنزل إال داء هللا أنزل ما باب - الطب كتاب انظر فتح الباره  في شرح صحيح  البخاره  - 3
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 يشرب مائدة على اْللوسِعن َّنىِ:وسلم عليه هللاِصلى النِب أن): في سننه  ودبو داأ مامى اإلروو

هللِ ِيـُْؤم نُِِكحانِحِِمحنِْ قال : ) وسلم عليه هللا صلى رسول هللا أنوفي رواية ( اخلمر عليها رِ ِمِ وحاْليـحوَِِْب  ِفحالحِِاآْلخ 
ةٍِِعحلحىِيـحْقُعدِْ اُِيْشرحبُِِمحائ دح  (1) ( ِاخلْحْمرُِِعحلحيـْهح
ِمنَِينعِولكنه،ِاملائدةِهذهِمْثلِعلىِيقعدِالِأنِللمسلمِينبغي) :  هللا رحمه السرخسي اإلمام يقول

ِللعنةاِفإنِاملوضع،ِذلكِمنُِيَوِالِوأنِذلك،ِمنِأمكنِإنِاملنكرِعنِالنهيِوجهِعلىِاخلمرِشرب
   (2)(  عليهمِتنزل

... كذلك عندما ننظر اليها بعد أن االعتقادبل وبطالن مثل هذا اذن هذه االدلة تبين بطالن هذه القصة 

 دائما يتعاونون معالجن شياطين منطقيا الن  تسخير الجن اصبح من السهل تفسيرهذه الظاهرةعرفنا 

سحر أعين الناس فيروا الخمر لبنا وهذا أبسط ما االنس على االثم والعدوان فمن الطبيعي أن تُ شياطين 

 يمكنهم فعله.

ربهم المنكر ويقولون ندع العباد لفامثال هذه القصص جعلت الكثيرين يتركون االمربالمعروف والنهي عن 

 (99انظر كالمنا في صفحة )

خ هم ان الشيبعض ومن الشبهات التى تثارحول ارتكاب هؤالء للمنكرات دون ان يتعرض لهم احد هو قول

 يماني لذا هو يفعل  هذه الذنوب ليخفففي النور اإل الى مكانة عالية جدايفعل الذنوب عن قصد النه وصل 

 ال تحول االمر الى شيء عكسي ال تحمد عقباه.جل ان يتمكن من العين مع الناس وإهذا النور من ا

ذا يوم ك ن هناك ذنب مكتوب لهشيخ ينظر في اللوح المحفوظ فيرى أن ال: إبعضهم قال قد ذكرنا أن و
 .وليس عصيانا   ا لقدر هللا المكتوبفيقوم اليه فيفعله تنفيذ وكذا 

 النظر في اللوح المحفوظ. بالياوهذه من  ... و  سبحان هللا العلي القدير  

 الرسالة يكفي لردها. ان ما في ثنايا هذهبال تحتاج منا لكثير كالم بل نقول هذه الشبهات ومثل 

من أبرز سمات المتكلمين هي التأويل الخاطئ للنصوص وتقديم العقل على النقل وعدم اعتماد فهم قلنا ان 

 .ظرفي فهم النصوص او تعليقها هكذا دون ن والشك الحيرةفينتج عن ذلك  لنصوص .لالصحابة والتابعين 

 أبطن سبعة إلى باطن وللباطن باطن للقرآنقولهم بأن  ألنها تبررالمتصوفة  قد تبناهااألفكار الخطيرة وهذه 
أن فكرة علم الباطن لم تكن موجودة اال بعد ظهور الفرق الباطنية والصوفية وغيرهم وصاروا  كما تعلمو

 . الفقهاء واألئمة والتابعين الصحابة عن المعروف بغير القرآن يفسرونبذلك 

 : للعلـــم هريــرة أبي كتـم شبهــة
 

وكما ذكرت أن قاعدة التأويل الخاطيء هي التي جلبت إلينا المصائب والبدع في هذه الدين ، فمعظم 
الصوفية الذين يحتجون بعلم الباطن يستندون في ذلك على تأويل خاطيء لحديث أبي هريرة الذه ورد في 

ِِعحنِْصحيح البخاره حيث قال : )  ِو عحاءحْينِ ِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولِ ِم نِِْححف ْظتُِ:ِِقحالِحُِهرحيـْرحةِحِأحب 
اُِقط عِحِبـحْثـحْثْـُتهُِِفـحلحوِِْاآْلخحرُِِوحأحمهاِفـحبـحْثـحْثْـُتهُِِأحححُدُهُحاِفحأحمها  (3) ( اْلبـُْلُعومُِِهحذح
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ِِق يلِحِ: قحالِحِ،ِاأْلحصحم ِ ِْبنِ ِيحز يدِحِعحنِْ: ) وفي مسند االمام أحمد حب  ِفـحلحوِِْ":ِِقحالِحِ،ِأحْكْثـحْرتِحِأحْكْثـحْرتِح:ُِِهرحيـْرحةِحِأل 
ثـُْتُكمِْ ُتمُِِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِهللاُِِصحلهىِالنهِب  ِ ِم نِحَِسح ْعتُِِمحاِب ُكل ِ ِححده ِلحرحمحيـْ ،ِوِن  ْلقحْشع  ِِوحلحمحاَِب  ظحْرُُتُوِن     (1)( "َِّنح
 . والحجر المدر من األرض وجه عن يقلع ما:  القشع

 يكاد يطير من الفرح ويقول : هذا العلم الذه كتمه هو علم الباطن .ديث احاأل هعندما يمر الصوفي بهذ

لينا ع العلمبأنه كتم علما . لكن لكي نعرف ما المقصود بهذا ة طبعا من الخطأ الجسيم أن نصف أبا هرير

 دراية ومعرفة منا :النظر في أقوال السلف الذين فسروه وبينوا مافيه . فهم أهل لذلك وأكثر 

ِالهذ يِاْلو عحاءِحِاْلُعلحمحاءُِِوحْحححلِح : ) عسقالني في شرح هذا الحديث في  فتح البارهقال اإلما الحافظ بن حجر ال
ِيحُكن  ُِِهرحيـْرحةِحِأحبُوِكحانِحِِوحقحدِِْ،ِوحَحمحن ه مِِْاَل  مِْوحأحْحوِحِالسُّوءِ ِأُمحرحاءِ ِأحسحام يِتـحْبي يُِِف يهحاِالهت ِِاأْلحححاُّ يثِ ِعحلحىِيـحبـُْثههُِِلحِْ

هِ ِعحنِْ هِ ِعحلحىِخحْوفااِب هِ ُِيصحر  حُِِوحالحِِبـحْعض  ُهمِِْنـحْفس  نـْ ت  يِحِرحْأسِ ِم نَِِّْللهِ َبِ ِأحُعوذُِ:ِِكحقحْول هِ ِِ،ِم  يحانِ ِوحإ محارحةِ ِالس   بـْ ِالص  
يُِ فحةِ ِإ ِلحُِِيش  الح حنـههحاُِمعحاو يحةِحِْبنِ ِيحز يدِحِخ  ت  يِحِسحنحةِحِكحانحتِِِْأل  ُُِِّعحاءِحِاَّللهُِِوحاْستحجحابِح.ِِرحةِ اَلْ جِِْم نِحِس  ُِهرحيـْرحةِحِأحب 
ِِ،ِب سحنحةٍِِقـحبـْلحهحاِفحمحاتِح ِِأحْيضااِذحل كِحِم نِِْشحْيءٍِِإ ِلحِِاإْل شحارحةُِِوحسحتحْأِت  ِ ِابِ ك تِحِِِف  ِقحالِح.ِِتـحعحاِلحِِاَّللهُِِشحاءِحِإ نِِْاْلف تح

ٍِ ِإ ِلحِِذحر يعحةِاِاْلْحد يثِحِاهحذِحِاْلبحاط ن يهةُِِجحعحلِح:ِِاْلُمن يِ ِاْبنُِ ي ط ل ه مِِْتحْصح  ِظحاه رااِل لشهر يعحةِ ِأحنِهِاْعتـحقحُدواِححْيثَُِِبح
ط ناا ُلهُِِإ َّنهحاِاْلبحاط نُِِوحذحل كِحِ،ِوحَبح لُِِححاص  َْن الح "ُِِقط عِح:ِ"ِِب قحْول هِ ُِهرحيـْرحةِحِأحبُوِاُِّحأحرِحِوحإ َّنهحا:ِِقحالِح.ِِالد  ينِ ِم نِحِاال 

ِِأحيِْ بحهَُِِسح ُعواِإ ذحاِرحْأسحهُِِاْلْحْورِ ِأحْهلُِِقحطحعِح: ِاأْلحححاُّ يثِحِأحنِهِذحل كِحِوحيـُؤحي  دُِِ،ِي ه مِْل سحعِِْوحتحْضل يلحهُِِل ف ْعل ه مِِْعحيـْ
عحهُِِمحاِالشهْرع يهةِ ِاأْلحْحكحامِ ِم نِحِكحانحتِِِْلحوِِْاْلمحْكُتوبحةِح انـُهحاِِوحس  ِِذحكحرحهُِِل محاِك ْتمح الهةِ ِاآْليحةِ ِم نِحِاأْلحوهلِ ِاْلْحد يثِ ِِف  ِالده

تحمِحِِمحنِِْذحم ِ ِعحلحى ْنفِ ِمحعِحِأحرحاُِّحِيحُكونِحِأحنِِْحُيْتحمحلُِ:ِِغحيـْرُهُِِوحقحالِح.ِِاْلع ْلمِحِكح ِِب حْشرحاطِ ِيـحتـحعحلهقُِِمحاِاْلمحْذُكورِ ِالص  
مِ ِاأْلحْحوحالِ ِوحتـحغحيُِّ ِالسهاعحةِ  ح  ِِوحاْلمحالح رِ ِِف  ِالحِِمحنِِْعحلحْيهِ ِوحيـحْعَتح ضُِِ،ِلحْفهَُِيحِِْلحِِْمحنِِْذحل كِحِيـُْنك رُِفِـحِ،ِالزهمحانِ ِآخ 
  (2)(   ب هِ ِلحهُُِِشُعورِح

ِفيهِنفسهِعلىِوخافِهريرةِأبوِيبْثهِلِالذيِوهذا:ِِعلماؤَّنِقال )  :  هللا رحمه القرطبي اإلمام يقول
ِالِِماِهذاِوَنوِ،ِقيواملنافِ،ِاملرتدينِأعيانِعلىِوالنصِ،ِالفتِِبمرِيتعلقِِماِهوِإَّناِالقتلِأوِالفتنة
 (3)( ِأعلمِتعاِلِوهللاِ،ِواَلدىَِبلبيناتِيتعلق

ِِأماِ،َِنوهِوِاملنافقيِأَساءِمنَِبلفتِيتعلقِماِعلىُِْحل ): في موضع آخر  هللا رحمه القرطبي وقال
 (4) (ِواجبِبلِفمطلوبِأهلهِغيِعنِكتمه
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ا : ) رحمه هللا يقول االمام الذهبي َِ ِعحلحىُِّحالٌِِّهحذح نحةِاِر  كَُُِتِحِالهت ِِاأْلحححاُّ يثِ ِبـحْعضِ ِك ْتمحانِ ِِجحوحا ِِف تـْ ِِاأْلُُصولِ ِِف 
حل ٍِِيـحتـحعحلهقُِِححد يثٌِِأحمها;ِِوحالذهم ِ ِاْلمحْدحِ ِأحوِ ;ِِاْلُفُروعِ ِأحوِ  انُهُِِِلُِّحيحِ ِفحالحِِ،ِححرحامٍِِأحوِِِْب  ِي  نحاتِ اْلبـِحِم نِحِفحإ نههُِ;ِب وحْجهٍِِك ْتمح

ِ.ِِوحاَْلُدحى ٍِ "ِِوحِف  ي محامِ ِقـحْولُِ:ِِاْلُبخحار ي ِ "ِِصحح  ي ٍِِاإْل 
يِحِ،ِعحل  ِ،ِيـحْعر ُفونِحِِب حاِالنهاسِحِححد  ثُواِ:ِعحْنهُِِاَّللهُِِرحض 

ا!ِِوحرحُسولُهُِِاَّللهُُِِيكحذهبِحِأحنِِْأحَتُ بُّونِح;ِِيـحْنك ُرونِحِمحاِوحُّحُعوا ُوذ يِحِ،ِاْلو عحاءِحِذحل كِحُِهرحيـْرحةِحِوأحبُِِبحثِهِلحوِِْوحكحذح ِبحلِِْ،ِألح

اُُّهُِِيـُؤحُّ  يهِ ِقحدِِْاْلعحال ِحِوحلحك نِه.ِِل ُقت لِح ِهاْلُفالحِِاْلْحد يثِحِيـحْنُشرِحِأحنِِْإ ِلحِِاْجت هح ِوحلحهُِِنـحوحىِمحاِفـحلحهُِِ،ِل لسُّنهةِ ِإ ْحيحاءِاِِن 
ِِ–ِغحل طِحِوحإ نِِْ-أحْجرٌِ ِالزُّعحْيز عحةِ ِأحبُوِححدهثحن ِ:ِِاأْلحْنصحار يُُِِّعبـحْيدٍِِْبنُِِعحْمُرو : )عن وقال أيضا (   ِاْجت هحاُّ هِ ِِف 

ِِإ ِلحِِأحْرسحلِحِمحْروحانِحِأحنِه:ِِ-ِمحْروحانِحِكحات بُِِِ– ِوحأحَّنِحِ،ِالسهر يرِ ِخحْلفِحِلحسحن ِوحأحجِِْ،ِيحْسأحلُهُِِفحجحْعلِحِ،ُِهرحيـْرحةِحِأحب 
هُِِ،ِب هِ ُِّحعحاِ،ِاْلْحْولِ ِرحْأسُِِكحانِحِِإ ذحاِححّتهِِ،ِأحْكُتبُِ ِذحل كِحِعحنِِْيحْسأحلُهُِِفحجحعحلِحِ،ِاْلْ جحابِ ِوحرحاءِ ِم نِِْفحأحقـْعحدح
    (1) ( .ِأحخهرِحِوحالحِِقحدهمِحِوحالحِِ،ِنـحقحصِحِوحالحَِِحاُِّحِفحمحاِ،ِاْلك تحابِ 

ِكتبتِِولِاملذاعةِالسننِمنِحفظهِالذيَِبألولِوأراُِّ،ِالعلمِمنِنوعيِبهِأراُّ)ِ:  العينياإلمام  وقال
ِالْثاِنِالوعاءِْحل:ِِويقالِ.ِكذلكِِالفتِأخبارِمنِكتمهِِماِوَبلْثاِنِ،ِوعاءِمنهاَِيَلِأنِالحتمل

  (2) (ِوذمهمِوأحواَلمِاْلورِأمراءِأساميِتبييِفيهاِالتِاألحاُّيثِعلى

ِوماِ،ِالساعةِأشراطِأحاُّيثِكانتِِأَّناِيعن:ِِالزَّنُِّوأبوِ،ِاملهلبِقال)   : هللا رحمه بطال ابن وقال
ِكقولهِِ،ِتعاِلِهللاِقْلقِوِوالتضييعِ،ِاألحوالِوتغييِ،ِالدينِفساُِّمنِوسلمِعليهِهللاِصلىِبهِعحرهف
ِهريرةِأبوِكانوِِ، " قريشِمنِسفهاءِأغيلمةِيدىِعلىِالدينِهذاِفساُِّيكونِ":ِِوسلمِعليهِهللاِصلى
ِأمرِمنِلكلِغىينبِوكذلك.ُِِيصحر  حِفلمِ،ِنفسهِعلىِفخشىِ،ِِبَسائهمِأَسيهمِأنِشئتِلو:ِِيقول

ِمنِِاِدثحيِلِالتِاألحاُّيثِكانتِِولو.ِِيـُعحر  ضِأنِالتصريٍِِفِنفسهِعلىِخافِإذاِِبعروف
عحهُِِماِواْلرامِاْلالل ِإ نِه ":ِِيتلوِثِ،"ِحدثتكمِماِهللاِكتابِِِفِآيتانِلوال:ِ"ِِقالِألنهِ،ِتركهاِوحس 

   (3) ِ(ِ"ِِوحاَْلُدحىِاْلبـحي  نحاتِ ِم نِحِأحنـْزحْلنحاِمحاِيحْكُتُمونِحِالهذ ينِح
ِهللاِىصلِهللاِرسولِعنِاْلديثِكتمِِاستجاَِكيف:ِِِيقولِأنِولقائل)   : هللا رحمه الجوزه ابن وقال
ِراويهِقُت لِحِرِحذُكِ ِإذاِماِوسلمِعليهِهللاِصلىِهللاِرسولِيقولِوكيف ؟( عنِبلغوا: ) قالِوقدِوسلمِعليه

ِعليهِهللاِصلىِهللاِرسولِعنِيرويِمنِقتلِوالتابعيِاألخيارِالصحابةِمنِاملسلمونِيستجيزِوكيفِ؟
ِكانِِقدِوِكتماَّناُِِيَوِالِفإنهِ؛ِالشريعةِأمرِمنِليسِكتمهِِالذيِهذاِأن:ِِ؟ِِ....ِِِفاْلوابِوسلم
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ِمنِأنزلناِامِيكتمونِالذينِإن: ) قولهِوهي"ِِحدثتكمِماِهللاِكتابِِِفِآيةِلوال:ِ"ِِيقولِهريرةِأبو
ِصلىِهللاِسولِرِأمرِوبعدِاآليةِهذهِبعدِالشريعةِمنِشيئاِيكتمِأنِبهِيظنِفكيف( واَلدىِالبينات

ِاملكتومِهذاَِّناوإ(ِِالغائبِمنكمِالشاهدِليبلغ:ِ)َِِلمِيقولِكانِِوقدِ؟ِعنهِيبلغِأنِوسلمِعليهِهللا
 فالنِبنو( قريشِمنِأغيلمةِيديِعلىِأمتِهالك)و ، عْثمانِوستقتلونِ،ِمنافقِفالن :ِيقولِأنِمْثل

   (1) (وقتلوهِلكذبوهِِبَسائهمِصرحِفلوِ،

ِهاتالشبِتلكِبعضِبعضهمِعلىِراجِفقدِاملتصوفةِأما)  :  هللا رحمه رضا رشيد محمد العالمة يقول
ِبظواهرِأخذواِوِ،ِاملوضوعةَِبألحاُّيثِفاستمسكواِ،ِوالسنةِالكتابِعلمِِفِلضعفهم;ِِوالتأويالت

ِمنِظتحفِ":ِِالبخاريِصحيٍِِفِاملرويِهريرةِأبِكقولِِ،ِالصحيحةِواآلَثرِاألحاُّيثِبعض
ِاملتصوفةِفجهلةِ. الطعامُِمرىِوهوِبلعومهِينقطعِذبٍِإذاِألنهِعنقهِإِلِيشي ...ِاخلِ"ِِهللاِرسول

ِوبعضهمِ،ِهريرةِأبِوعاءيِمنِاآلخرِالوعاءِِفِماِقبيلِمنِهوِاْلقيقةِعلمِمنِعندهمِماِأنِيزعمون
ِعليهمِلبيتاِآلِأئمةِأوِالصحابةِبعضِإِلِينتهيِ،ِالباطنِعلمِتلقيِِفِسنداِلشيوخهمِأنِيظن

ِمنِيكونِوماِ،ِالفتِأحاُّيثِاْلديثِمنِكتمِِِباِيعنِهريرةِأَبِأنِاحملققونِعليهِوالذيِالرضوان
ِهللاُِّعاِأنهِهعنِرويِوقدِأميةِبنوِوهمِ،ِقريشِسفهاءِمنِأغيلمةِأيديِعلىِوالدنياِالدينِِفِالفساُّ

ِوَخسيِتسعِةسنِوقيلِ،ِوَخسيِسبعِسنةِماتِوقدِ،ِالصبيانِوإمارةِستيِسنةِمنِينقذهِأنِتعاِل
ِهللاِأعاذهِوقدِ،ِارتهإمِمنَِبهللِيستعيذِكانِِهريرةِأَبِأنِفعلمِ،ِمعاويةِبنِيزيدِولِستيِسنةِوِفِ،

ِملسلمياِعلىِيفسدونِالذينِقريشِأغيلمةِِفِ–ِيقولِكانِِأنهِعنهِورويِ. السوُِّأَيمهاِيرِفلمِتعاِل
ِأنهِعلىِلُّليِفهذاِ،ِ"ِلفعلتِِبَسائهمِأَسيهمِأنِشئتِلوِ":ِِ-ِاْلديثِِفِورُِّكماِِ،ُِّينهمِأمر
ِيكتمهاِوكانِ،ِوسلمِعليهِهللاِصلىِالنِبِمنِاْلورِوأمراءِالفتِأخبارِ–ِاليمانِبنِكحذيفةِِ–َِسع
ِفهوِلديناِأمرِمنِشيءِكتمانِِوأماِ،ِاملفسدينِاملستبدينِاألمراءِأولئكِانتقامِمنِخوفاِوقوعهاِعند
      (2)( ِيكتمهِفكيفِ،ِوالسنةِالكتابِوبنصوصَِبإلمجاعِحمرم

ُ  َرِضيَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة ِِاْلمحْوع دُِِوحاَّللهُِِ،ِد يثِحاْلِْحُِيْكْث رُُِِهرحيـْرحةِحِأحَبِحِإ نِهِيـحُقوُلونِح) :  قَالَ  َعْنهُ  َّللاَّ
ر ينِحِمحا:ِِوحيـحُقوُلونِح ْْثلِحِحُيحد  ثُونِحِالحِِوحاأْلحْنصحارِ ِل ْلُمهحاج  ِإ ِِوحإ نِهِ،ِأحححاُّ يْث هِ ِم  ر ينِحِم نِِْْخوحِت  ِيحْشغحُلُهمِِْكحانِحِِاْلُمهحاج 
أْلحْسوحاقِ ِالصهْفقُِ ِِوحإ نِهِ،َِب  ِرحُسولِحِأحْلزحمُِِم ْسك ينااِاْمرحأِاِوحُكْنتُِِ،ِأحْموحاَل  مِِْلُِعحمِحِيحْشغحُلُهمِِْكحانِحِِاأْلحْنصحارِ ِم نِِْإ ْخوحِت 

يِحِفحأحْحُضرُِِ،ِبحْطن ِِم ْلءِ ِعحلحىِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ  يِحِوحأحع يِ،ِيحغ يُبونِحِح  ِقالِأنِإِل...ِِيـحْنسحْونِحِح 
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ِِآيـحتحانِ ِلحْوالحِِوحاَّللهِ :ِ ثـُْتُكمِِْمحاِاَّللهِ ِك تحابِ ِِِف  ئااِححده يـْ ِدحىوحاَلُِِْاْلبـحي  نحاتِ ِم نِِْأحنزحْلنحاِمحاِيحْكُتُمونِحِنِحالهذ يِإ نِه):ِِأحبحدااِشح
ِِل لنهاسِ ِبـحيـهنهاهُِِمحاِبـحْعدِ ِم نِْ بُواِالهذ ينِحِإ الِه*ِِالالهع ُنونِحِوحيـحْلعحنـُُهمِِْاَّللهُِِيـحْلعحنـُُهمِِْأُْولحئ كِحِاْلك تحابِ ِِف  ِوحأحْصلحُحواَِتح

يمُِِالتـهوهابُِِوحأحَّنِحِعحلحْيه مِِْأحُتوبُِِفحُأْولحئ كِحِوحبـحيـهُنوا  (2492) ومسلم( 2350) البخاره رواه ( . الرهح 

 :اآلتي  يمكننا تلخيص هذه المسألة في

  يئالذا استدل باآليات ليبين للناس أنه لم يكتم شوفضل نشره أبوهريرة يعلم جيدا حكم كتمان العلم  -1
 

ن مَ تل ن سيقالفتن وخاصة الفتنة بين الصحابة ومَ أخبارما كتمه من علم هو مجرد أخبار تتعلق ب -2

ِ بِ  أَُعوذُ وقوله "  " أسميهم أن شئت لوقوله " ب ح لذلكولم   وكذلك أسماء أمراء السوء والمنافقين  اّلَّ

ت ِينَ  َرأِْس  ِمنْ  وبالرغم  . خبر بأسماء المنافقينأُ مثل هذه الميزة حيث بن اليمان كان لحذيفة كما  " الس ِ

بوهريرة أ فيهم عثيأتي أهل الباطن ليحتجوا به لباطنهم . فحتى لو بُ  الواضح منه ، البيانهذا  من

 ، لغالطوه أو وصفوه بالوهابية.ليس لده أه علم باطن  : وقال لهم هذا الزمان  في
 

 

 ْحَكامِ اأْلَ وال وال العبادات والبينات األخبار التي لم يتحدث عنها أبو هريرة لم تكن من أمر الشرع  -3

 ... الخ.وأمراء السوءبعضها أسماء المنافقين  ليشممجرد أخبار فقط كانت ، وال اإليمانيات 
 

 

ضر ولو هل به ال يال ينفع والج فالعلم به .هذا الذه لم يتحدث عنه أبوهريرة ال عالقة له بالتكليف -4

ض وأعرا والقال القيلبه الفتتن الناس ووقع الضرر والفساد وخاض الناس في وصرح تكلم 

 لمظن أل .بوجوب كتمانه لذا قال بعض العلماءوالبطن  لألذى هريرة أبو تعرضربما و ،الغير

 .يبينه مرفوع حديثوحي أو   إلى يحتاج وال للجميع معروفو مكشوف الظالم
 

 

َماِن، آِخرِ  فِي َواْلَماَلِحمِ  َوتَغَي ِراأْلَْحَوالِ  السَّاَعةِ  بِأَْشَراطِ حمل بعض العلماء ذلك الى أنه خاص  -5  الزَّ

 لكن هذا الرأه بعيد جدا ألن أخبار الساعة من اإليمان بالغيب الذه ال يجوز كتمه .
 

 

اه وصل إليكم يا صوفية ؟ لقد قلتم بكتمه إيكيف : لو افترضنا جدال أنه علم باطن كتمه أبو هريرة  -6

يعني أنه لم يعلمه ألحد من الصحابة ولم ينقل عنه بسند فكيف توصلتم إليه ؟ هذا الكالم يعني 

يه أو عتم عللإحدى احتمالين : إما أنكم كنتم معه حين علمه الرسول صلى هللا عليه وسلم ذلك فاط

 عنهم وأعطاه إياكم .وأخفاه تمه أن أباهريرة فضلكم على الصحابة الكرام فك
 

 

 عن موسل عليه هللا صلى النبي يخفيه ومن اإليمان فكيف شرعيا صحيحا الباطن علم كان لو -7

بلغ ما العقيدة ولم ي بأركان يتعلق الذه الحق أخفى هذا يعني أنه وال يعطيه إال للقليل ؟  الصحابة

ِتـحْفعحلِِْلهِِْوحإ نِرهب  كِحِم نِإ لحْيكِحِأُنز لِحِمحاِبـحل  غِِْالرهُسولُِِأحيُـّهحاَِيِحأنزل إليه ، وهللا سبحانه وتعالى يقول : )
ا  (. ر سحالحتحهُِِبـحلهْغتِحِفحمح

 

مة ال يعني األ ، فهذالجميع أفراد أمته الرسول صلى هللا عليه وسلم لم يعلمه علم الباطن  ما دام -8
ومن خاض فيه فقد دخل أو الشرع  لهدهوكما قال العلماء أن ما كتمه أبوهريرة ليس من ا بشيء

اتبع ونه الرسول صلى هللا عليه وسلم من الرسالة والهدى خاصة فيما بي   هللا ورسولهفي شقاق 
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 لمؤمنين من الصحابة والتابعينل الذه علمه الرسول صلى هللا عليه وسلم طريقالطريقا غير 

ِ)قال تعالى في سورة النساء  وغيرهم ... ِلحُهِاوحمحنُِيشحاق ق  ح ِم نِبـحْعد ِمحاِتـحبـحيه َْلُدحٰىِوحيـحتهب ْعِالرهُسولح
ِنـُوحل  ه ِمحاِتِـح ِاْلُمْؤم ن يح ِسحب يل  ِوحُنْصل ه ِجحهحنهمحِغحيـْرح يِاوحِلهٰ فالمكتوم ال يمكن أن  (﴾١١٥﴿ اوحسحاءحْتِمحص 

طالسم ولمحرفة واآليات اتحتوه على أسماء الروحانيين يصلكم وهذا يذكرني بكتب األسرار التي 
 افهبعد أن تم كش تكون أسرارافكيف بيعونها في السوق ويسمونها أسرارا يطبعونها وياليهود 
 .؟ ودبَّ  لكل من هبَّ في السوق  اوبيعه

 

اد وز األثركنت أناقن قضية أبي هريرة هذه مع بعض األشاعرة جوار مسجد نياال الكبير فذكر أحدهم 
فلما  –أو ماشابه ذلك من كالم  –عليه فقال أن أباهريرة قال : ) وال أبثها إال على من أريد خاصة ( 

أنكرت عليه هذه الزيادة قام اآلخر وقال لي : أنت ال تعلم كل شيء . فأقررت له بأني ال أدعي علم كل 
 ) هكذا كان ردهم (. بك.هناك حديث فيه شيء كهذا لكنه لم يمر يكون فقال لي : ربما  .  شيء

 

حة نستند على أدلة صحيأننا أم تراضات أو احتماالت وهمية ؟ ... هل يصح أن نبني ديننا وعقائدنا على اف
يقول  ثحدي: ربما يكون هناك لهم ... ماذا لو رددنا عليهم بنفس المنطوق وقلنا ؟ من الكتاب والسنة ثابتة 

 دليل من علماء الحديث فيه رد على هذه الزيادة وتضعيفها... أنكم تكذبون ... واحتمال أن يكون هناكب
 يقولون بأقوال كهذه ؟لماذا   ما ميزان الصحة فيها ؟      ؟ الوهمية هل هناك من ينكر هذه الفرضيات

 

 ألن شيوخ الصوفية الكبار قالوا بذلك وليس هناك من يستطيع االعتراض عليهم : أنا أعرف السببطبعا 
 م لذلك حملوها على أثير الفضاءات اإلحتمالية والفرضيات الفلسفية اإلفالطونية.أو رد أقواله

 

 تأويالت خاطئة ال تستند على أه دليل صحيح وافتراضات وهمية غير منطقية ... هذا هو دين القوم .
 

 

 : وبعــٍض التـــأويــالت الخـاطئـــة حيــاة الخضــــر عليـــه الســـالم  شبهــة
 

 المخبولينبالمجانين وتخويفنا ب يقوم بعض الناسويستمر مسلسل التأويل الخاطيء و التضليل ... حيث 
ذا غضب علينا هذا الولي سيلحق بنا الفقر يكون منهم رجل صالح أو ولي كبير فاعلى أساس أنه قد 

لى منهم بينما يقول الموهذا ما دفع الكثير من الناس الى احترام المجانين والخوف ووالضرر في هذه الدنيا 

لهذ ينِحِوحَُيحو  ُفونحكِح جل جالله في سورة الزمر : ) افِحِاَّللهُُِِيْضل لِ ِوحمحنُُِّون هِ ِم نَِب   ( ِ﴾36﴿ِهحاٍُِِّم نِِْلحهُِِمح

هل يمكن أن يكون ولي هللا متسخ ومتعفن لدرجة المجانين ...؟ وهللا طيب ال يقبل إال طيبا والطهارة شرط 

 العبادات والزينة مطلوبة في المساجد فحتى رائحة البصل مكروهة في المساجد .في معظم 

 اسمعظم الن تحمل األفكارمثل هذا  في زمرة المجانين ؟ طبعا موتضعونه الكرام لماذا تسيئون لألولياء

 ال نهبأ فبعضهم يصفه اإلسالمية البالد من كثيرالى االعتقاد بحياة نبي هللا الخضر عليه السالم وهذا في 

 صور في يتشكل وأنه كلها الدنيا يطوف وأنه السالم  عليه  “ إلياس “ النبي معه أنبعضهم قال و  له ظل

عليهم  غضب وإذا البصر لمح من أقل في أغنياء أصبحوا لهم ودعا زارهم إذا الخضر نأ ويعتقدون مختلفة

 فقراء وبعض الروايات تقول أن هناك من أهمل الخضر ولم يهتم به فأصابتهم المصائب والباليا  انقلبوا

 . ( رسل رحمة للعالمين أم ضرا لهم ؟؟ وهل النبي يُ  للناس هذا ضرر أليس )... الخ 

... ونحن نعلم أن الصدقات ال تجوز في  متسخ المالبس شحاذ متسول صورةأنه يأتي في  وأغلب أحواله

 حق األنبياء وذويهم ...  أليست هذه إساءة  لنبي مكرم ؟  

: أتاني سيده تجد أحدهم يقول لذا  .ان مبتكر هذه الفكرة فتح بابا لكل المحتالين ليأكلوا أموال الناس بالباطل

  . ترضيع يستطيع أن اليصدق و طبعا : كذا وكذا، والتابع الخضر، وقال لي
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ان اللقاءات التي تتم بين الخضر والمؤمنين به قد تكون صحيحة لكنه ليس الخضر األصلي بل هو الخضر 

ففي الغالب كل روايات الخضر قد تصدق معهم ألن  لفترات طويلةالروحاني وبما أن الجن تعمر وتعين 

ط فيه ا  ينة. ثمال انها فرصته لشيطان ؟هذا باب كبير من أبواب الضالل واللعب بالدين فكيف يفر 

 منه يقبله أنه يرى بما  الجني يخاطبهو الخضر أنه فيظن ا أو روحانيا نج أحدهم يرى لذا من الطبيعي أن
بهذه العقيدة الفاسدة فيضل ضالال بعيدا وهذا وارد ألن كل قصص الخضر شبيهة بقصص الجن  ليربطه

وشخصيات متعددة وما التشكل اال صفة  مختلفة صور على ىرَ يُ  الخضروما يؤكد هذا المذهب هو أن 

 أخرى من صفات الجن .

.. ليس .والمال فقط كل القصص المتعلقة بالخضر تكون خاصة بالدنيا أن  لوجدنا ذه القصصهل لونظرنا

 هل هو نبي للدنيا فقط ؟يبحث عن الخضر من أجل الدين أو اآلخرة ... ف أحدهناك 

 … هذه األسئلة نطرح عليك

 نعم اذا كانت اإلجابة :    تبحث عن الخضر ؟ أنت هل 

 من أجل الدنيا أم الدين ؟   من أجل ماذا ...؟ نقول لك : 
 

عليه السالم ونحن نعلم أن هللا يرسل األنبياء هذه اساءة لنبي هللا الخضراذا قلت من أجل الدنيا ، قلنا لك : 

 .تبحث عن ابليس وليس الخضر فالحقيقة انت، من أجل اآلخرة وليس الدنيا 

ن دين الخضر منسوخ بدين االسالم وال يجوز اتباع التوراة اليوم . إ ، قلنا لك :اذا قلت من أجل الدين و

وحتى لو   قابل الرسول صلى هللا عليه وسلم وبايعهباالدلة التي تثبت أنه  فنطالبكأما اذا اعتقدت أنه مسلم 

هذا النبي الغائب لنأخذ افترضنا جدال أنه مسلم ... هل الدين االسالمي نادر لهذه الدرجة حتى نبحث عن 

 ...  كل األوجه تثبت لنا أننا لسنا بحاجة لهذا الخضر المزعوم . ؟ عنه ديننا 

م ما دام هو عليه السال وأنا أقول : ان فكرة التعبد باللغة السريانية ربما تكون مرتبطة كذلك بقصة الخضر

من تلك الحقبة حتما ستكون معه بعض األسرار القديمة وربما يقابل بعض األولياء في الحضرات ويعطيها  

 لهم وهذا باب آخر من أبواب الفتنة في الدين.

 ؟الخاصة بهذه المسألة  الصحيحة النبويةحاديث لكن قبل ذلك كله علينا استعراض األدلة  و األ

 ال بعض اآلراء الشاذة :بوفاة الخضر عليه السالم اللهم إ المحققين يقولإن إجماع 

 عنهما  َويُْرَوىيان يَرَ  قِيَانِ با َوأَنَُّهَما َوإِْليَاسَ  ِضرِ الخَ تَْعِميِر  َعنْ  َحْنبَل   ْبنَ  دَ أَحمَ  ْربِي  الحَ  إْبَراِهيمُ  َسأَلَ  َوقَدْ 

َمامُ  فَقَالَ  َعْنُهَما  ْنهُِ يـُْنص فِْ لحِْ غحائ بٍِ عحلحى أحححالِح محنِْ) : دُ أَحمَ  اإْلِ ا أحْلقحى وحمحاِم  نحةِ  عحلحىِهحذح  إالهِ النهاسِ  أحْلس 

أبو الحسين بن المناده واإلمام  مثل بموت الخضرهناك من قال اإلمام أحمد بن حنبل  الى جانب( شحْيطحانٌِ

  همذكرل المكان يضيق وجمع من العلماءاإلمام الحافظ ابن حجر ،  والبخاره و ابن الجوزه و ابن كثير 

 (1)على أدلة واضحة وصريحة  ء العلماءهؤال لقد استند
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ِاخْلُْلدحِوحمحاِجحعحْلنحاِل بحشحٍرِمِ  )للنبي صلى هللا عليه وسلم في سورة األنبياء قال هللا تبارك وتعالى   ْنِقـحْبل كح
ِفـحُهُمِاخلْحال ُدونِح  ه السالم.في تفسير هذه اآلية أنها دليل على موت الخضر علي ذكر ابن كثير؟ ، ( أحفحإ يْنِم ته

، ؟ ال يشك أحد أنه بشر : هل الخضر بشر أم جنيجميع المؤمنين بحياة الخضر عليه السالم  ونحن نسأل

 .فان كان من البشر شمله عموم اآلية 

قد فعلى موت الخضر،  بخاره رحمه هللااحتج بها اإلمام الالتي السنة المطهرة وواألحاديث صريحة في 

روى أصحاب الصحاح من حديث ابن عمر و أبي سعيد الخدره و جابر بن عبد هللا األنصاره رضي 

أن النبي عليه الصالة والسالم قال قبل أن وسنن أبي داود صحيح البخاره وهللا عنهم في صحيح مسلم، 

لحتحُكمِِْأحرحأحيـْتحُكمِْ)  : يموت بشهر واحد ائحةِ ِرحْأسِ ِعحلحىِفحإ نِهِهحذ هِ ِلحيـْ نـْهحاِسحنحةٍِِم  ِظحْهرِ ِعحلحىُِهوِحِِم هنِِْيـحبـْقحىِالحِِم 
ائحةِ  رحْأسِ  عحلحى يـحبـْقحى الحِ): وفي رواية  (أحححدٌِِاأْلحْرضِ   (1)( أحححدٌِِاأْلحْرضِ  وحْجهِ  عحلحى ُهوِح ِم هنِْ سحنحةٍِ م 

 . مائة عام ال يكون أحد منهم حيالموجودين على الكرة األرضية بعد البشر: من هذه الليلة جميع  أه 

كان موجودا  في زمان النبي عليه الصالة والسالم فبداللة هذا الحديث هو ميت  الخضر سلمنا  جدال  أن لو

والمحققون كاإلمام مسلم وغيره استدلوا بهذا الحديث على انقطاع  .ل أن يكون موجودا  بعد مائة عاماويستح

قد قال النبي عليه الصالة والسالم هذا الحديث في السنة العاشرة للهجرة، فاذا ل .الصحبة بعد مائة عام

بأن  نجزم يقيناال يوجد أحد ممن يعين على ظهر األرض،  القول بأنهاعتبرت أنه بعد مائة عام من 

مسلم هو مام اإلهـ(، وكان آخر صحابي مات كما قال 110الصحابة جميعا  سيكونون قد ماتوا بتمام سنة )

فلو سلمنا جدال  أن الخضر حي فهو هـ( وهذا تصديق للحديث 110أبو الطفيل عامر بن واثلة مات سنة )

 .من السنةقوه هذا دليل وهـ( يستحيل أن يكون حيا ، 110ة )بعد سن

ِلحمحاِ ) : آل عمرانفي سورة مسألة أخرى ، قال تعالى  ِالنهب ي  يح يْثحاقح ِاَّللهُِم  ِك تحاٍبِآتِـحوحإ ْذِأحخحذح ُتُكْمِم ْن يـْ
ِأحأحقـْرحْرُتِْوحأحخحذِْ ُننهِب ه ِوحلحتـحْنُصرُنهُهِقحالح جحاءحُكْمِرحُسوٌلُِمصحد  ٌقِل محاِمحعحُكْمِلحتـُْؤم  ْكمحٍةُِثِه ُتِْعحلحىِذحل ُكْمِإ ْصر يِوحح 

ِمحعحُكْمِم نحِالشهاه د ينِح ِفحاْشهحُدواِوحأحَّنح ِقحالح سنبين ذلك في األسطرالقليلة ) والخضر نبي (ِ﴾٨١ِ﴿ قحاُلواِأحقـْرحْرَّنح

 ايفوال ضع اصحيح اال نعلم حديثنحن داخل في هذه الجملة، وأخذ عليه الميثاق وال شك أنه  ذال ( القادمة 

، رهو نص  أن الخضر جاء إلى النبي صلى هللا عليه وسلم وآمن به وصدقه وجاهد معهذكر ضعفا  منجبرا  

جب و الميثاق على جميع األنبياء أنه إذا ظهر هذا النبي الخاتم صلى هللا عليه وسلم فأين كان؟ وقد أخذ هللا

الجماعة ، وقد قال هللا تبارك وويصلي معه الجمعة لماذا لم يات عليهم أن يأتوه ويعزروه وينصروه، 

ِ )للنبي صلى هللا عليه وسلم: في سورة األعراف وتعالى  ِأحيُـّهحاِالنهاُسِإ ِن     ( ِاَّلله ِإ لحْيُكْمِمجح يعااِرحُسولُُِقْلَِيح

 للناس يمهالديني وتعل العلم مل  تعمعلوم أن و ؟ذهبأين فان كان الخضر حيا   أليس الخضر من الناس؟

أنه خالف بأليس هذا من الطعن في الخضر  ...والفلوات القفار في الوحون بين سياحته من بكثير له أفضل

 ؟ لنصرة النبي عليه الصالة والسالم يأتميثاق هللا عز وجل ولم 
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ِِىُموسِحِأحنِهِ...ِلحوِْقال : )  صلى هللا عليه وسلم ورد فيه أن الرسول  51والحديث الذه ذكرناه في صفحة 
يًّاِكحانِح عحهُِِمحاِ،ِحح بـحعحن ِِأحنِِْإ الهِِوحس   .( فما بال صاحبه الخضر ؟  يـحتـْ

فلماذا لم  ىالكبر بدرغزوة ونزول المالئكة في اسالم الجن كل التفاصيل حتى لقد بين لنا ديننا الحنيف 

 الذه عان كل هذا العمر ؟مكرم النبي هذا ال يذكر لنا

زِِْاللُهمِه: )قائال النبي صلى هللا عليه وسلم إلى ربه  دعافي غزوة بدر لما  و ِِأحَنْ  ِآتِ ِاللُهمِهِ،ِْدتحن ِوحعِحِمحاِل 
مِ ِأحْهلِ ِم نِِْاْلع صحابحةِحِهحذ هِ ِْهل كِْتُـِِإ نِِْاللُهمِهِ،ِوحعحْدتحن ِِمحا ِِتـُْعبحدِِْالحِِ،ِاإْل ْسالح  (1)( ِاأْلحْرضِ ِِف 

ستثني ي ولم ذلك فكيف قال النبي صلى هللا عليه وسلم ؟  فان كان الخضر حيا  أكان ممن يعبد هللا أم ال

 ا .موجود ليس ، فهذا دليل على أن الخضر الخضر 

 من ولد آدم لصلبه وأنه سيبقى حتى يالقي عيسى عليه السالم ... الخ بعضهم ادعى أن الخضر

باطل؛ ألن الذين يدعون أنهم رأوا الخضر يصفونه بأنه  كالم من ولد آدم لصلبهأن الخضر ب أوال : القول

ُِّحمِحآِاَّللهُِِخحلحقِح)  :الصحيحين أن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم قال جسمه جسم مقبول، وفيإنسان عاده، 
تُّونِحِوحطُولُهُِ ئ كحةِ ِم نِِْأُولحئ كِحِعحلحىِفحسحل  مِِْاْذهحبِِْقحالِحُِثِهِذ رحاعااِس  ِوحَتح يهةَُِِتح يـهُتكِحِحُيحيُّونحكِحِمحاِتحم عِْفحاسِِْاْلمحالح
مُِِفـحقحالِحُِذر  يهت كِح مُِِفـحقحاُلواِعحلحْيُكمِِْالسهالح ِلحىعِحِاْلْحنهةِحِيحْدُخلُِِمحنِِْفحُكلُِِّاَّللهِ ِوحرحْْححةُِِوهُِفـحزحاُُِِّاَّللهِ ِوحرحْْححةُِِعحلحْيكِحِالسهالح
  (2) (ِاآْلنِحِححّتهِِيـحنـُْقصُِِاخلْحْلقُِِيـحزحلِِْفـحلحمِِْآُّحمِحُِصورحةِ 

 أو ما يقارب ذلك .ستين ذراعا ، حوالي من كون طوله تدريجيا فمن كان من ذرية آدم سيأخذ خصائصه 

لو كان من صلب آدم لكان له عدة ألوف من السنين، فكيف يخلو القرآن الكريم من ذكر مثل هذا  :ثانيا  

األمر الخارق الذه هو من أدل األشياء على ربوبية هللا تبارك وتعالى؟ وقد ذكر هللا تبارك وتعالى نوحا  

 عمرال يذكر فلماذا ه، عليه السالم الذه دعا قومه ألف سنة إال خمسين عاما  وجعل هذا من آيات ربوبيت

و ولئن قلنا: إن القرآن الكريم ال يذكر كل  ستة آالف أو سبعة آالف أو ثمانية آالف سنةالخضر الذه بلغ 

 ؟  تخلو السنة المطهرة من حديث واحد صحيح أو حسن ينبه على أبهر آيات الربوبيةفهل شيء 

 .يركب معهم لم  وأ،  ع نوح في السفينة: لو كان من ولد آدم لصلبه لكان من الذين ركبوا م ثالثا  

انقطعت وأن جميع من كان في السفينة مع نوح ماتوا بالدليل لو ركب مع نوح في السفينة لمات، فلقد ثبت ف

ِ ): في سورة الصافات  اال ذرية نوح فقط قال تعالىذريتهم  فان كان  (﴾77﴿وحجحعحْلنحاُِذر  يـهتحُهُِهُمِاْلبحاق يح

هو ذرية نوح فقط، فهذا يدل داللة األرض  على الذه بقي ألن حيا   أن يكون آدم فيستحيل من ذرية الخضر

 . ولو لم يركب مع نوح لغرق ألن طوفان نوح لم يترك انسانا حيا. قاطعة على أنه لم يكن من صلب آدم
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يح على ل الصحكل األدلة تثبت أنه ال وجود للخضر أما اذا أردت أن تثبت لنا وجوده فنحن نطالبك بالدلي 

 . ( كنت مدعيا فالدليل وإن كنت مستدال فالصحةإن  وجود الخضر واال فلن نقبل منك أه ادعاء )

  طبعا ال شيء عليه    .؟  .سؤال : ما ذا يترتب علي االنسان ان لم يؤمن بوجود الخضر حيا.

 ال  ...        فلماذا نتعب أنفسنا اذن ؟ اإلجابة : هل سنسأل عن الخضر يوم القيامة ؟  

ى الخضر مع موسقصة  لوسي فقد اسهب فيتفسير اآلمسألة عليه بهذه الأراد التوسع في  لكل من     

وكتاب  هللا رحمه العسقالني حجر ابن لإلمام( الخضر حال في ضرالن الزهروكذلك كتاب )  عليهما السالم

 تلبيسوكذلك كتابه النفيس  هلل رحمه الجوزه بن الفرج أبو الخضر(  للعالمة حالة شرح في المنتظر عجالة)

فيها كالم مهم عن مسألة الخضر وللشيخ  68صفحة    القيمابن  لعالمةل (المنيف المنار) وفي كتاب  ابليس.

فيه كالم جميل عن ( االعتراض دفع افتراض ) كتاب هـ ( 894)المتوفى عام  الخيضره الدين قطب

 الخضر.

فقصة الخضر وما فيها هي نتاج لفكرة علم الباطن وهي من التاويل الخاطيء الذه أدى الى تغيير المعاني 

  .وبالتالي تغيير المفاهيم

ورد تفسيرها في أمهات كتب لقد كلمة ) لدنا ( وأشهر تحريف للمعنى ورد في قصة الخضر هو تحريف 

لم الغيب علم النبوة و ع ايقصد بهقيل وبمعنى )عندنا ( أنها والتابعين الصحابة  وتم نقل أقوالسير االتف

لكن أصحاب التحريف غيروها وحولوها لصفة وعلى هذا األساس  لنبيه الخضر عليه السالمالذه كشفه هللا 

يجب السكوت عن فاعله وعلم  والعلم الى علم لدني وقصدوا به علم الباطن الذه يخالف الشرع قسموا 

والعلماء عندما يتحدثون عن أما ما جهله هؤالء هو أن  . غير لدني وهو علم الظاهر أو علم الشريعة

تأويل ذا الهوهو مبني على  التقسيم هو أساس فتنة الناس في دينهم. ان هذا الباطن يقصدون به علم النبوة 

ِِالهذ ينِحِفحأحمهاخاطيء وصدق هللا حيث قال : )... ال ْنهُِِتحشحابحهِحِامِحِفـحيـحتهب ُعونِحَِحْيغٌِِقـُُلوِ  مِِِْف  نحةِ ِاْبت غحاءِحِم  ِت غحاءِحوحابِِْاْلف تـْ
 هي الفتنة في الدين.يواجهها االنسان في حياته ( وأكبر فتة َِتحْو يل هِ 

 وبطالن هذه الفكرة بسيط جدا من القرآن نفسه ... 

ِرحْْححةِاإ ْذِأحوحىِقال تعالى : ) ِفـحقحاُلواِرحبـهنحاِآت نحاِم نِلهُدنكح ِاْلكحْهف  يحُةِإ ِلح ( بنفس المنطق هل هناك رحمة ِاْلف تـْ

 ؟بارة )من لدنك( تعني )من عندك( أم أن ع لدنية وأخرى غير لدنية ...؟

ِوحل يًّاِوحاْجعحلِلهنحاِم نِم نِلهنحاِوحاْجعحل) وقال تعالى: يااِلهُدنكِحِلهُدنكح  ي لدني وآخرغير لدني؟فهل هناك ولِ(نحص 

نحاُهمِوحإ ذااوقال تعالى : )   تـحيـْ  لدني وآخر غير لدني ؟ عظيم ( فهل هناك أجرعحظ يمااِِأحْجرااِلهُدَّنِهِم  نِآله

اِم  نِلهُدْنهُِوقال تعالى : )  ِِبحْسااِشحد يدا اِل  يُنذ رح  دني ؟ل( فهل هناك بأس شديد لدني وآخر غير ِقـحي  ما

 ( فهل هناك ذكر أو قرآن لدني وآخر غير لدني ؟ ذ ْكرااِلهُدَّنِهِم نِآتـحيـْنحاكِحِوحقحدِْ) قال تعالى : و 

 أم أن عبارة )من لدنا(  تعني )من عندنا(  ؟ 
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اي اآلية : )فالمعنى بسيط فاذا  اِفـحوحجحدح نحاهُِِع بحاُّ َّنِحِم  نِِْعحْبدا : (  ع ْلمااِلهُدَّنِهِم نِعحلهْمنحاهُِوِحِع ند َّنِحِم  نِِْرحْْححةِاِآتـحيـْ

هو علم النبوة بدليل أن القصة ختمت بقوله تعالى :  العلم عند الجمهور هذا وه علما من عندنا ، اأه علمن

نحاهُِوأيضا ورود جملة ) ،اذن هذا وحي من هللا (  وحمحاِفـحعحْلُتُهِعحْنِأحْمر ي) لتفسيرالرحمة عند أهل اِ(رحْْححةِاِآتـحيـْ

رطبي في كما ذكراإلمام القغيبية فاآلية تبين أن الخضر نبي أوحى هللا اليه بفعل أشياء معينة .  النبوة هي

. من هنا وال تدل بأه وجه من الوجوه أن هناك علم خرافي اسمه العلم اللدني. هذا باإلجماع وتفسيره 

دين بحجة أن هذا من العلم الأن صاحب هذه الفكرة أراد أن يدخل أسماء الروحانيين وعلومهم في  يتضح

 اللدني أو العلم الخاص .

وأمرِهللاِإَّناِيتحققِبطريقِالوحيِ،ِإذِالِطريقِتعرفِِاِأوامرِ: ) ...  رحمه هللاقال الشيخ الشنقيطي 
وتعييبِسفنِِ،ِهللاِونواهيهِإالِالوحيِمنِهللاِجلِوعالِ،ِوالِسيماِقتلِاألنفسِالربيئةِِفِظاهرِاألمر

  (1) ( ألنِالعدوانِعلىِأنفسِالناسِوأمواَلمِالِيصٍِإالِعنِطريقِالوحيِمنِهللاِتعاِلِ،ِبرقهاالناسِ

ما يعرف بعلم الباطن والظاهر  صار لدى هؤالءفممتدة من مذهب الباطنية ..  التحريف هذه  فكرةان 

بأهل التأويل التحريفي الى مستوى عال جدا حتى أنهم حرفوا اآلية التي  أن يصلالشيطان استطاع و

ِعحلحْيكِحِزحلِحأحنِالهذ يُِهوِح: ) في سورة آل عمران ففي قوله تعالى  نفسهالتأويل هذا التحريف وتتحدث عن 

ْنهُِِاْلك تحابِح تٌِِم  ِِينِحالهذِ ِمهافحأِحُِمتحشحاِ حاتٌِِوحُأخحرُِِاْلك تحابِ ِأُمُُِِّهنِهِحمُّْكحمحاتٌِِآَيح ِامِحِفـحيـحتهب ُعونِحَِحْيغٌِِقـُُلوِ  مِِِْف 

ْنهُِِتحشحابحهِح نحةِ ِاْبت غحاءِحِم  ُخونِحِاَّللهُِِإ الهَِِتحْو يلحهُِِيـحْعلحمُِِوحمحاَِتحْو يل هِ ِوحابْت غحاءِحِاْلف تـْ ِِوحالرهاس  ُِكلٌِِّهِ ب ِِآمحنهاِيـحُقوُلونِحِاْلع ْلمِ ِِف 
 (  ﴾7﴿ اأْلحْلبحابِ ِأُوُلوِإ الهِِيحذهكهرُِِوحمحاِرحب  نحاِع ندِ ِم  نِْ

ِ( حولوا الوقف الى قوله تعالى ) اَّللهُِبدل أن يقفوا في لفظ الجاللة )   لمعنى . تغير ا( فاْلع ْلمِ ِِف 

 كان الوقف في لفظ الجاللة صار المعنى كاآلتي :  فاذا

ما يعلم هذا التأويل اال هللا ، أما الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا محكما كان أم متشابها 

 .وهذا يعني أن الواو لالستئناف 

 صار المعنى كاآلتي : (اْلع ْلمِ )أما اذا كان الوقف في كلمة 

ن التأويل مع هللا ( . وهذا تحريف ألن ما يعلم هذا التأويل اال هللا والراسخون في العلم ) أه أنهم يعرفو

يقولون ك ثم بعد ذلالجملة التي تأتي بعدها تنافي الكالم المذكور فكيف نعطف الراسخون الى اسم الجاللة 

 (نِحيـحُقوُلِو)لذا جملة  . فلو كان هللا معهم في الجملة ال يصح معنى هذا الكالم آمنا به كل من عند ربنا ؟ 
 .  تنفي أن يكون الواو للعطف بل هو واو لالستئناف فالوقف  الصحيح هو عند لفظ الجاللة

أعلى  ضع الصالحين في مقامالى و في القرآن الكريم حتى وصل األمر ببعضهم  ويستمر تحريف المعاني

ورة الشعراء في سمن األنبياء وذلك لقصور الفهم لديهم فاستدلوا بقوله تعالى في دعاء إبراهيم عليه السالم 

                                                           
  . (183 - 172/  4)  البيان أضواء -1
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ِِهحبِِْرحب ِ : ) لصهاْل  يِحِوحأحْلْ ْقن ُِِحْكمااِل  ْلن ِ )( ودعاء سليمان في سورة النمل ﴾٨3﴿َِب  ِِكِحب رحْْححتِ ِوحأحُّْخ  ِِف 
.. .ع الصالحيننبي هللا إبراهيم يسأل هللا أن يدخله م فتبادر الى أذهانهم أن(... ﴾١٩﴿ الصهاْل  يِحِع بحاُّ كِح

 شيخ فالن أمثالهل هم  فمن هم هؤالء الصالحون ؟ ...  أعلى درجة ....  وهذا يدل على أن الصالحين

 :ة الصالحين ..؟ لذا دائما أقولابن فالن والولي الكامل فالن بن عالن  ...؟  أم أن  هناك معنى آخر لكلم

 (1) البد علينا من الرجوع الى فهم سلف هذه االمة حتى ال نضيع ونضل الطريق .

تفسير ن بمجرد النظر لونسبة لقصور الفهم االستنباطي لدى هؤالء انخدع كثير من الناس بهذا القول ، ولك
الحين ائق ونعرف مراتب هؤالء الصتتبين الحق، سأمهات كتب التفاسير فيوغيره بن كثير امام العالمة اإل

سورة النساء  الىحيث ربطوا ذلك بقوله تعأعلى درجات التفسير  وهو تفسير القرآن بالقرآن  واقد استخدمل

د  يق يِحِب ي  يِحالنِهِم  نِحِعحلحْيه مِاَّللهُِِأحنـْعحمِحِالهذ ينِحِمحعِحِفحُأولٰحئ كِحِوحالرهُسولِحِاَّللهِحِيُط عِ ِوحمحن) اءِ ِوحالص   ِيِحوحالصهاْل ِ ِوحالشُّهحدح

 .(ِ﴾6٩﴿ِرحف يقااِأُولٰحئ كِحِوحححُسنِح

وخالصة الكالم ان كلمة الصالحين ال تعني األولياء دائما ... لقد استخدمها القرآن لوصف بعض األنبياء 

(... وقال واصفا ﴾٨٥﴿ يِحالصهاْل ِ ِم  نِحُِكلٌِِّوحإ ْليحاسِحِوحع يسحىِِٰوححيحِْيحِِٰوحَحكحر َيِه)تعالى : قال ي سورة األنعام فف

نحاهُِ) : هليه السالم في سورة النحل إبراهيم ِِوحآتـحيـْ نـْيحاِِف  ِِوحإ نههُِِححسحنحةِاِالدُّ ( ﴾١٢٢﴿ِالصهاْل  يِحِلحم نِحِرحةِ اآْلخِ ِِف 

ْلنحاُهمِْوقال في حق عدد من األنبياء ) ِِوحأحُّْخح ( وقال في حق النبي اسحق ﴾٨6﴿ الصهاْل  يِحِم  نِحِإ نـهُهمِرحْْححت نحاِِف 

هُِ: )في الصافات عليه السالم  ( فهؤالء هم أنبياء لكن سماهم ﴾١١٢﴿ الصهاْل  يِحِم  نِحِنحب يًّاِِب  ْسححاقِحِوحبحشهْرَّنح

 .وليس مقصود بها رتبة الصالح والوالية ألتباع األنبياء لألنبياء خاصهللا بالصالحين فالكلمة هنا وصف 

 - ويتبين من تفسير اآلية السابقة واآليات األخرى أن هناك ثالثة معان لكلمة الصالحين :

يمان وهذه المقامات ال يصل مة المراتب في اإلوهو قوالكمال الصالح التام وقمة الخير والفضل  -1

 اليها اال األنبياء عليهم الصالة والسالم وهنا كان سر دعوة إبراهيم عليه السالم.
 

هم من سورة النساء  ف 69ية الرسل وهو المعنى الذه ورد في اآلالصالحون واألولياء من أتباع  -2

 وهؤالء ياتون في الترتيب القرآني بعد الشهداء. الخالص يمانواإل الصالح أهل
 

 

ال تسمية األبناء بها مث وكذلكالصالح النسبي : وهو أن ينسب الصالح ألحدهم لفعل خير قام به  -3

ذه الصورة نسبية وتكون في الغالب تيمنا و ال تصل للمرتبتين السابقتين مثال الشخص )صالح( وه

ة التوبة في سور الذه يتصدق يقال عنه صالح ولكن هذه تسمية نسبية وهذا واضح في قوله تعالى

ُهم : ) نـْ َّنِحِلحئ نِِْاَّللهِحِعحاهحدِحِمهنِِْوحم  فجعلوا  (ِ﴾7٥﴿ الصهاْل  يِحِنِحمِ ِوحلحنحُكونحنِهِلحنحصهدهقحنِهِفحْضل هِ ِم نِآَتح

ي ف الصدقة صالحا ولكنهم بعد أن أعطاهم هللا المال لم يتصدقوا به وفي آية أخرى  قال تعالى

( ﴾١0﴿ الصهاْل  يِحِم  نِحِوحأحُكنِفحأحصهدهقِحِقحر يبٍِِأحجحلٍِِإ ِلحِِٰأحخهْرتحن ِِلحْوالحِِرحب ِ ِفـحيـحُقولِح) سورة المنافقون : 
بر من االلتزام يعت وكذلك نجد أن التدين وفهذه اآلية وضعت المتصدق في مقام الصالحين تيمنا 

                                                           
مقام  قمقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي فقوله: )فويق الرسول( أه: فو)  :أحد الشيوخ الكبار قال استادا على هذا التأويل الخاطيء  -2

  .من غير دليل . وهذا الترتيب مجرد زندقة أتت  الرسالة وإذا : مقام الوالية أعلى من النبوة  ( الرسول بقليل، ودون الولي
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 الصور النسبية للتسمة بالصالح فاإلنسان المتدين الملتزم والمعتدل يوصف بأنه صالح قال تعالى

محىِِٰوحأحنك ُحوا) : في سورة النور ألمر بالزواج ( فهل امِْوحإ محائ كُِِع بحاُّ ُكمِِْم نِِْوحالصهاْل  يِحِم نُكمِِْاأْلحَيح

مية ؟ وهذه أيضا تسزمين..؟  أم أن كلمة الصالحين هنا تعني المعتدلين و الملت هنا فقط  لألولياء

ن التي زج بها المتكلمون في الدينسبية ... واآليات كثيرة تكشف عن زيف هذه األفكار الناقصة 

 . نالكثيرو بها خدعانو

 

 ق.يه أحد واال سيضل االنسان الطري)فهم السلف( قبل أن يتحدث ف لقرآني يجب أن يفهم جيدافاالسلوب ا
 

 :   كآلتيالنساء  من سورة 69ية ي اآلف تتلخصالسابقة والمراتب 

 .أوال : األنبياء وهم أعلى درجة بين الجميع -

 ثانيا : الصحابة ) الصديقين الذن صدقوا األنبياء ونصروهم ( -

 .الشهداء  وهم الذين استشهدوا من أجل اقامة الدين ال من أجل جاه وال مالثالثا :  -

  .يمان الخالص من أتباع الرسلالصالح واإلالتقوى ورابعا : األولياء والصالحون : وهم أهل  -

 نه جزءمبل أخذ  والمعنى المراد حقيقة يات ليستنبط منها المعنى العامهذا الكالم لم يجمع كل اآلفصاحب 
: قال تعالى في سورة يونس ب على هللا ورسوله والعياذ باهلل.ادى ذلك الى الكذه وفق هواه مما فقط وفسر

بُواِِبحلِْ )  . (َِتحْو يُلهَُِِيحِْت  مِِْوحلحمهاِب ع ْلم هِ ِحيُ يطُواِلحِِِْب حاِكحذه
  للنصوص ؟ خاطئ وتأويل فهل رأيت كيف أن التلبيس في مسألة دعاء إبراهيم ناتج عن فهم

كلها مبنية على تأويالت خاطئة وفهم ردهء وأشهر ما يمكننا مناقشته هناك أمور أخرى تتعلق بهذا الباب 

 قضية الرتب ومقامات األولياء وما يتعلق بها ... في هذا الباب هي
 

   :  األوليــاء نـبي الــوالقت اتــامــوالمق الرتب بــوسل اءــاألولي ةــمملك  
 

وفي  فيةالصوشيوخ من  رهذا العنوان غريب لكنه حقيقة ثابتة ، لقد ورد هذا االمر على ألسنة كثيسيبدو 

عتقاد مرتبط اهذا كثير من القصص التي تتحدث عن األولياء والكتب التي ألفها الشيوخ الكبار بل وأصبح 

ن ال انكار فيه بي –لياء وأه قتال األ–باألولياء وصرح به كثير من هؤالء الشيوخ وفيه ما مفاده ) انه 

 المحققين من أهل الكشف ( وفي ذلك يقول أحدهم :

 شقي الذه عاداكم في أه بلدة   ...سعيد محبكم سعيد جليسكــم   

 ولو أنه قطـب سيسلب طرفــة   ...وذلك ملعــون ولوكان عالما  

لي فالن ويقال : الو (البلع)ويطلق عليها أحيانا مصطلح فعقيدة السلب والمحاكمة مشهورة في عالم األولياء 

ن ،بلع ا  :حدهم ، قال أباللغة الدارجية خاصة التي وقد ورد كثيرا في بعض قصائد الصوفية  لولي عال 

 وـوقـف دلـق زولـال عــبل . .. وــذوق وفــوش اجــالح وفـش

 وــوقــواس اــديم رــمحم ... وـسوق رـعم ونـالك في نــحس
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 : ومن صورالسلب

لوالئية زاياه ابحق ولي آخر أكبر منه فيحكم عليه مثال بخمسة سنين وتسلب منه م أن يخطىء ولي   -1

رض كالمجنون رث الثياب وال يغتسل كون طوال سنين الحكم هائما في األويويجرد من كل شيء 

 : هذا محكوم عليه.من سلطان واذا سألت عنه يقال لك وتراه يحمل أثقاال وأشياء ما أنزل هللا بها
 

وينزل في أرض ولي آخر دون اذنه فيغضب صاحب األرض وتبدأ المبارزة بينهما  أن يأتي ولي   -2

الى أن يغلب القوه الضعيف فيأتيه ذليال حقيرا مقرا له بمكانته ودرجته. فينتشر بين الناس أن 

هذا حاول إيذاء ذاك لكنه لم يتمكن وقام اآلخر بارجاع أو أن وبَلَعه شيخ فالن غلب فكي فالن 

 العمل  عليه فخضع واعترف بمكانته... الخ.
 

 وهذا السلب والتجريد احيانا يكون مؤقتا ينتهي بانتهاء فترة المحاكمة وأحيانا يكون سلب نهائي . 

ه : مشهور ما نص في كتاب قال أحد كبار الشيوخ وهناك مضاد للسلب يمكن أن يتحصن به الولي فقد 

ِكانِمأموَّنِمنِ)...  ِلفظهُِّونِأسرارهِ، ِمحنِعل مهِهللاِلهِ،ِأي  ِقولُِّائرةِاإلحاطةِأن  ومنِخواص 
 اني  ... ( السلبِالِيقدرِعليهِأحدِوإنِكانِلِيفتٍِعليهَِبلواليةِ،ِوالِيقدرِعلىِسلبهِإالِالقطب

 سمى أنتي فايروس وي الحاسوبالتقنية وهذا الشيء عند أصحاب مثل  كالم عجيب و 

 : دعنا ندخل في صلب الموضوع .ولشهرة هذا االعتقاد لسنا بحاجة الى ايراد الكثير من القصص عنه 

 ما نوع الوالية التي يسلبها هؤالء ...؟

 هل هي والية من عند هللا أتت من حب هللا لعبده ...؟   

 أم هي والية اكتسبها من خالل خدمته المتفانية وطاعته ألحد الشيوخ ؟ 

لو كانت األولى ، قلنا لكم : لم ولن يتمكن مخلوق من سلبها ألنها نابعة من حب هللا ورضائه على عبده 

د ين العبخير بومن رضي هللا عنه بسط  له الخير في الدنيا وأدخله الجنة ... فمن يستطيع أن يوقف هذا ال

 ليه ؟وربه  والكل فقير إ

لو قلتم الثانية ، قلنا لكم : صدقتم ألن الوالية التي تأتي بالخدمة ليست من عند هللا بل  هي نابعة من رضاء 

الشيخ على المريد والشيخ مخلوق يرضى ويغضب وربما يغير رأيه فيأخذ منك ما منحه اياك وربما أتى 

     خر أن يحرك ساكنا ألن الرتب تتفاوتمنك وال يستطيع اآلشيخك فيسلبها  شيخ آخر له درجة أعلى من

) فالمقدم ليس نقيبا والبديل ليس نجيبا والكل ليس قطبا ( وقد سمعنا كثيرا عن النقباء والنجباء واألوتاد 

 والغوث والقطب والمحاكمة وسلب الرتبة...الخ  أال يذكرك هذا بالنظام العسكره ؟؟

 .لقد اتضحت الرؤيا اآلن ..

اليوجد مثل هذا النظام اال في عالم الجن حيث يكثر التسخير والمحاكمات بين القبائل العلوية والسفلية 

وكالمي هذا ال يعرفه اال من كانت لديه معرفة  .  والعفاريت والملوك السبعة الذين سبق ذكرهم...الخ

 بنظام الطبقات والتسخير عند الجن.

 .ِ(ِاْلبحاط لُِِوحَحهحقِحِاْلْحقُِِّجحاءِحِوحُقلِْبارزا وانهار الباطل )لقد اختلفت الواليتان وأصبح الحق 
 لو سألناكم : على أه أساس تم توزيع هذه الرتب ....؟  
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 ستقول لي على أساس درجة الوالية .

 ستقول : بلى     يمان وهو أساسها ...؟ من اإل أليست الوالية هي نابعة

 يمان ثابت ...؟  جيد، هل اإل

زداد يمان الثابت فقط هو ايمان األنبياء أما البقية فيتأكيد اإلجابة : ال ،  ألن كل األدلة تثبت أن اإلطبعا بكل 

ايمانهم وينقص حسب الحالة فحتى الصحابة الكرام شكوا ذلك للرسول صلى هللا عليه وسلم وأثبت لهم 

 .يمان يزيد وينقص. اذن اإلات أنهم اذا ظلوا على الحالة التي يكونون معه لصافحتهم المالئكة في الطرق

يمان احدهم ووصل الى درجة وتد ثم فجأة هبط ايمانه هل ستنزل رتبته الى نقيب ؟  وماذا جيد، اذا زاد إ

يحدث بعد ساعة من قراءته للقرآن هل سيقفز الى درجة بديل ؟ واذا دخل السوق ربما يهبط الى درجة 

 ب في اليوم الواحد ... ما هذا الهراء ؟نجيب.. هذا يعني أن الولي سيتقلد عشرات الرت

  وأنا أقول : ستغضب منكم المؤسسة العسكرية اذا علمت أن المقد م في الطريقة أصغر رتبة من النقيب...       

و مجرد هكلما يدعيه المفترون أن و يمان ألنها ال تنطبق على اإل على باطل لقد اتضح أن هذه الرتب مبنية

روحانيين وهي تبين مكانة الولي المتصل بهم ومقدرته لتسخر عدد معين من الجن رتب المقامات عند ال

ونوع معين فمثال : الملك شمهرون ال يستطيع أن يصل اليه المقد م مهما فعل ال بد عليه أن يمر ببعض 

الرتب ويتعامل مع بعض الخدام ويتدرج حتى يصل للشمهرون. ومن وصل اليه تمكن من تسخير معظم 

 ام اال قليل من العفاريت. د  الخُ 

لقد وصلوا لدرجة توزيع األرزاق نيابة عن . وما يزيد األمر حيرة هو مهام ووظائف األقطاب واألوتاد 

  .تثبيت األرض ..الكبيرة أيضا مهم اهللا سبحانه وتعالى . ومن مه

نقول  حة ونعلنها صراو األوتادثقتنا في قدرة هللا أكبر من ثقتنا في مقدرات نرد عليهم ونقول لهم : لكننا 
قع تثبت من دونكم ولن تسمن أنها  ونمتأكد ونحنم : يا قوم ال تتعبوا أنفسكم أكثر من الالزم اتركوها لك

كُِِاَّللهِحِإ نِه)عليها السماوات ألن  لألرض رب يحميها وهو الذه قال في محكم تنزيله :  ِمحاوحاتِ السِهَُِيْس 
 (1)( ِ﴾4١﴿غحُفورااِِيمااححلِ ِكحانِحِِإ نههُِِبـحْعد هِ ِم  نِأحححدٍِِم نِِْأحْمسحكحُهمحاِإ نَِِْحالحتحاِوحلحئ نِتـحُزوالحِِأحنِوحاأْلحْرضِح

 .ما أمسكهما  :  : أهِأحْمسحكحُهمحاِإ نِْ

 (ال هم يحزنون عمودال وتد ال يعني وال واحد ال قطب ) يمسكهما: أه ال أحد غيره ِبـحْعد هِ ِم  نِأحححدٍِِم نِْ
 

حابي الجليل لصلبسند صحيح هذه اآلية خبرا ل همسيرافي تفوالطبره مام ابن كثير والقرطبي اإلذكر لقد 

 ... األوتادهؤالء عبد هللا بن مسعود لعله يشفي الغليل ويرد على 

اءِح)  ْئتِحِأحْينِحِم نِْ:ِِفـحقحالِحِ–ِمحْسُعوٍُِِّاْبنُُِِهوِحِ–ِاَّللهِ ِعحْبدِ ِإ ِلحِِرحُجلٌِِجح ِمحنِْ:ِِقحالِح.ِِالشهامِ ِم نِحِ:ِقحالِحِ؟ِج 
ْعبااِِلحق يتُِ:ِِقحالِحِ؟ِلحق يتِح ِم ْنكحبِ ِعحلحىِتحُدورُِِمحاوحاتِ السِهِأحنِهِححدهثحن ِ:ِِقحالِحِ؟ِكحْعبٌِِِححدهثحكِحِمحا:ِِقحالِح.ِِكح
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قـْتحهُِ:ِِقحالِح.ِِمحلحكٍِ بـْتحهُِِِأحوِِْأحفحصحده قـُْتهُِِمحا:ِِقحالِحِ؟ِكحذه بـْتُهُِِِوحالحِِصحده ِم نِِْافـْتحدحْيتِحِأحنهكِحِلحوحُّ ُّْتُِِ:ِالِحقِح.ِِك ذه
لحت كِحِإ لحْيهِ ِر ْحلحت كِح كُِِاَّللهِحِإ نِه"  : يـحُقولُِِتـحعحاِلحِِاَّللهِحِإ نِه.ِكحْعبٌِِِكحذحبِحِِ،ِوحرحْحل هحاِب رحاح  َُِِيْس   (1) "(...السهمحاوحات 

 

ِححد  ثـْنحا:ِِاَّللهِ ِعحْبدُِِلحهُِِفـحقحالِحِ،ِجحعِحرحُِِثِهِعحلحْيه ،ِفـحقحد مِحِاأْلحْحبحارِ ِكحْعبِ ِِإ ِلحِِاْلبحجحل يُُِِّجْندحبُِِذحهحبِح) : وفي رواية
ِِالسهمحاءِحِأحنِهِححدهثحن ِِ:فـحقحالِحِِححدهثحكِحِمحا ِقحالِحِمحلحكٍِِمحْنك بِ ِعحلحىُِموٌُِّعِحِوحاْلُقْطبُِِالرهححا،ِكحُقْطبِ ُِِقْطبٍِِِف 

لحت كِحِِب  ْْثلِ ِر ْحلحتحكِحِافـْتحدحْيتِحِأحنهكِحِلحوحُّ ُّْتُِ:ِاَّللهِ ِعحْبدُِ تحك تُِِمحاِ:ِقحالِحُِثِهِ،ِرحاح  ِِاْليـحُهوُّ يهةُِِتـحنـْ ِعحْبدٍِِقـحْلبِ ِِف 
كُِِاَّللهِحِإ نِه " قحالِحُِثِهِتـُفحار قحهُِِأحنِِْفحكحاُّحتِْ  .( تحُدورِحِأحنَِِْحوحاالاِِِ حاِكحفحى " الحِتـحُزِوِأحنِِْوحاأْلحْرضِحِالسهمحاوحاتِ َُِيْس 

 .(! ِدعِْبِـحِهُِتِحيِـهوُِّ هُِيِـحِركِحاِتِحبِ،ِأمِحعِْكِحِِبِحذِحكِحِِ ):  قالابن مسعود  أنوفي رواية أخرى 

كنه يروه لويثبتها  مسك األرضي كلَ هناك مَ رضي هللا عنه يقول بأن  جليل كعب األحبارالصحابي فهاهو ال

 عليه بصريح اآلية . ورد   رضي هللا عنه بن مسعودمن اإلسرائيليات فكذبه عبد هللا  القصة هذه
 

 األوتاد ؟  ءأن نقول في حق هؤال افماذ تتوقع من
 

 :تقول هي و ومنطقية  مقبولةكانت روايته  ،بقصة األوتاد رواية كعب بمقارنة اقمنولو 

فهم ال من الناس المالئكة أولى بمثل هذه المهام ألن منطقيا  –ك من المالئكة لَ األرض يثبتها مَ  -

 .... الخ وال يفترون يأكلون وال يشربون 
 

أخرى كل فترة و ألقطاب فيموتون وبينا... أما األوتاد وك الى نفخ الصور لَ يعين المَ قد  :  ثانيا -

لة الملك باطرواية فأن  كله ذلك ومع  .في الحضرة اإللهية لتعيين قطب جديد يجتمع األولياء 

  . كذلك األوتادقصة  وباألحرى

 

ِ)  :ل تعالىقا ِاَّللهحِسحخهرح ِأحنه ِتـحرح ِاْلبحْحر ِِب حمِْأحلْح ِحْر يِِف  ِ ِوحاْلُفْلكح ِاأْلحْرض  ُكِالسهمحاءحِأحنِلحُكمِمهاِِف  ر ه ِوحَُيْس 
ِِب ِ  ِإ اله يمٌِِْذن هِ تـحقحعحِعحلحىِاأْلحْرض  ِلحرحُءوٌفِرهح  لنهاس  َب   (2)  (ِإ نهِاَّللهِح

له المولى جل جالوقد أكد لنا لسنا بحاجة لخدماتكم نحن يا أوتاد  شكرا لكم موجود، حيم الرءوف الر دام ما
 ولم يذكر لنا سيرتكم. يستطيع فعل ذلكونفى أن أحدا مهما كان  وحده أنه هو الذه يتولى حماية األرض

  .هذه جريمة  في القانون تسمى انتحال  شخصية فلماذا ادعيتم ذلك دون دليل ؟ ،يا أوتاد

: ولم يقل (م يهِ حيحِِْرحبٌِِّل ْلبـحْيتِ :  )جملته الشهيرة قال  المطلب عبدأن ونعلم قصة أصحاب الفيل  كلنا نعرف

  ؟ ادتربهم من هؤالء الذين يؤمنون بقدرات األوو مكة أكثر معرفة بكر. فهل مش(حيحْم يهِ ِبٌُِّقطِل ْلبـحْيتِ )

                                                           
يوخ ( ، فلك أن تختار إما تصديق هؤالء الش أوتــاد األرِض فــي الِقـَبـل األربـعــة ** األبـدال والنقبـا العـشـرة فــي أربـعـةقال أحد الشيوخ الكبار في مدح األوتاد ) - 1

هؤالء الشيوخ ، وال تقل لي هو على حق وهم كذلك على حق ، اذ ال يجوز جمع الشيء وضده في آن وتكذيب ابن مسعود رضي هللا عنه أو تصديقه وتكذيب 
 ده كذا .واحد  مع أن هذا هو منهج الصوفية ، فلو كان هذا الجمع جائزا، ما أنكر ابن مسعود على كعب رضي هللا عنهما بل يقول : صدق كعب وأنا عن
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أليست حماية مكة من ؟  هل كانوا في إجازة   في تلك الحادثة ؟أين ذهب األقطاب واألوتاد  ،  بالمناسبة 
لكن ...  .. أو أنهم من يمدونهم بالحجارة  األبابيل . ظنك تقول لي انهم كانوا وسط طيورمهامهم ؟ ... ا

ِحِ: ) المثل  يقولكأنه يصفهم بالضبط  لدينا مثل دارجي   ( . ارجِحواِحُِيبُِِِب ِ واِالحِعُِد ِ ُّيلِالِِب 

يجب أن ال تقس ذلك بمهام بعض المالئكة الذين ورد في شأنهم دليل صريح  مثال : إسرافيل  :  هـــــتنبي
واألمر الغيبي ال يصلح فيه وأمر خاص موكل بنفخ الصور وجبريل أمين الوحي ... الخ ألن هذا غيب 

 دليالإال  نكممال نقبل ( لذا  َببِاخلصوصياتِالِتدخلِفيهِالقياساتهناك قاعدة أصولية تقول )و القياس

ُِكنُتْمِصِح):  نا بهوتفأ ، دليل خالف اآليات السابقة مديكفاذا كان ل اصحيح انحُكْمِإ ن اُتواِبـُْرهح  .(اُّ ق يِحُقْلِهح

أن الوصول الى رتبة معينة من الوالية صار بالطلب ولربما يطلب  ، في أمر هؤالء األولياءالغريب 

أحدهم رتبة معينة لكنه يعطى رتبة أخرى وكأنها تعيينات وزارية ونحن نعلم أن هللا ال يتخذ أولياءه بهذه 

نا الحديث كثر من ذلك كما بين لالصورة فالصواب أن يتقرب العبد الى هللا بالنوافل حتى يحبه وليس هناك أ

 :  قائال كتاب مشهورفي  ذكر أحد شيوخ الصوفية الكبارلكن 

ِعنهِِفِذلكِ،ِفكانِرضيِهللاِ"وأُظنُِّأنِهللاِسبحانهِوتعاِلِأراُِّبِالقطبانيةِوأَّنِاطلبِغيهاِ... " )
ِمرتبتهمِِث ِبعدِذلكِصرفِ ِل محاِرأىِمنِعلو  الوقتِيطلبِعندِهللاِأنِيكونِأحدِمفاتيٍِالكنَو

واِماِبلغواِِفِاالرتقاءِإنِبلغُه تهِلطلبِالقطبانيةِل محاِرأىِمنِاخلصوصيةِالتِللقطبِولِينلهاِغيهِِو
ل  –جواهر المعاني  ( فاُعطيهاِواْلمدِهلل ل < فهرس الجزء األو   < الفصـل الثالث: في أخذ طريق رشده وهدايته الباب األو 

ِمدينِرأيتِسي ديِأَبالرتبة ليست من عند هللا فقد ورد في نفس الكتاب ما نصه : )لكن الحقيقة أن هذه 
الغوثِرضيِهللاِعنهِِفِالنومِِفُِممعِوهوِيقولِ:ِ"ِمنَِيِتِلناِبشيءِنعطيهِاْلاجةِالتِطلبهاِ"ِ،ِ

ضمنهاِأِقلتِلهِ:ِ"ِهاِأَّنِأعطيكِأربعةِمْثاقيلِواضمنِلِالقطبانيةِالعظمىِ"ِ،ِقالِلِ:ِ"ِنعمِوأَّن
ِتدركهاِ"ِوِم اِيؤي دِهذهِالرؤَيِأنِالشيخِرضيِهللاِعنهِلقيِرجالِيالقيِالروحانيةِيقظةِ لكِلُِتحُْتِحّت 

 ( .  وَيربونهِِباِأراُّ...ِاخل

األولياء بمجرد خدمتهم وتقديم األشياء التي يريدونها لهم . وهل رأيت كيف أنهم  اذن الترقية تتم من كبار

لقد عرفنا اآلن السبب الرئيسي وراء التفاني في خدمة هم مع الروحانيين يقظة ؟ ة تعاملذكروا صراح

هو خادم الرسول رضي هللا عنه فنحن نعلم أن أنس بن مالك .الشيخ. وهذا األمر ليس من هده االسالم 

 هصلى هللا عليه وسلم وهو شرف عظيم وأجره كبير لكن لم يثبت يوما أنه ُكِشف له سر ما أو تمت ترقيت

 إيمانية ما.لرتبة 

 :هناك أمر آخر متعلق بقضية الرتب هذه لكني ال أطيل فيه هنا وهو 
 

 : الـــوالية ختــــم عقيــــدة
 

من المشاكل مما دفع المتأخرين من الصوفية الى  القد كانت فكرتها مثل ختم النبوة لكنها واجهت كثير 

في كتب السنة وال كتب الفقه وأصول الدين  هايرد ذكرلم هذه العقيدة تعليلها وتفسيرها بطرق أخرى ... 

http://www.nafahat7.net/index.php?page=jawahir1
http://www.nafahat7.net/index.php?page=jw1_chapitre1
http://www.nafahat7.net/index.php?page=jw1_chapitre1
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مام وهو غير اإل) الحكيم الترمذه الصوفي بخراسان عندكان وال في أه شيء منها وأول ظهور لها 

   (1) ( صاحب السننالترمذه 

عربي الصوفي باالندلس وبين أن الختم هو شخص واحد وفصل فيها الشيخ محي الدين بن  ثم تاله وبينها

م(  1815عام التجاني )المتوفي  الشيخ ثم تاله بها نفسه وصف وهذا أول من ختم الوالية هو أنه ط وادعىفق

ولشدة ما ادعى هذا  م1817الذه أنشأ طريقته حوالي عام الختم  الميرغنى عثمان محمدوتاله الشيخ 

   (2)صار هناك تنافس على هذه  الرتبة ف قضية ختم الوالية حتى سمى طريقته الختمية .األخير 

 م :ـــقال أحده

 هعــدِ ــا بَ لهَ  يكـونُ  ـمَ تْ ـا فال خَ إلينَ     ــتْ فانتهَ  هللا الواليــةَ  ــمَ بنا ختَ 

 هحــدِ ـم إال أنـا وَ لْ ـه والعِ تِ مَّ ـن أُ مِ      الذه لمحمــد   مِ بالختْ  ــازَ وما فَ 

عربي ستبطل دعاوه البقية واذا تأكد أنه التجاني الختم ؟  اذا تأكد لنا أنه ابن هذه أول مشكلة... من هو 

أنه محمد عثمان ستبطل دعاوه البقية ألن الختم شخص واحد فقط  لنا ستبطل دعاوه البقية واذا تأكد 

 .  حقيقيلوليس هناك عالج لهذه المشكلة اال السكوت لذا لم يفتح الصوفية هذه القضية أبدا الثبات الختم ا

المشكلة الثانية ... لقد خلف هؤالء الشيوخ أبناؤهم وأحفادهم وهم أيضا أولياء وأقطاب فمن أين وجدوا هذه 

الدرجات اذا كان الشيخ المؤسس قد ختم الوالية ؟ ولحل هذه المشكلة قام كثير من المتأخرين بتأويل 

ختم  بأنها ال تعني وقالوا :ربي وابن عوتحوير معنى الختم عن معناه األصلي الذه ذكره الحكيم الترمذه 

ة تسمى درج ودرجة عالية جدا ال يصلها اال ولي واحد فقط  يه لذا الوالية بل تعني ختم مقامات الوالية

قبوال  قد القت هذه الفكرةوصاحبها يعرف بالقطب المكتوم . التي ال يعلم قدرها إال هللا ورسوله ةالكتمي

فرصة ليصيروا أولياء لكنهم بدرجة أقل من المؤسس واآلن التجانية بناء واالحفاد النوعا ما ومنحت األ

 وتمت تهدئة األوضاع لحين اشعار آخر.  بمثل ذلك قالوايقولون بهذا وأهل الطريقة الختمية أيضا 

عربي لذا هو مستبعد من الساحة. وتبقى المشكلة قائمة من هو صاحب طبعا ليس هناك من يدافع عن ابن 

 ( كتمت و)     اذا كانت هذه الدرجة لشخص واحد  فقط ؟ الكتمية الحقيقي

 ( أنكم تنكرون أصحاب الطرق األخرى وال تعترفون بهم ؟177ألم أقل في صفحة )

علوها مثل القطبية بحيث يكون لكل زمان ختمه عندها تعدلوا من فكرة ختم الوالية وتج نلكن اقترح لكم أ

مذه ية الذه ذكره الحكيم الترهذا القول لم تعد هناك قيمة لختم الوالتحل المشكلة ... طبعا لو اعتمدتم مثل 

 ن هو ختم الخاتمين ؟ .ومَ   ن ؟ن يختم مَ فمَ 

المسألة حقيقة معقدة وسبب ذلك كله هو ترك السنة واتباع البدع. فعندما تسمع هؤالء الشيوخ يتحدثون عن 

 الصحيحة يتبدد كل شيء.ى األدلة المقامات وغيرها تظن أن هذا من الدين لكن بمجرد عرضه عل

 

 

 
 

                                                           
 ، الحالجية شاراتاإل من باهلل فنعوذ ، يؤلفه لم فياليته التفسير حقائق كتاب تأليفه أجل من الُسلمي في تُكلم كذا ": )الترمذه الحكيم" ترجمة في الذهبي قال - 1

 .(13/442)سير أعالم النبالء :  – (. والسنة اإلسالم غربة على فواحزناه ، االتحادية وتصوف ، البسطامية والشطحات
 

 هذا على حسب علمنا ، ربما يكون هناك شيخ صوفي آخر ادعى درجة الختم فاذا كان كذلك فان القضية تزداد تعقيدا أكثر . - 2
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 : ضــالبع مــبعضه جـاهــلمن ةـوفـالمتص الــوإبط ةــصوفي اتــتناقض
 

ْلْحق ِ ِوحتـحوحاصحْوا ): طبعا انتم تتواصون بالتمسك بطريق القوم وتستدلون بقوله تعالى  لصهرْبِ ِوحتـحوحاصحْواَِب  ( َِب 
 سواء ؟ أم أن هناك فرق بين طريقة وأخرى ؟  لماذا ال تتواصون –أهل الطرق جميع  أه –فهل كل القوم 

ر هللا كله كفقط ؟ هل ذِ  في السنةاألذكار التي وردت بالتمسك بطريق الرسول والصحابة خاصة االلتزام ب

انحصر في هذه الطرق فقط ؟ واذا أردت أن اذكر هللا أه طريقة تنصحني بها ؟  طبعا مستحيل أن تنصحني 

 رى غير طريقتكم ... بطريقة أخ

وأهل أهل هللا والقوم هم بأنكم جميعا أصحاب مشرب واحد ومنهج واحد وزخرفتكم للقول ادعاءاتكم  لنر

 وال فرق بين طريقة وأخرى...الخ.الطريق 

   لندخل في التناقضات ...
 

 : ... وأكرر مبطالت وليست مكروهاتخالي العزيز  من مبطالت الطريقة عندكم 

 (1)أو المشاركة في الذكر ذكار أو التبركأللزيارة شيخ طريقة أخرى بغرض اخذ ا المريد منكم ذا ذهب

... بل هذا وممنوع  مشاركة الطرق األخرى في أذكارهم  خرىألخذ من الطرق األيعني ممنوع منعا باتا ا

ت ذلك بل ما اذا فعلاذا كانت الطريقة تمثل دينك فاعلم يقينا أن دينك قد بطل تمامن مبطالت الطريقة...  ف

وذهب بعضهم الى أبعد من ذلك وهي أن أحدهم يعيد صالته اذا صلى خلف انسان وتبين له أنه ليس من 

 هل انحصر الدين كله عندكم فقط ؟فأتباع الطريقة ... و أنت أول من يطبق هذه الفكرة. 

 خرى هل هم على باطل ؟  ... هل أذكارهم ليست هلل ؟ ألأسألك عن أصحاب الطرق اأريد أن 

لى أتتلمذ ع ذكر هللا ؟ ولماذا ال أن تتشاركوافما الفرق  –كما تزعمون  –اذا كنتم جميعا أهل طريق واحد 

لدين امام جالل إل... ) خذ اومعرفة ؟أه شيخ لفترة معينة ثم أذهب منه لشيخ آخر لكي أزداد علما يد 

 ( حال سلف هذه األمة وعلمائها وهذه هي ...ة شيخ بينهم نساءله أكثر من مائ:  سبيل المثال على السيوطي

لكنكم شققتم الصف وصددتم الناس عن أخذ الدين والعلم ووضعتم شروطا من بنات أفكاركم تعارض 
   . أنفسكم عونهبل وعكس ما تد   يدين اإلسالمالمبادئ 

 خالي العزيز ...  بعيدا عن العواطف واالنفعاالت النفسية ناقن معي بعقلية ... 

لطريقة أخرى آخذ منها أيضا ذكر هللا الخالص بصيغة أنا  وذهبتُ   إذا كان الذكر في طريقتكم خالصا هلل

 مر من مبطالت ذكر هللا ...؟ ألأخرى ... هل هذا ا

 ..؟    . الطريقةبذكر هللا بهذه  وهل يبطل ذكر هللا 

 … الكفر والخروج من الملةاال بالشرك أويبطل  نحن نعلم أن الذكر ال

                                                           
ح وسلم عليه هللا صلى الوجود سيد بأن ) أحد الشيوخ الكبار عن طريقته  ، أخبر (عن البيعة وحقيقتها  52 صفحةكالمنا في  انظر)  ؟ لماذا - 1  شيخه نهبـأ له صر 

األخرى والتمسك بالطريقة التي أعطاها له (  طبعا أمره بترك الباطل  الطرق مشايخ من أخذه ما جميع بترك وأَمَره ، عليه لمخلوق ِمنَّةَ  ال وأنه ، وكافله ومرب يه
 م تغيير هو نفس حكوالتمسك بالحق وهذا ما أشير إليه  بأنكم تبطلون جميع الطرق الصوفية األخرى وتتهمونهم بأنهم على ضالل بصورة غير مباشرة...وحكم هذا 

 صلى مستقبال األقصى عن قصد ، تعتبر صالته باطلة يعني أنه لولم يكن باطل ما أمره بتركه بل يزيد عليه.القبلة من المسجد األقصى إلى مكة المكرمة. فكل من 
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 م وبينك خرى في مقام الكفر بصورة غير مباشرة وتدعون المحبةأليعني هذا أنكم وضعتم أهل الطرق ا

  العالقة بين جميع الطرقهذه هي و... وهكذا الحال 

 .اال إذا كانت لكم مآرب أخرى... ذكر هللا ال يبطل ذكر هللا  ،عموما 

 تخدعون الناس بعبارات مثل :  القوم ، أهل الطريق ، سواق الليل ، أهل السلسلة ... الخ 

نجد هذا يغلب هذا ويسلبه واليته وهذا يحذر من طريقة ذاك  وذاك فم، والحقيقة أنتم في شقاق فيما بينك

نـحُهمِِِْبحُْسُهم)واآلخر يختمها ويغلق األبواب... يتحداهم جميعا  . (شحّتهِِٰوحقـُُلوبـُُهمِِْيعاامجحِ َِتحْسحبـُُهمِِْشحد يدٌِِبـحيـْ
 

ورد في أمهات الكتب لديكم قصة لمريد ذهب لزاوية طريقة أخرى لغرض ما واستحى أن يبقي منفردا 

 صبح فاهي فكيه وأعنهم وهم يذكرون وظيفتهم فشاركهم في الذكر فلما فتح فاه ليذكر معهم أصابه شلل ف

 مفتوحا حتى مات.

 هل فعال يعاقبه هللا هكذا لمجرد أنه شرع في ذكره بطريقة أخرى ؟  أم أن للروحانيين دور هنا ؟

  : تهعن طريقالكبارقال أحد الشيوخ 

 ( ِوأخرىُِّنياِاملصائبِبهَِتلِغيهاِوُّخلِعنهاِوَتخرَِمرتناُِّخلِمنِوأما )      

  .النار طبعا ...  مصائب اآلخرة ؟ هي ما لكن هل تعلم...  معلومةمصائب الدنيا 

 لماذا أقحم نفسي في هذه المتاهة ...؟ ،جيد، اذا كان األمر بهذه الخطورة 

يوم القيامة   بين يده هللا مات انسان ولم يدخل أه طريقة ... ووقفهل اذا ...  اسال نفسك بكل عقلية

 االجابة : ال        لما ذا لم تدخل الطريقة الفالنية ؟ هل سيسأل :

لماذا أفرض على نفسي شيئا  لم يفرضه هللا علي ..؟ ولماذا أدخل في معاهدات وشروط دينية نهانا إذن 

عنها الرسول صلى هللا عليه وسلم فقد ورد في صحيح البخاره أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : 

لُِِمحا)...  ِِلحْيسِحُِشُروطااِيحْشَتح طُونِحِأَّنحسٍَِِبح ِِلحْيسِحِطااشحرِِْاْشتـحرحطِحِاَّلله ِ،ِمحنِِْك تحابِ ِِِف  ط لٌِِفـحُهوِحِاَّللهِ ِك تحابِ ِِِف  َِبح
ائحةِحِاْشتـحرحطِحِوحإ نِْ  (1) ( وحأحْوثحقُِِأحححقُِِّاَّللهِ ِشحْرطُِِ.شحْرطٍِِم 

: تعالى قال . هو ضد ما يدعو إليه كتاب هللاوشرط طريقتكم الذه ذكرناه ليس منه في كتاب هللا شيء بل 

 .  ( وشرطكم يقول : ال ِتـحْعلحُمونِحِالحُِِكنُتمِِِْإ نِالذ  ْكرِ ِأحْهلِحِفحاْسأحُلوا )

ن من الزام النفس بشروط غريبة وفرض اذكار بصيغة الوجوب وهي ليست واجبة أصال ... الخ  يعتبر إ

 .117تنطع في الدين وهو ما نهى عنه الرسول صلى هللا عليه وسلم انظر كالمنا عن التنطع في صفحة ال

                                                           
 .(2047) رقم حديث النساء مع والشراء البيع باب - البيوع كتاب - البخاره صحيح - 1
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فهل النهي عن األخذ من الطرق األخرى شرط من عند هللا ورسوله ؟ أم هو شرط وضعه الشيخ من بنات 

 الشيخ ؟  اوضعه اتابتكار ا؟ أم أنه وط كهذهأفكاره ؟ هل تعرف مذهبا من المذاهب فيه شر

له احسنهتطبعا أنا أعلم أنك س  ان  كمن أطلب أظل لكني الخير على الزام للنفس مجرد هي وتقوللي  اوتجم ِ

 ابق.شروط باطلة بدليل الحديث السفي كتب السنة واذا لم تفلح فاعلم يقينا أن كل هذه ال اتذكر لي مصدره

لوِاطلعِأكابرِاألقطابِعلىِماِأعدِهللاِألهلِهذهِالطريقةِقال أحد الشيوخ الكبار عن طريقته : ) 
 حدهم :(  لذا قال أربناِماِأعطيتناِشيئاِِلبكواِوقالواِ:َِي

 مـــار  الــورى تكَ  خالــقُ  ـــدَّ ما      أعَ  األقطابِ  رُ أكابِ  تْ مَ لِ لو عَ 

 ــوا إليـــهنُ كَ صــوا ما رَ نقَ تَ واسْ        ا عليـــــهِ ـــوْ ــكَ بَ لهــــؤالء لَ 
 

 كيف نقل ذلك عن هللا ؟ ألم ينقطع الوحي ؟ ... ستقول لي بالرؤيا .. وهل أجور األعمال تصح بالرؤى ؟
 

ويجب أن تعلم أن ما يحدث في عالم التصوف ليس مجرد ذكر بل يتعداه للقتال والضرر وإبراز القوة 

هذهِ...ِِتنابطريقِوُتسكِورَُّّنِوأخذِورُّهِتركِمنفقد قال عن طريقته ) بدليل ما قاله أحد الشيوخ الكبار
ِأماِ.األمواتِمنِأوِاألحياءِمنِ،ِكانِِأَيًِِّشيخهِمنِوالِ،ِرسولهِمنِوالِهللاِمنِالِعليهِخوفِفال
ِسيدِعنِِنخرِبأِوبذلكِقطعااِكافرااِِإالَِيوتِوالِ،ِوأخرىُِّنياِالبالءِبهِحيلِفإنهِوتركهِورَُّّنِأخذِمن

      (ِوسلمِيقظةِالِمناماِعليهِهللاِصلىِالوجوُّ

 ؟ في هذا الضرر وال أعلم لماذا أدخل هللا وروسله  ...  يعني المسألة فيها ضرر

ِسحْسكِحَيحِِْوحإ ن) :قة ؟ قال تعالى في سورة األنعامأراد هللا بعبد ضررا ستحميه هذه الطريوهل اذا 
فِحِِفحالحِِب ُضر ٍِِاَّللهُِ حْيٍَِِيحْسحْسكِحِوحإ نُِهوِحِإ الهِِلحهُِِكحاش   ( ﴾١١٢﴿قحد يرٌِِْيءٍِشِحُِكل ِ ِِعحلحىِِٰفـحُهوِحِِب 

جميع لمن هذا الشيخ دعوة  الكالموهذا  لصوفية .في عالم أولياء االقوه يأكل الضعيف طبعا 

الطرق األخرى للدخول في طريقته وهو يضمن لهم األمن والسالم من شوخهم األحياء  أتباع

 ر الميت عندكم أقوى من الحي ( وووواألموات ) ربما يكون تأثي

 رحم هللا حافظ إبراهيم حيث يقول :

َزقُ ـــــا اَل يُ ــــاُؤنَ ــــيـَأح   َرُق األمـــــف  تُ ـــِف ألــوبأل م  ـــــــدرهــــــوَن بِ ــــــر   واتُ ـــــز 

ج رة   ـــــن ِبُحفـــائميــظِ  النـــن  لي بحـــم لواتُ ـقاَمت  على َأح   اِرها الصَّ

 اتُ ـــــَرأ اآليـــُذوِر وُتقــــــــُر الن  ـــــــــَبح   ى األناُم لها وَيجري َحوَلهاــَيسعَ 

 اتُ ــى بَها الحاجـــوَوِسيَلةٌ  ُتقَض  الُقط ُب باُب الُمصَطَفىهَذا  ويقالُ 
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 قال : ألحد العلماءوفي مدحه 

َم َأب َدعُ  ُزفُ ــا َعن هَ ـــم  ِبَدع  ــَلهُ        واـِإَماَم الُهَدى ِإنِ ي َأَرى الَقو  ِريَعُة َتع   ا الشَّ

ف ورِ ــالُقب ِتلكَ  ِإلى امواـــَفق        مــــــَحياَتهُ  نَ ــــالَميِ تي ورِ ــــُقب يـــف َرَأوا  واــَوَطوَّ

 فُ ــــِة ُعكَّ ـــاِهِليَّ ــــم  ِلل جَ ــــى َصنَ ــــــَعلَ         م  ــــــَن َكَأنَّهُ ــــا َجاِثِميـــــهَ ـوا َعَلي  ــــــَوَباتُ 

َرق  ِرق  ـــتَ         اــوِس َلَعلَّهَ ـِرق  َعَلى ِتل َك الن فُ ــَفَأش    (1)  فُ ــا َوَتل طُ ـــَت ِفيهَ ـِإَذا َأش 
 

 لو رجعنا لكالم الشيخ نجد بصورة واضحة هناك تهديد ووعيد منه لمن يخرج من طريقته . 

 وأيضا أطرح نفس السؤال : ما دخل سيد الوجود بهذا ؟

 هو خروج من اإلسالم بشهادة سيد الوجود .هذا الشيخ طريقة هذا يعني أن الخروج من 

 ( ياقوم أين عقولكم ؟ )   ال شيء ... حكمه ؟  ، ومن لم يدخلها أصال ماجيد

ر وهذا هذا ذك ذا سألناه عن الطرق الصوفيه سيقول لنا هدفنا ذكر هللا . فاذا كانإوكل صوفي 

 الذه أدخل في وسطهما الكفر ؟  ذكر فما

 يدافع عن  ذكر هللا أن كل شيخ سيدافع عن  طريقته وال لكن اذا نظرنا لكالم هذا الشيخ نجد

لوكانت دعوتكم  – فالخروج من الطريقة لطريقة أخرى ال يعني أني تركت ذكر هللا

لذا يترتب على ترك الطريقة هذه ألخرى المعينة يعني أني تركت الطريقة  لكن .صحيحة

 . العواقب

 53لقد ذكرنا بعضا من األسباب الحقيقية وراء مثل هذه األمور في صفحة 

أحد  هو قولبين األولياء عبارة عن تنافس على الرتب والمقامات،  العالقةوما يؤكد أن 

دمايِقال : ) ـذلك قار ــاء الكبـع أحد األوليــا سمـ( فلم قدميِهذاِعلىِرقبةِكلِولاألولياء: ) 
ِكلِولِهللِمنِلدنِآُّمِاِلِنفخِمتكئا فجلس وقال : )  جمعهما وكان ( هاَتن  (. لصوراعلىِرقبة

ال أويس والتابعين أمثألولياء من لدن آدم بمن فيهم الصحابة الكرام ا قليال خالى العزيز : ر فك ِ 

 وووالقرني وغيرهم ..

 أليست هذه إساءة ألفاضل الخلق وخيرة الناس ؟  

 تنافسهم فيأن أم هل ضاقت بهم رحمة هللا التي وسعت كل شيء حتى يقولوا هذا القول ؟  

 ؟    غير والية هللا  والية أخرى

                                                           
 ."النيل شاعر:  إبراهيم حافظ" كتاب كذلك و. وآخرون أمين أحمد وصححه ضبطه ،22صـ" إبراهيم حافظ ديوان - 1
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 فهعاأضأضعاف الخلق بل وأضعاف  سع مثل هذاويحدود  ليس لهلعبده  هوحب هللا اختيار إن

 . 52في صفحة عن المبايعة هذا يؤكد ما ذكرناه  اإلساءة اذا ؟ . مَ فلِ    

 يوامر واجتناب النواهألعلينا أن نجتهد فيما نسأل عنه يوم القيامة من اتباع اخالي العزيز، 
 عسى أن ندخل في رحمة هللا ... وال نجر ألنفسنا مشاكل نحن في غنى عنها يوم القيامة .

 

 بقيت قضية أخرى متعلقة بهذه المسألة وهي : 

 : التوســــــل قضيــــة
 

 التوسل يطول لكننا نحاول أن نختصره بقدر اإلمكان  أن الكالم في 

 نريد أن نسأل هللا ونتقرب اليه بواسطة أحد خلقه.ستقول لي : ...     ما ذا تقصدون بالتوسل ؟ 

 بالذنوب وليس نقيا .  استقول لي : يكون العبد محجوب...     لماذا تفعل ذلك وال تسأله مباشرة ؟  

 لنر ذلك ...

هناك توسل هلل باسمائه وصفاته وهناك توسل بالعمل الصالح وهناك توسل بدعاء أخيك المؤمن للعلم ، 

وهذا األخير ما دفع الخليفة عمر ابن الخطاب الى التوسل بدعاء العباس بعد انتقال الرسول صلى هللا عليه 

 (1)وسلم الى الرفيق األعلى  

وة المؤمن ألخيه مستجابة وحديث األعمى يبين أنه صلى هللا عليه وسلم على ذلك وبين أن دع ناوقد  حث

ْئتِحِإ نِْفقال )توسل بدعائه صلى هللا عليه وسلم ألنه خيره بين أن يدعو له  ؤخره ليوم أو ي( ُّحعحْوتُِِش 

ِِفِهِشف عهفِاللهمفعلمه أن يتوسل بدعاء الرسول ودعائه هو فقال : ) (فحاُُّْعهِْالقيامة فاختار الدعاء وقال : )
و ما شابه ذلك أ  (َيفالنِأغْثنا)لكني أعرف تماما نوع التوسل الذه تقصدونه وهو قولكم  :  (فيهِوشف عن

وتفاصيله وما المقصود  بالشرك من مناداة المخلوقات وفي هذا الباب ال أريد أن أدخل في أحكام الشرك 
 فقط تكفينا بعض األسئلة البسيطة واالجابات عليها . األكبر واألصغر ... الخ 

هي و ليربطوهم بها حتى في حالة عدم اإلستجابة وضع المتصوفة قاعدة باطلة في اإلستغاثة باألولياء لقد 

 ( والطريقة يخالش حب في بالتقصير و اإلخالص بعدم نفسك تتهم أن عليك ،شيئا تر لم و اذا استغثت ) :قولهم

يلِحِإ لحْيهِ ِوحابـْتـحُغواِاَّللهِحِاتـهُقواِآمحُنواِالهذ ينِحِأحيُـّهحاَِيِحهل أشكلت عليك اآلية ) كالم الصحابة والتابعين لانظر ( ؟  ةِحاْلوحس 

 وغيرهم في تفسير هذه اآلية وغيرها، ستجد كالما مختلفا عن ما كنت تعتقده . وأنا ال أريد أن أطيل عليك.
 

نما هللا سبحانه . بيبالذنوبالعبد يكون محجوبا  ألن لنحتاج للتوس : لقد قلت لي ...   لنعد لألسئلة السابقة :

ِِعحن  ِِع بحاُّ يِسحأحلحكِحِوحإ ذحا) : وتعالى يقول يبُِِقحر يبٌِِفحإ ِن     186( البقرة   عحانِ ُِّحِإ ذحاِالدهاعِ ُِّحْعوحةِحُِأج 

                                                           
( عن أنس ابن مالك أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه كان إذا قحطوا استسقي بالعباس  بن عبد المطلب 2/27صحيح البخاره ) د فيور - 1

المؤمن. وثبت أن النبي  سل بدعاءفقال : ) " اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك اليوم بعم نبينا فسقنا " قال : فيسقون ( وهو تو

   دعائك(. من تنسانا الصلى هللا عليه وسلم قال ألحد أصحابه )
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والمعنى عام دون استثناء أه جميع عباده ولم يقل : ) واذا سألك عباده  الصالحون ( وقد ذكرنا في بداية 

د من الرحمة سأل هللا فاستجاب هللا له... فأين رِ أنه ال يوجد مذنب أكبر من ابليس فبعد أن طُ هذه الرسالة 

 أنت من ابليس ؟

لماذا لم يتوسل ابليس بآدم أو جبريل عليهما السالم ألنهما مقربان عند هللا ...؟ لماذا سأل هللا مباشرة  ؟ 

ِوقال : )  عائي ..؟جبني فقد ال يستجيب هللا دحذا لم يقل ان ذنبي ي( ؟ لمايـُبـْعحْثُونِحِيـحْومِ ِإ ِلحِِٰأحنظ ْرِن 

تحجب  بيؤكد لنا أن االحتجاج بأن الذنو هذاهذا يعني أن ابليس أكثر معرفة بربه من هؤالء المتوسلين ... 

 العبد يعتبر احتجاج باطل وقبول التوبة ال يكون إال للمذنب التائب .

أن آدم عليه السالم رأى تحت  :  يقولاستدلوا بحديث موضوع  ،طبعا لكي يؤصل هؤالء لهذا الباطل 

 العرن مكتوبا " ال إله إال هللا محمد  رسول هللا " فتوسل بسيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم ... الخ

قال  ، ل اإلمام الذهبي في تعليقه على هذا الحديث الذه وضعه الشيعة حيث يمكن الرجوع إليهلقد فص  

 المرفوعة اآلثار في الكهنوه اإلمام قالكذلك  و(  هو من أدره ال الفهره مسلم بن هللا وعبدالذهبي : )

 في سند الحديث .  أناس مجهولين ( يعني  هو من يدره ال أوس وابن عمر سنده وفي: ) ...  (1/44)

 فعلماء الحديث لديهم القواعد المتينة في رد كل األحاديث المكذوبة والموضوعة .

ِِرهب  هِ ِم نُِّحمُِآِفـحتـحلحقهىِٰ :  )والقرءان الكريم يؤكد كذب هذه القصة الموضوعة  قال تعالى : في سورة البقرة 
يمُِِالتـهوهابُُِِهوِحِإ نههُِِعحلحْيهِ ِفـحتحابِحِكحل محاتٍِ قام أهل التأويل الخاطيء بالتدليس فقالوا هذه الكلمات  ( ﴾37﴿ الرهح 

  . هي االستغاثة بالنبي محمد صلى هللا عليه وسلم

ابتداء من الصحابة الكرام كابن عباس وابن مسعود بسند صحيح هذا القول لم يقل به أحد من أهل التفسير 

 وغيره.ابن كثير كأمثال ن كبار المفسيري همأقوال مجاهد ووهب وغيرهم ... لقد نقلوالتابعين 

،  كان اإلجماع كان على تفسير القرآن بالقرآن وهو أعلى اختالف الروايات حول هذه الكلماتبالرغم من ف

ِظحلحْمنحاِنحارحبِـهِقحاالحِفكانت هذه الكلمات موضحة ومفسرة في سورة األعراف قال تعالى : ) مراتب التفسير 
ر ينِحِم نِحِلحنحُكونحنِهِوحتـحْرْححْنحاِلحنحاِتـحْغف رِِْلهِِْوحإ نِأحنُفسحنحا ( هذه هي الكلمات التي تالقاها آدم. فأه معنى ﴾٢3﴿ اخلْحاس 

 أوضح من ذلك ؟  وهل نترك الحق البين الواضح ونتمسك بأقوال المجاهيل واألحاديث الموضوعة ؟ .

ليأس ل الناسودعوة عبد من مناجاة ربه من المشاكل المتعلقة بهذه المسألة هي سوء الظن باهلل وابعاد ال      

( وقد ﴾٨7﴿كحاف ُرونِحالِِْاْلقحْومُِِإ الهِِاَّللهِ ِرهْوحِ ِم نِيـحْيأحسُِِالحِِإ نههُِقال تعالى في سورة يوسف ) هللا رحمةمن 

األولياء بونحن نسأل كل مشستغيث . المذنب  لعبدال يستجيب مباشرة ل هللا أنبزرعوا في قلوب الناس 

ِاْلعحالحم يِح الذه ورد في سورة الصافات ونقول لهم ) نفس السؤال   ؟؟؟(  ﴾٨7﴿ فحمحاِظحنُُّكمِب رحب  

بده المذنب يقبل عوبل طة بينه وبين عبده سال يحتاج الى واوأنه  احسنا أما نحن فنؤكد لكم أننا نظن به ظن

ِوحيـحْغف رُِِب هِ ُِيْشرحكِحِنأحِِيـحْغف رُِِالحِِاَّللهِحِإ نِهوأنه سيغفر له هذه الذنوب ما لم يشرك به شيئا )الذه لجأ إليه التائب 
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ول بر جاهال بربه ال يعرف أصهنا تبطل هذه العقيدة وكل من يعتقدها يعت .(  يحشحاءُِِل محنِذٰحل كِحُُِّونِحِمحا

االنسان ويظن أن طرق استجابة الدعاء المختلفة والتي في الغالب ال يراها  13... وقد بينا في صفحة دينه

 (1)دعاءه لم يستجاب 

 لمذنب ؟هذا يعني ال فائدة من توبة ا ؟ توبته يقبل فكيف وإال مذنبعبد اللل يستجيب هللاأن  : عموم الحكمف

 ما دام ال يوجد حجاب بين العبد وربه ... نرى ماهو األفضل لنا في مسألة الدعاء ؟

   )بالرغم من وجود اختالف جوهره بين التوسل واالستغاثة أنتوسل الى هللا عبر مخلوق أم نسأله مباشرة ؟

 أنا أريد أن أناقن النوع المشهور الذه تمارسونه اآلن ( .

( هل تتفق معك كل المذاهب وال ينكر عليك أحد من العلماء ؟    َيِفالن:   اذا استغثت بمخلوق )وقلت

  .ال ،    وهل هذا الخالف كبير وجوهره يصل لحد اإلشراك ؟   اإلجابة : نعم  اإلجابة : 

 )هذا يعني أن في األمر شبهة كبيرة وليس مجرد خالف فقهي بسيط ( 

(هل تتفق معك كل المذاهب وال ينكر عليك أحد من العلماء ؟  َيِهللاِِ: اذا سألت هللا مباشرة )وقلت

 . أنه اجماع () هذا يعني      اإلجابة :  نعم

 يدل على أن العلماء مجمعون عليه ألنه ال خالف بينهم من سؤال هللا مباشرة .الكالم هذا 

 جماع ونخرج من دائرة الخالف والشبهات ؟ ولقد أمرنا الحبيب باتقاء الشبهات.اذا لماذا ال نأخذ بهذا اإل

 هناك جهد في الوصول لألفضل ؟فلماذا تتمسكون باألدنى واألقل وتتركون األعلى واألفضل ؟  وليس 

 ابة : ال؟   اإلج ذا لم استغث أو اتوسل بفالن في دعائيواسأل نفسك : هل سيسالني هللا يوم القيامة : لما

 اذن األمر ليس من األصول في شيء وما دام غير مطلوب شرعا ال نشغل به أنفسنا كثيرا.

لم أنه سميع قريب يجيب دعوة العبد التائب اذا خالي العزيز، احسن ظنك باهلل وال تتوكل على غيره وأع

 دعاه مهما كانت ذنوبه ... ولسنا بحاجة لوسطاء بيننا وبينه مهما كانت درجتهم ومكانتهم عند هللا .

خوان الصادقين أن بعضهم كان في سفر قد حكى لي  أحد اإل ،ول هذا األمرومن غرائب ما حدث للناس ح

على متن شاحنة في موسم الخريف ومعهم امرأة عجوز والطريق كان رديئا فكلما مالت السيارة ندهت 

استعيني جة يا حا : بعض الركاب ذلك وقالوا لها عليها " فأنكر َيشيخِفالنِأفزعناالسيدة شيخها قائلة : " 

وقعت  قائقعشر دغيرت من دعائها ولكن بعد أقل من امتثلت لذلك وف " قولَِيِهللاِافزعنا: " باهلل فقط 

 رختص العربة في حفرة وسقطت على جانبها قام الركاب بسالم دون تضرر وقامت فيهم المراة العجوز

ِكلهِبسببِأفكارِالوهابيةِ،ِلوِتركتموِنِندهتِالشيخِملاِحدثِهذاِِ؟أرأيتمِ : )قائلة   .(هذا

 ص أمورا : من هذه الحادثة نستخل

                                                           
. فكل األخبار المتعلقة باألعمال واألجور ال  الحرام أكل تحذير من وهذا الحرام والملبسوالمشرب  األكل بسبب له يستجاب ال الحرام آكل أن السنة بينت لقد - 1

 من قرءان أوحديث صحيح . فالحكم العام يبقى عاما ما لم يأت المخصص . يصح فيها إال الوحي
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 يه.لاء غيره ألنه يرى ما يدعوه أقرب إأن الذه يدعوا غير هللا ، ال يثق بدعاء هللا مثلما يثق بدع -1

 .فيضلهم ضالال بعيدارأيه مواقف بالشبهات ليثبت للناس قوة الشيطان يستقل بعض ال -2

 اذا ترك االنسان دعاء شيخه يعتقد بأن الشيخ سيغضب وهذا يعود عليه بالضرر. -3

 الذه يدعو غير هللا متعلق بالمحسوسات ورؤية البراهين أكثر من الغيبيات.أن  -4
 

اذا مات شيخ معروف يترقبه الناس كل ليلة ليظهر طانية المتعلقة بأمر االستغاثة هي : ومن العادات الشي

القبر  ز( فما أن يظهر هذا النور حتى يسرع الناس الى حج ةقـُبِهِكِهالشيخِسِحِ:قاليُِلهم نورا في قبره ) 

تحول الى مزار لهم  من أجل االستغاثات والتبرك وقضاء الحوائج ... فهل تتوقع لي وضرب سياج حوله
من الشيطان الماكر أن يضي ع فرصة ثمينة كهذه ؟ بمجرد أنوار بسيطة يمكن أن يضل بها قرى كاملة بل 

يت لذا عين بتأثير هذا الشيخ المنويذهب الشيطان الى أبعد من ذلك ربما يفعل أشياء تجعل زوار القبر مقت

(. ألم يتساءل الناس  ماذا يحدث لو أهملنا هذا  الشيخِالنائممعظمهم ال يصفه بأنه ميت بل يقال : ) نجد 

؟  هل سنسأل عنه يوم القيامة ؟ طبعا : ال ، ... سيقول تجاهه القبر المضيء ولم نهتم ؟  ما الحكم الشرعي 
   هذا الولي اذا لم تكرموه ... بعضهم : سيغضب ويسخط عليكملك 

فليسخط من يسخط.  لنرضي هللا  بسخط جميع خلقه خير لنا من أن نسخط هللا برضائهم. واعلم أن أقرب 

( اذا رأى أنوارا على قبر أحدهم  ال أكثر وال أقل ...  وما  سبحانِهللاحكم لهذا األمر أن يقول المؤمن : )

يدريك لعل هذا الشيخ عان مؤمنا ومات كافرا كما قال الحديث عندها سيكون النور استدراجا من الشيطان 
 .هذا وحتى الكرامة ال تحتاج لكل وليس كرامة من عند هللا ... فالعبرة بالخواتيم وال يعلم حقيقتها اال هللا

 عضب د تغيرت الصوفية كثيرا اآلن عما كانت عليه ودخلت فيها معتقدات جديدة لم تكن عند األقدمين منلق
أهلها بل وصارت هذه المعتقدات الدخيلة أساس التصوف في زماننا الحالي .. وذلك بدليل أقوال القدماء 

يدة ية القدامى ينسف عقمن شيوخ الصوفية ، فها هو أبو عبد الرحمن السلمي وهو من كبار شيوخ الصوف

ِاملخلوقِقائال : )  111 ص الصوفية طبقات كتابه فياالستغاثة بالمخلوقين  ِاستعانة وقالِْحدونِ:
ِكاستعانةِاملسجونَِبملسجون هللاِتعاِلِِوأوصيكَِبيْثارِطاعة: )  41قال في صفحة كما  ( َبملخلوق

نِاِلِاخللقِواالعتماُِّلِهمَِّنئبةِاليهِوتركِالركِوقبالَِبلكليةِعليهِوالرجوعِاليهِِفِكواجتنابُِمالفتهِواإل
بعض يرة ل(  وأقوال كث عليهمِواَيكِوالرجوعِاليهمِِفِكلِشيءِمنِاسبابكِبلِيكونِرجوعكِاِلِهللا

شيوخهم القدامى تخالف معتقدات الصوفية اليوم بينما الصوفية اآلن يدافعون عن هذه المعتقدات الباطلة 
 آلثار الضعيفة والشبهات ليثبتوها للناس .ويؤصلون لها ويستدلون با

 انحرفت لسبب رئيسي انهم تركوا األخذلقد تكونت الصوفية بدعوى الزهد والورع وتربية النفس لكن 

مر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أن يهتم االنسان بنفسه فقط وينظر لذنوبه فقط بالسنة وتركوا األ

من العقائد الراسخة عندهم  فخرجوا من الخيرية التي المنحرفة ويترك الخلق للخالق  فصارت هذه األفكار 

 كان الناسخص هللا بها هذه األمة حتى صاروا مرتعا للدجالين والسحرة المشعوذين والمنجمين ... لقد 

لي  هل تعرف، الخ  لكن اليوم ون الناس منه ويتفادون طريقه...قديما يعرفون الساحر ويميزونه ويحذر

 ...؟    ال وا ، هل انقرض السحر من األرضأين اختف...   الاإلجابة : شخصا واحد يوصف بالسحر ..؟  

 أين ذهب أصحاب السحر ...؟   ،  طيب

لقد صاروا شيوخ صوفية ، ما دام ال يوجد من ينكر عليهم ... لبسوا لباس اإلسالم وصاروا شيوخا مقدسين 

إلسالم بعد تعريبه ثم تصويفه ايل واضح على دخول السحر اليهوده في دل 35وما بيناه في صفحة 



                                207 من أصل    185 صفحة 
 

 ي أدعية وأسماءسرار الذه يعني تلقوباختصار يمكن معرفة هؤالء السحرة من خالل ما يعرف بعلم األ

تعبدية في الغالب غير عربية من طريق غير طريق الرسول صلى هللا عليه وسلم اذ ليس لهذه األسماء 

واألذكار أه اسناد أو ذكر في كتب السنة كلها وقد بينا حقيقة هذه األسرار مع العلم أنه ال يخلو شيخ من 

 مشبوهة.كلها وأصبحت ميادينهم  شيوخ الصوفية من هذه األسرار وهذا يعني أن الشر قد عمهم

يذكر أن الجاهل لو عبد هللا حتى تقطع اربا اربا لم يزدد من هللا اال بعدا وهذا يدل على أنه يتعبد بأسماء 

العبادة لو كانت الفاظها شرعية مثل الجاللة أوالحسبلة أو االستغفار أوغيرها لن تبعده هذه الشياطين ألن 

ما  اذن...ل ولم يعرف معناها بدليل حديث الذه يقرأ القرآن وهوعليه شاقهو جاه عن هللا أبدا حتى لو

وأسماء غير شرعية مزخرفة جهال منه وظنا بأنها عبادة  انه يعبد هللا بأسرار ؟ الذه يبعد هذا العابد عن هللا

نسِ ِشحيحاط يِح) الجن يتعبد بأسماء أنه ال يدره هلل لكنه يِوحاْلْ ن ِ ِاإْل  (  ُغُرورااِاْلقحْولِ َُِْخُرفِحِبـحْعضٍِِإ ِلحِِٰبـحْعُضُهمِِْيُوح 

 وهذا هو المعنى المقصود أن عبادة الجاهل تبعده عن هللا .
 

 نصيحة لكل مسلم :

في منزله لرقية أطفاله يجب أن يطلب منه الشيخ في حالة ذهاب أه انسان لشيخ يرقي ويعالج أو جاءه 

طبعا أنا متأكد من أنه سيعرض عليك أسرار روحانية . أه شيء آخر  منه الرقية بالقرآن فقط وال يقبل

وأنت بحاجة الى أن نعمل لك  الكبرى أوالصغرى  كثيرة مثال يقول لك : طفلك بحاجة الى أم الصبيان

 .وغيرها أو اللسان والعين والبرهتية  الثبات أو الجلجليوتتية

األشياء أعظم من القرآن الكريم أم أن القرآن الكريم هو فقط اطرح عليه سؤاال واحدا وقل له : هل هذه 

األعظم ؟ ... وهل هي فيها بركة وقبول أكثر مما في القرآن الكريم ؟  اذا قال لك ال ، قل له اذن نختار 

 القرآن  فقط ألنه األفضل .

ك لكثر ضررا تكون أ في الغالبواعلم أنه إذا عمل لك هذه األشياء ربما تنفعك لكن لها آثار جانبية 

وهذا طبعا  . كصراخ األطفال بالليل واصابتهم بما يشبه الهلوسة وغيرها من تأثيرات الروحانيينوألسرتك 

عالجات ومطاردتهم . طبعا المسلم اذا كان يتحصن سيربطك بهؤالء الشيوخ وستستنزف كل ما لديك في ال

لصحيحة ال تضره هذه العفاريت ان شاء بآيات من القرآن الكريم مع أذكار الصباح والمساء من السنة ا

 هللا تعالى وسيكون في حفظ وأمان هو وذريته.

 

لقد وردت في ثنايا هذه الرسالة أقوال العلماء الخاصة بوجوب اتباع الدليل الصحيح على فهم السلف 

 ، وترك اآلراء الشاذة. الصالح 

 سنتطرق إليه في المسألة التالية.  فكيف يتم ذلك ؟  وما األدلة التي تثبت هذا الكالم ؟  هذا ما
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  (9) ألةـــالمس 
 

 (1) تتبع زالت العلماءعدم اختالف المذاهب و قضايافي وجوب اتباع الدليل الصحيح 
 

ونذكر ما ورد فيها من أدلة و آثار  عدة محاورمن ها لخالصة لهذه الرسالة ... نناقشهذه آخر مسألة وهي ا
م وجود بعدبوجوب اتباع القرآن والسنة بفهم السلف الصالح مع التأكيد الخاصة أقوال األئمة والعلماء و

 .ه انسان آخر سوى الرسول صلى هللا عليه وسلمالعصمة أل

ر ينِحِم نِحِاأْلحوهُلونِحِوحالسهاب ُقونِح ) : التوبةقال تعالى في سورة  ِرهض يِحِِب  ْحسحانٍِِاتـهبـحُعوُهمِنِحوحالهذ يِوحاأْلحنصحارِ ِاْلُمهحاج 
ُهمِِْاَّللهُِ ُمِِْوحأحعحدِهِعحْنهُِِوحرحُضواِعحنـْ اِِحْر يِجحنهاتٍَِِلح ال د ينِحِاأْلحنـْهحارَُِِتحْتـحهح اِيهحافِ ِخح  (ِ﴾١00﴿ اْلعحظ يمُِِاْلفحْوَُِِذٰحل كِحِأحبحدا
ة المخالفأقوالهم وفهمهم للقرآن وصحيح السنة وأخذ باآلراء األخرى في كل من خالف جمهور الصحابة ف

 . يوكد وجوب اتباع فهم السلف الصالح وكل ذلك الوعد  هذا فهو لم يتبعهم باحسان ولن يتحقق لهلفهمهم 

من أصول هذا الدين ولوال  هذه القاعدة  هنا وجب التنبيه للقاعدة األصولية المهمة جدا والتي تعتبرأصال

 ( ددــــــق ال يتعــــالح)    لضاع الدين وهي :  

يكون له وجه واحد فقط في زمن ما قد تختلف الطرق لكن يبقى الحق واحدا وكل أمر له  حكم من األحكام 
  -:  هو الصواب. ولتبسيط المعنى نأخذ مثاال  أله مسألة خالفية بين العلماء

ا مع ن... هل الصواب همام مالك بجواز فعل أمر ما  ثم أتى اإلمام الشافعي فافتى بالتحريم مثال قال اإل
 هنا تتجلى القاعدة.اإلمام مالك أم مع الشافعي أم أن كالهما على حق ...؟  

اذا نظرنا للمسألة نقال وعقال نجد أن هناك حقيقة واحدة ال يختلف فيها اثنين وهي أن لهذه المسألة وجه 
 ن يكونهنا نستبعد تماما أمن ال يمكن أن تكون جائزة ومحرمة في نفس الوقت اذ  ، شرعي واحد فقط

اإلصابة(  االجتهاد وأجر )أجردهما اجتهد وأصاب الحق وله أجراناذن ال بد من أن أح اإلمامان على الحق.
وهذا ما وجب علينا اتباعه واألخر اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وهو أجر اإلجتهاد لكن ال يجب علينا اتباع 

 (2) هذا الخطأ ) هنا تكمن مشكلة التمذهب والتعصب للمذاهب (

ف عٍِِعحنِْ) البخارهوخير مثال لذلك حديث  يِحُِعمحرِحِاْبنِ ِعحنَِِّْنح ُهمحاِاَّللهُِِرحض  ُِِّالِحقِحِقحالِحِعحنـْ ِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِالنهِب 

ِ:ِيـحْومِحِوحسحلهمِح ِهْثُيصحل ِ ِالحِِ"ِاأْلحْحزحاب  ِِإ الهِِاْلعحْصرِحِأحححدٌِِيح ِِاْلعحْصرِحِبـحْعُضُهمِِْفحأحُّْرحكِحِ"ِقـُرحْيظحةِحِبحن ِِِف  ِالطهر يقِ ِِف 
ْت يـحهحاِححّتهُِِنصحل  يِالحِِبـحْعُضُهمِِْفـحقحالِح نهاِر ُُِّْيِِلحُِِْنصحل  يِبحلِِْبـحْعُضُهمِِْوحقحالِحَِنح َِّللهُِاِصحلهىِل لنهِب  ِ ِذحل كِحِفحذُك رِحِذحل كِحِم 
اِيـُعحن  فِِْفـحلحمِِْوحسحلهمِحِعحلحْيهِ  دا ُهمِِْوحاح  نـْ     (3) (ِم 
ِ قالها  ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ للصحابة ففهم بعضهم أن الرسول  َصلَّى َّللاَّ راد منهم أن أ َصلَّى َّللاَّ

جوز تأخير تبين أنه ال ي التي يسرعوا فقط ولم يقصد أمرهم بالصالة في بني قريظة لوجود كثير من األدلة

 أن هذا أمر البعض اآلخرميقاتها أله سبب من  األسباب ألنها من أحب األعمال الى هللا وفهم الصالة عن 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ من الرسول    لى فرقتينا بأن ال يصلوا العصر في أه مكان إال في بني قريظة فانقسموا َصلَّى َّللاَّ

                                                           
ال الصحيح ( ا مدعيا فالدليل وإن كنت مستدال فالصحة، هكذا تكون التصفية )ال نقبل كالما دون دليل...فاذا أتيت بالدليل فاعلم أننا ال نقبل اه دليلان كنت  - 1

 ن سلف واتباع ابتداع من خلف واعلم أن البالء كل البالء في ترك اتباع م
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ قال  - 2 ر فَلُه أْخَطأ ثَّم فَاَْجتََهد َحَكم ِوإَذا ، أَْجرانِ  فَلُه أَصابَ  ثَّم فاَْجتََهد اْلَحِاُكم َحَكم إَذا) :  َصلَّى َّللاَّ  (1716)  ومسلم(  7352)  البخاره(  أْج 
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ريظة العصر في بني ق صلتتأخرت وى والفرقة األخرفي الطريق عندما أتى الوقت  الفرقة األولى صلت

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ ولما رجعوا حكوا ذلك لرسول هللا   فسكت ولم يوجه اللوم أله منهم  . َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ هنا يأتي أصحاب التدليس والتلبيس فيقولون أرأيتم ..؟  لقد أقر الرسول  ال الفرقتين ك  َصلَّى َّللاَّ

 .  يؤده الى التلبيس في الدينكالم الهذا     ... على الحق وأنهما 

 لننظر الى أقوال العلماء في ذلك :

ِيلتيحاَِالفضِصلىِمنِأنِإالِبقصدهِمأجورِالفريقيِمنِكل) : حاصله  ما الهده في القيم ابن قال
ِمنِبعينهاِالةهذهِالصِِفِماِسيماِوالِالوقت،ِعلىِاحملافظةِِفِاألمرِوامتْثالِاإلسراعِِفِاألمرِامتْثال
ِِفِعذرهمِاملقيِالذينِأخروهاِيعنفِلِوإَّناِعمله،ِحبطِفاتتهِمنِوأنِعليهاِاحملافظةِعلىِاْلث

ِاجتهاُّهمِيكونِأنِإِلِلِيصلواِلكنهمِاألمرِالمتْثاَلمِفأخرواِاجتهدواِوألَّنمِاألمرِبظاهرِالتمسك
 .أجران ولألخرى أجر واحد وهو أجر االجتهادالطائفتين فإلحدى  (  األخرىِالطائفةِاجتهاُِّمنِأصوب

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ أن الرسول بمعنى :  أن الحق واحد ال يتعددهنا تأتى القاعدة وتبين لنا  ما قال هذا عند َصلَّى َّللاَّ

إما أنه أراد منهم اإلسراع أو أنه أمرهم بعدم صالة العصر إال وهو القول أراد منه معنى واحدا معينا :  

ُ َعلَيْ الرسول  أن يكون ذا رجعت لجوهر المسألة ستجد أنه من المستحيلفا . في بني قريظة  ِه َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَّ

 لحقا ل فأصابت احداهمايالتأوالفهم وفاختلفت الفرقتان في ) الصالة وعدم الصالة (  أراد األمران معا

ُ َعلَْيِه وَ لرسول أت األخرى لكن اوأخط   .الفرقة المخطئة لم يعاتب رحمة بهم  َسلَّمَ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  يقفز أحد المدلسين ويقول هذا اتهام للرسول قد  .  بأنه يسكت عن الخطأ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ وأقول : ان مثل هذا الكالم اليصدر إال من جاهل ال يعرف صفات الرسول  رف وال يع َصلَّى َّللاَّ

ألن الخطأ درجات واألحكام فيه تتفاوت وخير مثال لذلك حديث اإلعرابي وال يعرف أصول التشريع سيرته 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ الذه بال في المسجد  فجامله الرسول  ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ فهل يجامل الرسول  .َصلَّى َّللاَّ  على َصلَّى َّللاَّ

ل عليه خطأهم وهو تأويلهم لكالمه يحمجائزا شرعيا د أنه وجد لهم وجها اذا تمعنت الحديث تج ...؟الخطأ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  فالفريق األول أخذ بالمعنى والفريق الثاني أخذ بالظاهر لكن الرسول      مة للعالمين.رح َصلَّى َّللاَّ

 مكذوب موضوع حديث وهو(  رْحة أمت اختالفِ)  :حديث امستنده رحمة العلماء اختالف كونقضية 

.. فأنا لست بعالم محقق في علم الحديث ولكن أنقل .وهذا ليس من قولي وسل عليه هلل صلى هلل رسول على

 لك كالم العلماء فيه ...

: لصغيرا الجامع في السيوطي قال حتى يوفقوا فلم ، األثر لهذا سند على يقفوا أن في البعض جهد قدل

 االمام ذكره و  سند له ليس أنه على يدل وهذا( ِإليناِتصلِلِالتِاْلفاظِكتبِِبعضِِفِخرجِولعله)

 البن ( المفتره كذب تبيين)  في وكما(  األشعرية الرسالة)  في إسناد بدون تعالى هللا رحمه البيهقي

ِي،احملدثِعندِِبعروفِليسِ) : قال أنه السبكي عن المناوه ونقل ،(  106 ص)  تعالى هللا رحمه عساكر
 على عليقهت في األنصاره زكريا الشيخ وأقره (.موضوعِوالِضعيف،ِوالِصحيٍ،ِسندِعلىِلهِأقفِول
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 أصال   له يذكر لم إال أنه( 212-1/209 القدير فيض) شرحه فيفيه  المناوه توسع ورغم تفسيرالبيضاوه

 (ِمكذوبِلـَبط ) : ( األحكام أصول في اإلحكام )  في حزم ابن فيه وقال

ستنصحني بالسكوت على أساس أنه أولى من ويحتار بك الدليل عندما تنفد منك الحجة العزيز، خالي 

دلة وأقوال األفأنا أنقل وأبين لك  الباطل يعتبر جريمة في اإلسالم  عنان السكوت لك : الكالم لكني أقول 

 : الَ حيث قَ الرسول صلي هللا عليه وسلم  مرامتثاال أل ألحكاما منذلك  العلماء في درحات األحاديث وغير

ِمنه،ِأفقهِهوِمحنِإِلِهف قِِْحاملِفُربِهِيحْسمعها،ِلِحِمحنِفبـحلهغهاِفوعاها،ِمقالتَِسح عِعبدااِهللاِنضهرِح ) 
ِلوالةِوالنصيحةِ،هللِالعمحلِإخالص:ِِاملؤمنِقلبُِِعليهنِهِيغلُِِّالِثالثِله،ِف ْقهِحِالِف ْقهِحاملِوُربِه

 (1)( ورائهمِمنِتكونُِّعوِتمِفإنِهِاْلماعة؛ِولزومِاألمر،

رض يِحِالسهمحواتِ ِوحْأهلِحِوحمحال ئكحُتهِاَّللهِحِإنِه) أيضا وقال  ِجُِِالهْنمحلحةِححّت ِِوحْاألح رهحاِف  ِوحنلُيصحلِ ِْاُْلوتِحِوححّتهِِح 
يحِِاسِ النِهِمُمعل ِ ِعحلى   (2)(  ْاخلْح

بَْيِر ،عَْن رسول هللا  فلكن علينا توخي الحذر من الكذب على  ِ ْبِن الز  قَاَل : أَبِيِه َعْن  َعاِمِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

بَْيِر :قُْلُت  ِاَّلله ِ “) ِللز  ِعحْنِرحُسول  ِأحْنَُِتحد  ثح ْنـحُعكح عحلحْيه ِوحسحلهمحِمحاَِيح ابُهُِصحلهىِاَّللهُِ   “ كحمحاِحُيحد  ُثِعحْنُهِأحْصحح

ْنُهِوحْجٌهِوحمحْنز لحةٌِفَقَاَل : "  ِم  ِل  ِكحانح َِسح ْعُتُهِيـحُقولُِِ،ِأحمحاِوحاَّلله ِلحقحْد اِ محنِْ"  : وحلحك ن   ُِمتـحعحم  دا ِعحلحيه  بـحوهأِْفـحْليـحتـِحكحذحبح

هُِ  (3) ( "النهارِ  م نِْ محْقعحدح

ِعحلحىِكحذ بٍِكِحِِلحْيسِحِعحلحيِهِكحذ َبِاِِإ نِه)كما ورد في صحيح مسلم أن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم قال : 
اِعحلحيِهِكحذحبِحِِفحمحنِِْأحححدٍِ هُِِفـحْليـحتـحبـحوهأُِِْمتـحعحم  دا  (4) (ِالنهارِ ِم نِحِمحْقعحدح
حد يثٍِِعحن  ِِححدهثِحِمحنِْ ) أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: رضي هللا عنهحديث ُسمرة بن جندب وفي  ِِب 
 (5)(  اْلكحاذ بـحْيِ ِأحححدُِِفـحُهوِحِكحذ بٌِِِأحنههُِِيـحرحى

ِفِحقِمنِروىِاْلديث،ِوهوِيظنِأنهِكذب ):  قال السخاوه شديداِا     (6) (ِوكفىِِذهِاْلملةِوعيداِا

منِاألخبارِاملصنوعات،ِواألحاُّيثِ) :  وقال الخطيب البغداده ُيبِعلىِاحملدثِأنِالِيرويِشيئاِا
 . ا.هـ(ِالكذابيالباطلة،ِفمنِفعلِذلكَِبءَِبإلثِاملبي،ِوُّخلِِفِمجلةِ
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ِليحدثفِووعاهاِعقلهاِفمن..مقالةِلكمِقائلِإِنِالناسِأيها)  : عنه هلل رضي بن الخطاب يقول عمر
 (1)(  عليِيكذبِأنِألحدِأحلِفالِيعقلهاِالِأنِخشيِومنِ،ِبهِراحلتهِانتهتِحيثِِا

 وفيه . وعقل وعى ما حسب على يعنى ”ِاِفليحدثِووعاهاِعقلهاِفمن“ : )  هللا رحمه بطال ابن قال

ِلهِأحلِفالِيعقلهاِأالِخشىِومن“:  قوله وفى . ونشره تبليغه على للعلم والفهم الضبط ألهل الحض: 
  (2) ( ضبطوه وال لم يعلموه بما الحديث عن والجهل التقصير ألهل النهى : ”علىِهِيكذب أن

 وباهر ذلك يعد األسباب المعتبرة من سبب دون وراءها والجره االجتهادية المذاهب رخص واعلم أن تتبع

 اإلجماع زمح ابن ارتكابه وحكى يحل فسقا ال العمل هذا العلماء اعتبر وقد الدين، لبنيان وهدما التكاليف من

ِكلِأخذتِلو ) : التيمي سليمان عن نقال اإلحكامكتابه  في وقال ذلك، على ِيكفِاجتمعِعالِبرخصة
ِملساغاثة اللهفان لالمام ابن القيم رحمه هللا تعالى : )  وورد ايضا في كتاب ( كلهِِالشر أنِِلمفالُِيَو

ِكله التِالعلماءِوأخطاءهم،ِفإنهِبذلكُِيتمعِفيهِالشر قالِالعلماءيتتبعِ منِتتبعِماِاختلفِِ:ِ،ِوَلذِا
ِكاُّ  (3) ( ِفيهِالعلماءِ،ِوأخذَِبلرخصِمنِأقاويلهمِ،ِتزندقِ،ِأو

كما يفعل  نفسكتهواه  ما تختار تحكم عقلك و أن لك فليس واحدة مسألة في مختلفة أقواال رأيت فاذا

 في الدليل قوة لك ظهرت فان به، أفتى فيما عالم كل دليل عن تبحث أن الحالة هذه في عليك بل ،المتكلمون

 إن وأما واالحتماالت، الظنون تتبع وال الصحيح، الدليل من لك ظهر بما باألخذ فعليك المسائل من مسألة

 وال والرخص، الشبهات عن تبحث ال ولكن الحكم، لك ليميزوا الذكر أهل فاسأل التمييز على قادر غير كنت

   : في سورة آل عمران تعالى هلل قال وقد العداوة، نار ويوقد األمة يضعف التعصب ألن معين لعالم تتعصب

ُموا ) حْبلِ ِوحاْعتحص   103آية  ( تـحفحرهُقواِوحالحِِمجح يعااِاَّللهِ ِِب 

 في عذر له فليس معارضا وال ناسخا وال مخصصا له يعلم ولم دليله، ثبت قد صحيحا شرعيا حكما علم فمن
 هم بل مذموم؛ غير الحق إلى للوصول تعصب دون جهدهم بذلوا الذين المجتهدين واختالف اتباعه، ترك

ِوحتحْذهحبُِِإالهِِأحححدٍِِم نِِْمحا )  :الشافعي اإلمام قال ولقد .أجر له والمخطئ أجران، له فالمصيب .معذورون
ِف يهِ ِأحْصلٍِِم نِِْأحصهْلتِأحوِِْقـحْولٍِِم نِِْقـُْلتِْهمحافحمِحِ،ِعحْنهُِِوحتـحْعُزبُِِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ِل رحُسولِ ُِسنهةٌِِعحلحْيهِ 
فِحِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولِ ِعحنِْ الح ِ،ِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ُِسولُِرِحِقحالِحِمحاِفحاْلقحْولُِِقـُْلتِمحاِخ 

ِِوحُهوِح ٍِهِإذحا)ِأيضا : وقالِ(قـحْول  ِِفـحُقوُلواِوحسحلهمِحِهِ عحلحيِِْاَّللهُِِصحلهىِالنهِب  ِ ِعحنِِْاْلْحد يثُِِلحُكمِِْصح ِأحْذهحبِحِححّتهِِل 
ٍِهِف يهحاِتحكحلهْمتُِِمحْسأحلحةٍُِِكلُِّ)ِ:أيضا  قال وِ(ِإلحْيهِ  ِْهلِ أحِِع ْندِحِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِالنهِب  ِ ِعحنِِْف يهحاِاخلْحبـحرُِِصح

فِ ِالنـهْقلِ  عٌِِفحأحَّنِحِقـُْلتُِِمحاِِب  الح ِِعحنـْهحاِرحاج  ِِِف  ِِوحبـحْعدِحِححيحاِت   (4) (ِمحْوِت 
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غالبا  الخالف من الخروج ويكون مستحب، الشرعية األحكام في باألحوط األخذو الخالف من الخروج إن ثم

 هلل صلى النبي أمركما   للشبهة اتقاء وذلك ، فيه وأخذ ما اتفق عليه على أصول أهل العلم اختلف ما تركب

ُ  َرِضيَ  بَِشير   ْبنِ  الن ْعَمانِ  حديث في وسلم عليه ِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  :قال صحته، على المتفق َعْنهُ  َّللاَّ ُ  َصلَّى َّللاَّ  َّللاَّ

لِحِإ نِه: )...  يَقُولُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ٌِِاْلْحالح ٌِِاْلْحرحامِحِوحإ نِهِبـحي   نـحُهمحاِبـحي   ِالنهاسِ ِم نِِْكحْث يٌِِِيـحْعلحُمُهنِهِالحُِِمْشتحب هحاتٌِِوحبـحيـْ
رحأِحِالشُّبـُهحاتِ ِاتـهقحىِفحمحنِْ هِ ِل د ين هِ ِاْستـحبـْ ِِوحقحعِحِوحمحنِِْوحع ْرض  ِِقحعِحوِحِالشُّبـُهحاتِ ِِف  الرهاع يِِاْلْحرحامِ ِِف  ِححْولِحِيـحْرعحىِكح

كُِِاْلْ محى اىِمحل كٍِِل ُكل ِ ِوحإ نِهِأحالحِِف يهِ ِيـحْرتحعِحِأحنِِْيُوش  حىِوحإ نِهِأحالحِِْح  ِِوحإ نِهِأحالحِِار ُمهُِحمحِحِاَّللهِ ِْح  ُِمْضغحةِاِاْلْحسحدِ ِِف 
ٍِحِصحلحححتِِْإ ذحا يِحِأحالحُِِكلُّهُِِِاْلْحسحدُِِفحسحدِحِفحسحدحتِِْوحإ ذحاُِكلُّهُِِِاْلْحسحدُِِصحلح

   (1)( ْلقحْلبُِاِوحه 

ُ  َصلَّى النَّبِي   قَالَ ،  البخاره رواية ولفظ لُِ ) َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ ٌِِاْلْحالح ٌِِوحاْلْحرحامُِِبـحي   نـحُهمحاوِحِبـحي   ُِمْشتحب هحةٌِِأُُمورٌِِبـحيـْ
ثِْ ِم نِِْعحلحْيهِ ُِشب  هِحِمحاِتـحرحكِحِفحمحنِْ ثِْ ِم نِِْف يهِ ِيحُشكُِِّمحاِلحىعِحِاْجتـحرحأِحِوحمحنِِْأحتْـرحكِحِاْستـحبحانِحِل محاِكحانِحِِاإْل  ِأحْوشحكِحِاإْل 

يِاْستـحبحانِحِمحاِيـُوحاق عِحِأحنِْ حىِوحاْلمحعحاص  كُِِاْلْ محىِححْولِحِيـحْرتحعِِْمحنِِْاَّللهِ ِْح   (2) (  يـُوحاق عحهُِِنِْأحِِيُوش 

 .من هذا الحديث نستطيع أن نعرف كيف نتعامل مع اإلسرائيليات 

 :ووجــوب تقديــم السنــة على كــل رأي وقـــول  اتـــرائيليـــاإلس رـــخب مـــحك
 

بي صلى هللا ، وقد بين النوما الى ذلك التي بين يده الشيوخ وأعني بذلك التعبد باللغة السريانية واالسرار 

المسلم من اآلثار اإلسرائيلية التي لم يرد الشرع بموافقتها أو معارضتها، ففي الحديث عليه وسلم موقف 

ِفحالحِِابِ اْلك تِحِأحْهلُِِححدهثحُكمِِْمحا ...) : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أحمد وأبو داود الذه رواه اإلمام
َّللهِ ِآمحنهاِوحُقوُلواُِتكحذ  بُوُهمِِْوحالحُِِتصحد  ُقوُهمِْ ط الاِِكحانِحِِفحإ نِِْوحُرُسل هِ َِب   (3) ( ُتكحذ  بُوهُِِلحِِْححقًّاِكحانِحِِوحإ نُِِْتصحد  ُقوهُِِلحَِِْبح

 - بين العلماء حكم التعامل مع االسرائيليات كاآلتي :، من األحاديثفمن هذا الحديث وغيره 

 .عاشوراءلكتاب أوصحيح السنة جاز االخذ به مثل صيام يوم ما جاء فيه دليل من ا -1

 مثل قولهم بصلب المسيح. وجب تركه الكتاب والسنةما خالف  -2

مالم يرد فيه شيء : هذا يترك ال يصدق وال يكذب النك اذا صدقته قد يكون مما حرفوه واذا  -3

 كذبته قد يكون من كالم هللا.  فهل فهم الناس ذلك ؟

من  رأينا ذلك وقد باسم الدين السحردخول  بعدفي حالة االولياء خاصة أيضا ينطبق  وحديث الشبهات

فعلى كل من ادعى أوقال أنه ولي ليس علينا تصديقه والجره خلفه ليقضي لنا حوائجنا  . المسائل السابقة 

ويكشف لنا مستقبلنا ... الخ ألن ذلك غير مطلوب منا في القبر بعد الموت وال في الميزان عند الحساب 

 اذا ثبت لنا فعليا انه يتعامل مع الروحانيين وأقيمت عليه الحجج لكنبتكذيبه ومعاداته اال  ليس عليناوكذلك 
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. ما يلزمنا جميعا هو هده الرسول صلى هللا عليه وسلم في أصحاب الشأن والدراية هذا األمر يحتاج الى 

 مثل هذه األمور وذلك باجتنابها تماما لنستبرأ لديننا وعرضنا.  

سول عن اتباع الر والكالمزمان صارت فيه السنة نوعا من التخلف لكن من يقبل الحق في زمان الغربة ؟ 

صارغريبا وكل انسان يتبع شيخه ورئيسه ويناصر رأه جماعته فُهِجرت السنة  وسلم عليه هلل صلى

يدعوا الى مخالفة البدع يعتبر كائنا غريبا خارجا عن المجتمع.  يحارب ذلك و واستفحلت البدعة وكل من

أِح)حين قلت: رسول هللا  صدقت يا حبيبي يا يـحُعوُُِِّغحر يباا،ِاإل ْسالحمُِِبحدح أِحِكحمحاِِوحسح ءِ ِفحطُوبِر يباا،غِحِبحدح   (1) (ل ْلُغرحَبح

نه نعلم إقد  .طوبى لكم أيها المتمسكون بالسنة الشريفة و هنيئا لكم باتباع آثار النبي صلى هللا عليه  وسلم

ِ  .ورابطوا اصبروا وصابروا لكن ليحزنكم الذه يقولون   : يَقُولُ  َحْيثُ  القشيره الَشْيخِ  َدر   َوِّلَّ

فَ  قَـدْ  ْعبَهْ  أَيَّاِمنَا فِي اْلَمْعُروفُ       َواْستُْنِكــرَ  اْلُمْنَكــرُ  ُعر ِ  الصَّ

 َرْيبَهْ  فِي اْلَجْهلِ  أَْهلُ  َوْهـَدة        َوَصـارَ  فِي اْلِعْلمِ  أَْهلُ  َوَصـارَ 

 نِْسبَهْ  َمَضـى فِيَما بِهِ  ِللَِّذه        َسـاُروا فََما ، اْلَحق ِ  َعنِ  َحاُدوا

ينِ  أَْهــلِ  ِلأْلَْبَرارِ  فَقُْلــتُ  ــا الت قَـى        َوالد ِ  اْلُكـْربَهْ  اْشتَـدَّتِ  لَمَّ

 اْلغُــْربَـهْ  َزَمـنِ  فِـي أَتَـْت        نَـْوبَتُُكـمْ  قَدْ  أَْحَوالَُكـمْ  تُْنِكُروا الَ 

ُرواِ:ِ)وسلم عليه هلل صلى هلقول مذموم، الدين في التشدد نأ واعلم ُرواِوحالحِِيحس    (2) ( تـُنـحف  ُرواِوحالحُِِرواوحبحش ِ ِتـُعحس  

ُرواِقحار بُواوِحِفحسحد  ُُّواِغحلحبحهُِِإ الهِِأحححدٌِِالد  ينِحُِيشحاُِّهِوحلحنُِِْيْسرٌِِالد  ينِحِإ نِه ): أخرى رواية وفي ِوحاْستحع يُنواِوحأحْبش 
ْلغحْدوحةِ   (3)(  الدُّْلْحةِ ِم نِِْوحشحْيءٍِِوحالرهْوححةِ َِب 

 

مؤده ال في التطوع المبالغة أو ،في العبادات اإلفراط هو الحديث في عنه المنهي المذموم التشدد ومعنى

هية        الفق بالقاعدة عمال اتباع األيسر وال إليها الحاجة عند بالرخصة األخذ ترك معناه وليس ،الى الملل

 في فتح الباره الحديث هذا شرح في حجر ابن قال  ”اتسع األمر إذا ضاق"   و  " التيسير تجلب المشقة" 

ِِاأْلحْكمحلِ ِطحلحبِ ِمحْنعِحِاْلُمرحاُُِِّوحلحْيسِح ) ذلك : مبينا فـْرحاطِ ِمحْنعُِِبحلِِْ،ِْلمحْحُموُّحةِ اِاأْلُُمورِ ِم نِحِفحإ نههُِِاْلع بحاُّحةِ ِِف  ِاإْل 
لِ ِإ ِلحِِاْلُمؤحُّ  ي ِِاْلُمبحالحغحةِ ِأحوِ ِ،ِاْلمحالح يِالتهطحوُّعِ ِِف  ِم نُِِْيْستـحفحاُُِِّوحقحدِْ): أيضا وقال (ضحلِ اأْلحفِِْتـحْركِ ِإ ِلحِِاْلُمْفض 

ا لرُّْخصحةِ ِاأْلحْخذِ ِإ ِلحِِاإْل شحارحةِ ِهحذح ْلعحز َيحةِ ِاأْلحْخذِحِفحإ نِهِ،ِالشهْرع يهةِ َِب  َِِب  عِ ِِف  ِيـحتـُْركُِِكحمحنِِِْ،ِتـحنحطُّعٌِِالرُّْخصحةِ ِمحْوض 

يِاْلمحاءِ ِاْست ْعمحالِ ِعحنِ ِاْلعحْجزِ ِع ْندِحِالتـهيحمُّمِح الُهُِِب هِ ِفـحيـُْفض    .انتهى ( الضهرحرِ ُِصولِ حُِِإ ِلحِِاْست ْعمح

 ومللها، فورهانفي  سببا ويكون النفس، على يشق بما األمر تنفيذ في المبالغة: هو التشدد أن ذلكمن  ملِ فعُ 

 قالطر بأسهل األوامر الشرعية وتنفيذ إليها، الحاجة عند بالرخصة األخذ: هو التيسير أن كذلك ملِ وعُ 
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ِهِالحِِ) حديث الشرعية، وأما التكاليف أداء في التساهل أو التفريط معناه وليس المشروعة، ِأحححدٌُِِيصحل  يح

ِِإ الهِِاْلعحْصرِح  .185 فقد فصلنا فيه في صفحة   البخاره في (ِقـُرحْيظحةِحِبحن ِِِف 

 من وهو  مهده بن الرحمن عبدل ترجمة المسالك وتقريب  المدارك ترتيب كتابه في عياض القاضي ذكر

 صٍ ما ) :لهما يقول الشافعي فكان حنبل، بن أحمد مع ويصحبه الشافعي يجالس كان  :الحديث أئمة كبار

 (1)( َبْلديث منِأعلم ألنكما ألتبعه، فاعلماِن اْلديث من عندكما

 اإلمام لمذهب ينسبون  والنووه المنذر وابن كالبيهقي  الشافعي المذهب أئمة أن  عرفت أن المفيد ومن
 النووه قاله ما ذلك أمثلة ومن معارضة، غير من بذلك السنة صحت طالما عنه، المنقول يخالف ما الشافعي

َِ ِاْلْحْزمُِِالصهوحابُِِ) : المجموع في حوحا ِالصهْومِ ِم نِِْوحغحيـْرُهُِِوحالنهْذرِ ِانِحرحمحضِحِصحْومُِِسحوحاءٌِِاْلمحي  تِ ِعحنِِْاْلوحل  ِ ِصحْومِ ِِب 
بِ  يححةِ ِل َْلحححاُّ يثِ ;ِِاْلوحاج  َُِِلححاُِمعحار ضِحِوحالحِِ،ِالسهاب قحةِ ِالصهح  اِيحُكونِحِأحنِِْوحيـحتـحعحيه ;ِِالشهاف ع ي ِ ِمحْذهحبِحِهحذح

حنههُِ ٍِهِإذحاِ":ِِقحالِحِأل  ِِفـحُهوِحِاْلْحد يثُِِصح ِِوحاتْـرُُكواِمحْذهحِب  ِِصححهتِِْوحقحدِِْ"ِلحهُِِاْلُمخحال فِحِقـحْول  ِِأحححاُّ يثُِِاْلمحْسأحلحةِ ِِف 
ا اِِهِ طُرُقِ ِبـحْعضِ ِم نِِْعحبهاسٍِِاْبنِ ِححد يثِ ِعحلحىِوحقحفِحِإَّنهحاِوحالشهاف ع يُِِّ،ِسحبحقِحِكحمح ِعحلحىِوحقحفِحِوحلحوِِْ،ِسحبحقِحِكحمح
ةِحِححد يثِ ِوحعحلحىِطُرُق هِ ِمجح يعِ  ِاكحمِحِِذحل كِحَُِيحال فِِْلحِِْوحسحلهمِحِعحلحْيهِ َِّللهُِاِصحلهىِالنهِب  ِ ِعحنِِْعحائ شحةِحِوحححد يثِ ِ،ِبـُرحْيدح
اِاْلبـحيـْهحق يُِِّقحالِح ْمنحاهُِِف يمح ِِعحْنهُِِقحده رِ ِِف  م ه ِِِآخ   (2) (كحالح

  ه  ؟ويخالف كالم شيخمتفق عليه فمن يفعل مثل هذا الفعل في أيامنا هذه ؟  ...  من يميل لحديث صحيح 

ٍِهِإذحا) وعبارة ِِفـحُهوِحِاْلْحد يثُِِصح  مالك اإلمامين نع االنتقاء في البر عبد ابن اإلمامكذلك  :  رواها (محْذهحِب 

 حال لسان هي المقولة هذه بل .األربعة األئمة عن الكبرى الميزان في الشعراني اإلمام حنيفة ونقله وأبي

د هلل إال   إله ال معنى َعِقل مسلم كل     .هلل رسول محم 

ِعحْبدِ ِعنِاْبنِح)عندما غير فتواه في تخليل األصابع لحديث لم يبلغه : مالك وأقوى من ذلك موقف االمام 
ِِالر  ْجلحْيِ ِأحصحاب عِ ِل يلِ ُتحِِْعحنُِِْيْسأحلُِِمحال كااَِسح ْعتُِ:ِِيـحُقولُِِعحم  يَِسح ْعتُِ:ِِقحالِحِ–ِوحْهبٍِِْبنِ ِالرهْْححنِ  ِوءِ اْلُوضُِِِف 

ِِاَّللهِ ِعحْبدِ ِأحَبِحَِيِح":ِِلحهُُِِقْلتُِفِـحِ،ِالنهاسُِِخحفِهِححّتهِِفـحتـحرحْكُتهُِ:ِِقحالِحِ"ِالنهاسِ ِعحلحىِذحل كِحِلحْيسِحِ":ِِفـحقحالِحِ،
ِِتـُْفت َِِسح ْعُتكِح ِِوحع ْندحَّنِحِ،ِالنهاسِ ِعحلحىِذحل كِحِلحْيسِحِأحنَِِْحعحْمتِحِ،ِالر  ْجلحْيِ ِأحصحاب عِ ُِتحْل يلِ ِمحْسأحلحةِ ِِف  ُِسنهةٌِِذحل كِحِِف 

يِحِوحمحا:ِِفـحقحالِح.ِ"
ِعحْمرٍوِْبنِ ِيحز يدِحِعحنِِْ،ِاْلْحار ثِ ِنُِْبِِوحعحْمُروَِلح يعحةِحِوحاْبنُِِسحْعدٍِِْبنُِِاللهْيثُِِثـحنحاِ":ِِفـحُقْلتُِِ؟ِه 

ِِعحنِِْ،ِاْلمحعحاف ر ي ِ  ي ِ ِالرهْْححنِ ِعحْبدِ ِأحب 
ي ِ اِشحدهاٍُِِّْبنِ ِاْلُمْستـحْور ُِّ ِعحنِ ِ،ِاْْلُبُل  ِ–ِاَّللهِ ِرحُسولِحِرحأحْيتُِ:ِِقحالِحِْلُقرحش 
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اِإ نِه":ِِفـحقحالِح.ِ"ِر ْجلحْيهِ ِأحصحاب عِ ِبـحْيِحِمحاِِب  ْنصحر هِ ِيحْدُلكُِِ–ِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهى ِوحمحاِ،ِححسحنٌِِححد يثٌِِهحذح
 (1) ( اأْلحصحاب عِ ِْخل يلِ ب تِحِفحأحمحرِحِ،ِذحل كِحِبـحْعدِحُِيْسأحلَُِِسح ْعُتهُُِِثِه.ِ"ِالسهاعحةِحِإ الهِِقحطُِِّب هِ َِسح ْعتُِ

 رحمه هللا رحمة واسعة ... و  انظر الى  هذا الموقف العظيم من إمام السنة وعالم المدينة 

 ذلك... اذا أخبركم أحد بدليل صحيح خالف ما أنتم عليه، ذهبتم الى التأويل للخروج منهطبعا أنتم خالف 

فَ  قال هُِِاألحْمرِ ِوحُوالحةُِِ-لهمِحوحسِحِعحلحْيهِ ِهللاُِِصحلهى–ِهللاِ ِرحُسْولُِِسحنِه) :  يَقُْولُ  َماِلكا   َسِمْعتُ  هللاِ، َعْبدِ  بنَ  ُمَطر ِ ِبـحْعدح
ِوحالِحِتحغ ييُهحاِألحححدٍِِلحْيسِحِهللا ،ُِّ ْينِ ِىعحلِحِوحقـُوهةٌِِهللا ،ِب طحاعحةِ ِوحاْست كمحالٌِِهللا ،ِل ك تحابِ ِات  بحاعٌِِِ حاِاألحْخذُُِِسنحناا،

ِِالنهظحرُِِوحالِحِتـحْبد يُلهحا، الحفحهحا،ِشحْيءٍِِِف  ِوحمحنِِْمحْنُصْوٌر،ِفـحُهوِحِِ حا،ِاْستحنصحرِحِنِ وحمِحُِمهتحٍد،ِفـحُهوِحِِ حا،ِاْهتحدحىِمحنِ ِخح
رِحِاتـهبحعِحِتـحرحكحهحا، ن ْيح،ِسحب ْيلِ ِغحيـْ ْؤم 

ُ
،ِمحاِهللاُِِوحوحالههُِِامل ْياِاِوحسحاءتِِْهحنهمح،جِحِوحأحْصالحهُِِتـحوحِله  (2) (ِمحص 

. وليس اتفاق موضع وهذا إليها،  التحاكم و  لها والرجوع النصوص تعظيم على يقوم األئمة، فقه هو هذا 

ن اذا وجدوا نصا  أو حديثا يخالف معتقدهم يبحثون عن طريقة لتضعيفه واذا تبين مثلما يفعل الناس اآل

الحديث  ويحتجون بان هذا  في حكم المتشابهوالتأويل لهم انه صحيح وليس هناك مفر ، حملوه على التعليق 

ن مسكوله معان أخرى غير المعنى الظاهر أو انه ال يعنيهم ... الخ فيتهربون منه ويتركون السنة ويت

 ريقتكمط وتركتم اتباع السنة رناصرتمم الهدى ا شقاق هلل ورسوله بعد أن تبين لكهذبعقيدتهم الباطلة . ف

ِحتـحبـِحِمحاِبـحْعدِ ِم نِالرهُسولِحُِيشحاق قِ ِوحمحن: )في سورة النساء قال تعالى دون طريق المؤمنين  ِوحيـحتهب عِِْاَْلُدحىِِٰلحهُِِيه

نهمِحِوحُنْصل هِ ِتـحوحِلهِِٰمحاِنـُوحل  هِ ِاْلُمْؤم ن يِحِسحب يلِ ِغحيـْرِح يااِوحسحاءحتِِْجحهح ولحسم مثل هذه المسائل ابحث ( ﴾١١٥﴿ محص 

لكني اخشى  ... تطبيقهبقام السلف كيف انظروا و حديث تخالفونهأله نص أو الصحابة والتابعين  فهمعن 

 .داحضة حاولون الخروج بأعذار واهنة وحججحتى بعد ثبوت ذلك ست

اِتحِهِوحقحدِِْسحلهمِحوِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولُِِقُب ضِح ) : مالك قال:  الحنيني إبراهيم بن إسحاق قال ِاأْلحْمرُِِهحذح
بحغ يِفحإ َّنهحاِوحاْسُتْكم لح، رِحِنـحتهب عِحِأحنِِْيـحنـْ ِالرهْأيُِِب عِحاتُِّمحّتحِِفحإ نههُِِالرهْأيِحِنـحتهب عِحِوحالحِِوحسحلهمِحِهِ عحلحيِِْاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولِ ِآَثح

ِِأحقـْوحىِآخحرُِِرحُجلٌِِجحاءِح اِفحأحْنتِحِفحاتـهبـحْعتحُه،ِم ْنكِحِالرهْأيِ ِِف  اِأحرحىِاتـهبـحْعتحُه،ِبحكِحغحلِحِرحُجلٌِِجحاءحكِحُِكلهمح  (3) ( يحت مُِِّالحِِهحذح

ِِوحإ نِِْ،ِكحفحرِحِِكحفحرِحِِإ نِْوِحِ،ِآمحنِحِآمحنِحِفحإ نِِْ،ِرحُجالاُِِّ ينحهُِِأحححدُُكمِِْيـُقحل  دحنِهِالحِ قال ابن مسعود رضي هللا عنه : )
ُتمِْ ْلمحي  تِ ِفحاقـْتحُدواُِمْقتحد ينِحِبُدِهِالحُِِكنـْ نحةُِاِعحلحْيهِ ِيـُْؤمحنُِِالحِِاْلْحيِهِفحإ نِه;َِِب   (4) (. ْلف تـْ

ِهُِمْستـحنًّاِكحانِحِِمحنِْوقال عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه ) ِحُمحمهدٍِِأحْصححابُِِلحئ كِحأُِوِ،ِمحاتِحِقحدِِِْب حنِِْفـحْليحْستح
انُواِِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهى يـْرِحِكح ِاْختحارحُهمُِِقـحْومٌِِ،ِتحكحلُّفااِوحأحقـحلههحاِ،ِع ْلمااِاوحأحْعمحقحهِحِ،ِقـُُلوَبِاِأحبـهرحهحاِ،ِاألُمهةِ ِهحذ هِ ِخح

بـههُِِ،ُِّ ين هِ ِوحنـحْقلِ ِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِنحب ي  هِ ِل ُصْحبحةِ ِاَّللهُِ ِحُمحمهدٍِِأحْصححابُِِفـحُهمِِْوحطحرحائ ق ه مِِِْب حْخالق ه مِِْوافـحتحشح
                                                           

 1-
 
(.32-1/31 حاتم ابي البن والتعديل الجرح) و (24/259التمهيد) و( 366رقم-1/76الكبرى البيهقي سنن)

 

 2-
 

(8/99)  للذهبي النبالء أعالم سير
 

 3-
 
(.1/105للشاطبي االعتصام)و( 416-13/415للخطيب البغداده  بغداد تاريخ) و( 2/789 جوان بنال والتاريخ المعرفة) 

 

 4-
 
ِحيحِ  ِرَجالُ  َوِرَجالُهُ  ، اْلَكبِيرِ   المعجم فِي الطَّبََرانِي   َرَواهُ   .850 رقم الزوائد مجمع و الصَّ

 



                                207 من أصل    194 صفحة 
 

ْنُكمِِْانِحكِحِِمحنِْوفي رواية )( .اْلُمْستحق يمِ ِاَْلُدحىِعحلحىِكحانُواِِ،ِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهى ِهُِمْستـحنًّاِم  ِدِْقِحِِب حنِِْفـحْليحْستح
نحةُِِعحلحْيهِ ِتـُْؤمحنُِِالحِِاْلْحيِهِفحإ نِهِ،ِمحاتِح انُواِِ،ِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ َِّللهُِاِصحلهىِحُمحمهدٍِِأحْصححابُِِأُولحئ كِحِ،ِاْلف تـْ ِهِ هحذِ ِأحْفضحلِحِكح
ِاْعرحُفوافِحِ،ُِّ ين هِ ِوحإ قحامحةِ ِنحب ي  هِ ِل ُصْحبحةِ ِاَّللهُِِاْختحارحُهمُِِقـحْومٌِِ،ِتحكحلُّفااِوحأحقـحلههحاِع ْلمااِوحأحْعمحقحهحاِ،ِقـُُلوَبِاِأحبـحرههحاِ،ِاأْلُمهةِ 

ُمِْ ِِوحاتهب ُعوُهمِِْ،ِفحْضلحُهمَِِْلح ر ه مِِِْف  ق ه مِْأحِِم نِِْاْستحطحْعُتمِِِْب حاِوحُتححسهُكواِ،ِآَثح انُواِِفحإ نـهُهمِِْ،ِوحُّ ين ه مِِْْخالح ِيِ اَْلحدِِْعحلحىِكح
 (1) (ِاْلُمْستحق يمِ 

ولتعلم يقينا أننا منهيون عن االقدام على أه عمل حتى نعلم الحكم الشرعي فيه وأن ننظر من أين نأخذ 

ما  يجب أن نبحث عن الدليل علىبل ديننا ليس فقط من القصص والحكايات التي ال أصل لها في الدين  

لى يبقى االنسان ثابتا ع من أجل أن ر هنا الكتاب وصحيح السنة كل ذلكنقل الينا من أمور الدين والمصد

حتى لو أن الرأه المخالف أتى هواء أو اآلراء المخالفة للشرع  الحق عالما بأمر دينه ال تعصف به  اال

من عالم له مكانة عند المسلمين وتبين الخطأ في قوله، وجب على الناس ترك الخطأ واتباع الدليل الصحيح  

أخطأ له أجر واحد وعلى الناس ترك هذا اذا ق له أجران والعالم اذا اجتهد وأصاب الحوقد ذكرنا أن  

الخطأ واتباع الصواب والدليل الصحيح وفي ذلك  قال كثير من العلماء أقواال تثبت صحة هذا الكالم 

  - واألدلة على ذلك ال تعد و ال تحصى :

البخاره  قد االمامع( فأتي العلم أوال ... لذا  اَّللهُِِإ الِهِإ لحهِحِالِأحنههُِِفحاْعلحمِْ: )في سورة محمد قال تعالى  -1

 ". َواْلعََملِ  اْلقَْولِ  قَْبلَ  اْلِعْلمُ  باب "  أسماه بابا في صحيحه 
 

      : قَالَ  ، َعْنُهَما هللاُ  َرِضي َعبَّاس   اْبنِ  َعنِ  (1194)ورد في المعجم  الكبير للطبراني أثر برقم  -2

: يقول مالك اإلمام وكان .( وحسحلهمِحِْيهِ عحلِحِهللاُِِصحلهىِالنهِب  ِ ِغحيـْرِحِوحيحدحعُِِقـحْول هِ ِم نِِْيـُْؤخحذُِِإ الهِِأحححدٌِِلحْيسِح )

  (2)(  .وسلمِعليهِهللِصلىِهللاِإالِرسولِعليه؛ِومرُّوُِّكالمهِِمنِمأخوذِوهوِإالِأحدِمنِما)

ِافقِوِماِفكلِرأييِِفِفانظرواِوأصيب،ِأخطئِبشرِأَّنِإَّنا) : مالك رحمه هللا  اإلمام وأيضا يقول
   (3) (ِ...ِفاتركوهِوالسنةِالكتابِيوافقِلِماِوكلِفخذوه،ِوالسنةِالكتاب

 يُؤخذ: أه ويُترك، قوله من يُؤخذ كان، من كائن ا الناس من أحد   كلَّ  أن: السلف عند القاعدة بهذه المرادو

 ليهع هللا صلى هللا رسول إال معصوم، غير ألنه الحق؛ خالف ما ويُرد   ويُترك الحق، وافق ما ويُقبل منه

 يوحى. وحي   ألنه ويُقبل قاله ما بكل فيُؤخذ وسلم،

ِديثاْلَِيالفِكالميِِرأيتمِإذا) :  يقول كان أنه رحمه هللا الشافعي عن والبيهقي الحاكم وروى -3
 صلى هللا رسول ُّون أحد قول ِف الحجة : ) وقال(  اْلائطِبكالميِواضربواَِبْلديثِفاعملوا

(  َبلتسليم ورسولهِهللا طاعة إال ث وما شيء،ِِف وال قياس ِف وال كْثروا، وإن وسلم عليه هللا
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 لِوسلم عليه هللاِصلى هللاِرسول سنة له استبان من ان على املسلمون امجع وقال أيضا : )
ِِوحجحْدتُِِْإ ذحاوأيضا مما نقل عن الشافعي قوله : )(  احد لقول يدعها ان له حيل ِِِِف  الفِحِك تحاب  ِخ 
ِمحاِوحُّحُعواِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىَِّللهِ اِرحُسولِ ِب ُسنهةِ ِفـحُقوُلواِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولِ ُِسنهةِ 

   (1) (...أحدِقولِإِلِتلتفتواِوالِفاتبعوها) :  وفي رواية (،قـُْلتُِ

ِنملِينبغيِال ) : يقول كان أنه هلل رحمه حنيفة االمام أبي عن ةيارو والجواهر اليواقيت فيجاء  -4
 الرسول وخرب هلل كتاب َيالف قوال قلت اذا وقال أيضا : ) .( يفتِبكالميِأنُِّليليِيعرفِل

ِيعنِ–َِثبتِبنِالنعمانِرأيِهذا) :  يقول أفتى إذا وكان(  قول فاتركواِوسلم عليه هلل صلى
رواية :  وفي ( َبلصوابِأوِلِفهوِمنهِجاءِِبحسنِفمنِعليه،ِقدرَّنِماِأحسنِوهوِ–نفسهِ

   (2) ( قلتِأينِمنِيعلمِحّتِيفتِأنِكتِبِِمنِيفتِملنِحيلِال)

 اأيض وقال.  (ِكالمِِورسولهِهللاِمعِألحدِليس ) : يقول هللا رحمه بن حنبل أحمد اإلمام وكان -5

َاعي،ِمالكا،ِتقلدنِوالِتقلدِنِال):  د صاحب السننومام أبو داه اإللتلميذ ِِلنخعياِوالِوالِاألو
 . للدهلوه اإلنصاف (  كتاب.والسنةِالكتابِمنِأخذواِحيثِمنِاألحكامِوخذِغيهم،ِوال

 

ِفعالِاِيفعلِنأ-امللكفِيعن-لهِحيلِوال) : في الفقه المالكي  مختصره في األخضره الشيخ قال -6
 .وبهذا المفهوم وجب البحث عن الدليل الصحيح والتمسك به دون غيره (ِفيهِهللاِحكمِيعلمِحّت

ِِفِرباتمنهِغِوبقيِالعلم،ِذهبَِتخذونه،ِعمنِفانظرواُِّينِالعلمِهذاِإن : ) سيرين ابنقال  -7
في رواية و –( واألهواءِالبدعِأهلِمنِواملخالفيِالضعفاء،ِعنِالروايةِوُيتنبِسوء،ِأوعية

     (3) ( الشبابِوانظرواِعنِمنَِتخذونِهذهِاالحاُّيثِفإَّناُِّينكمِاتقواِهللاَِيمعشر: ) قال

ِلتوقفاِعليهُِيبِفعلِعلىِقدمِمنِفكل: )الذخير كتابه في هلل رحمه القرافي العالمة وقال -8
ِيعذرِوالِالعملَِتكالتعلمِوبِبَتكِمعصيتيِعصىِذلكِيفعلِلِفإنِفيهِهللاِحكمِيعلمِحّت

 . العمل الصواب أما العذر بالجهل له شروطه واحكامه ليس هذا مقامها ويقصد ترك (ِِبهله

النه ليست هناك عصمة الحد اال  عنه، العدول يجوز وال به األخذ وجب الصحيح الدليل ظهر ومتى
 ومن خالفه،ب ثابت الدليل أن يعلم قول اتباع في هللا عند ألحد عذر الالرسول صلى هللا عليه وسلم كما أنه 

َبِاِبحانـحُهمِْوحرُهِِْأحْحبحارحُهمِِْاُتهحُذوا: )في التوبة تعالى قوله في المذكور الذم من نصيب لحقه ذلك فعل ِم نِِْأحْرَبح
  بكر وعمر أبي بقول عليه اعترضوا عندما للصحابة قال انه هلل رضي عباس ابن عن جاء فقد (  اَّللهِ ُُِّونِ 
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يـحْهل ُكونح،ِأحُقولُِ : )قال ُِّ:ِِأُرحاُهْمِسح ِالنهِب  ُِعحلحْيه ِوحسحلهمح،قحالح    (1) (ِوحُعمحرُِأحبُوِبحْكٍرُِقوُلِنـحهحىِوحيِـحِصحلهىِاَّلله

 وسلم ليهع هللا صلى هللا رسول حديث تعظيم باب ) اسمه  المقدمة كتابوعقد ابن ماجة في سننه بابا  في 

يِاْبنِحَِيِح ):  ِلَرُجل   قَالَ  ، ُهَرْيَرةَ  أَبَا أَنَّ و(  عارضه من على والتغليظ ثـُْتكِحِإ ذحاِ،ِأحخ  ِاَّللهِ ُِسولِ رِحِعحنِِْححده
او تقارنه ن طرق للخروج منه يعني ال تبحث ع  ( اأْلحْمْثحالِحِلحهُِِتحْضر بِِْفحالحِِ،ِححد يْثااِوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهى

بل  – نكما يفعل الناس اآل – عليه وسلم باقوال الناس التي ال تساوه مثقال ذرة أمام قول النبي صلى هللا
 يجب أن تأخذه وتسلم به ...

ة ألنها ، والرد لألخذ مجاال وليست ، خالف فيهاليس   العقدية المسائلواعلم  أن    التوقيف على مبنية مسلمَّ

 هذاوكان  ، الدليل خالف ما ويُرد ، الدليل وافق ما قوله من يُؤخذ ك لف، الفقه مسائل في ه األقوالهذ وإنما

  . ذلك واعندما قال  تعالىهللا مرحمهئمة األ قصد

ر فتصير وال تسأل وال تستفس (الِتعَتضِفتنطرُّلكن الصوفية وضعوا قاعدة أخرى مخالفة وهي قولهم : )

ِسل م،ِمسلِهِمنوقال أحد الكبار : ) على الشيخ فتهلكوال تنكراإلسالم يعني االستسالم التام أن و اوهابي
َمِومنِندم،ِعارضِومن ِإِلِأقبلِومنِم،العظيِالعليِ ِإِلِوأقبلِالتسنيم،ِِبرِِفِغرقِالتسليمَِببِال

 دعون الناس.( هكذا يخ جنايةِواالعَتاضِو الية،ِاالعتقاُّ: ) وقالوا  ( مستقيمِطريقهِكانِِالعظيمِالعليِ 

َاُِّنكرانه: ) كما قالوا   أ نحن  نقرو تخويف ألمة محمدهذا (  عِمصرانه،ِعفصهِالشيخِطلِ كمَِّنكرِ

هُِِب كحافٍِِاَّللهُِِأحلحْيسِح ) :في سورة الزمرقوله تعالى  لهذ ينِحِوحَُيحو  ُفونحكِحِعحْبدح هذه القواعد الباطلة ( ُُِّون هِ ِنمِ َِب 

الرسول  الناس في أحاديث ونجادلي تجدهمدون جدال بينما التسليم التام لكالم الشيوخ  على الصوفية حملت

مع أن هؤالء الشيوخ ليسوا بمعصومين وكالمهم ليس  –ال حول وال قوة اال باهلل  –صلى هللا عليه وسلم 

نهم محفوظين،  فان قصدت بالحفظ عدم إ وعندما قلت لك أن األولياء ليسوا بمعصومين قلت لي: .وحيا

( الصون)الوقوع في الخطأ وأن أفعالهم كلها هي الدين .. فأنت قصدت العصمة لكنك أستبدلتها بلفظ الحفظ 

انهم  :بمعنى آخر أنك تقول  أللفاظلعبرة بالمعاني ال باألن ا صل شيئااألال يغير من  األسماءوتغيير 

 وهذا مجرد تلبيس. في أئمتهم الشيعة اإلثناعشرية مثل أقوال معصومين لكن بلفظ آخر 

الى تعظيم كالم الشيوخ والتقليل من شأن السنة وقد بينا ذلك في ثنايا هذه  واعد الباطلةقد أدت هذه القل

كالمه هو  كللشخص الوحيد المعصوم الذه يستسلم لاف .وهذه أيضا من قواعد المتكلمين الباطلة  الرسالة.

الصالحين  ولياءفيهم الصحابة الكرام واأل ، بمن ن كالمه وحي أما البقية فالعليه وسلم ألالرسول صلى هللا 

لذا  لكراما العلماءذلك بين  كما على الدليلقوله  يعرض فكل انسان خالف الرسول صلى هللا عليه وسلم 

انظر  ) باألدلة الصحيحةال يجب االستسالم لكالم أو فعل أه انسان دون النظر في مصدره ودليله وقياسه 

   . (194كالم االمام أبي حنيفة في صفحة 

قاعدة االستسالم للشيوخ أدت الى قبول فكرة التلقي المباشر من هللا التي أهلكت هذه األمة وخالفت أصول 

ة فتحت الباب أمام السحرأنها  –أن الصحبة لم تنقطع  –الدين ومن ضمن ما فيها هو : أن الوحي لم ينقطع 
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م علمن االتيان بما يخالف الدليل صراحة بحجة أنه من عند هللا أو   -دخلوا اإلسالم على أنهم شيوخ ف

 باطن وغير ذلك من الباليا خاصة فيما يعرف عند أصحابكم بالسكر أو الشطح :ال
 

 :  الشطــــــح قضيــــة
 

إن السكر والشطح الذه يدعونه نابع من شدة حبهم هلل فتأتيهم حالة من شدة الحب ال  يقول الصوفية     

يدرون ما يفعلون فيقولون أقواال تخرج من الملة ويفعلون الحرام ويرتكبون المنكرات هذا عند بعضهم أما 

يدور كأنه و البعض اآلخر فقد تأتيه الحالة بصورة أخرى فيسقط مغشيا عليه فاقدا للوعي أو يقوم فيقفز

ج في السيرك والبعض اآلخر يصرخ وهكذا ... كلها أفعال توحي بأن صاحبها فاقد  كران سكأنه  لعقلهمهر ِ

جيدا ألدركت أن في األمر مس شيطاني وأنا أعلم أنك تنكر قضية المس األمر لو تمعنت هذا  .أو مجنون 

 هذه لكن دعنا نناقن األمر بصورة واضحة : 

هل هؤالء المتصوفة أكثر حبا هلل من الصحابة الكرام ؟  اإلجابة طبعا : ال  ... هل تعرف صحابي واحد 

سكر من شدة الفرح وفعل مثل أفعالهم ؟  اإلجابة : ال ...  لو كان حب هللا هو الذه يفعل بهم هذا كان 

ا هللا . كان األجدر بهم أن يقولو في سبيل وكل شيءأولى به الصحابة الكرام الذين بذلوا أموالهم وأرواحهم 

األقاويل ويفعلوا األفاعيل ويعيشوا طول حياتهم سكارى ألن حبهم هلل أكثر من أه انسان آخر . بل العكس 

عندما يشتد حب هللا في قلوب الصحابة تنزل عليهم السكينة والوقار والهدوء ويكونون بكامل قواهم العقلية 

 لنا القرآن حالهم وحال كللقد وصف ومن شدة الخشية فيزداد إيمانهم  فيتدبرون معاني القرءان ويبكون

لحْتِقـُُلوبـُُهْمِوحالصهابِ قال تعالى في سورة الحج )  ، على طريقهممن سار ُِوحج  ِاَّلله ر ينحِعحلحٰىِمحاِالهذ ينحِإ ذحاِذُك رح

ة ِوحِم هاِرحَحقـْنحاُهْمِيُنف ُقونِح ففي سورة الزمر:       ، ( ووصف تأثير القرآن فيهم﴾3٥﴿ أحصحابـحُهْمِوحاْلُمق يم يِالصهالح

ِحِمُّتحشحاِ ااِك تحاَبِاِِاْلْحد يثِ ِأحْحسحنِحِنـحزهلِحِاَّللهُِ)  ْنهُِِتـحْقشحع رُِِّمهْثحاِن  ُِهمُِْجُلوُُِِّتحل يُُِِثِهِرحبـهُهمَِِْيحْشحْونِحِالهذ ينِحِوُُُِّجلُِِم 
 ( ﴾٢3﴿ هحاٍُِِّم نِِْلحهُِِفحمحاَِّللهُِاُِيْضل لِ ِوحمحنِيحشحاءُِِمحنِب هِ ِيـحْهد يِاَّللهِ ُِهدحىِذٰحل كِحِاَّللهِ ِذ ْكرِ ِإ ِلحِِٰوحقـُُلوبـُُهمِْ

نَْت أن هذا هو الهده وختمت بالضالل لكل شيء خالف وكأن هذه اآلية تشير الى حال الصوفية حيث بي  

رة ل تعالى في سوهذا الهده . وقد حصر القرآن الكريم وصف المؤمنين الحقيقيين بالخشية والوجل قا

تُُهَِحاُِّحاألنفال : )  لحْتِقـُُلوبـُُهْمِوحإ ذحاِتُل يحْتِعحلحْيه ْمِآَيح ِاَّللهُِوحج  ِإ ذحاِذُك رح ِالهذ ينح ِوحعحلحٰىِإ َّنهحاِاْلُمْؤم ُنونح تْـُهْمِإ َيحاَّنا

ِ   ْمِيـحتـحوحكهُلونِح ( واستخدام )إنما( في لغة العرب يسمى حصرا وكل ما خالف المحصور ال يدخل في ﴾٢﴿ِرح

الوصف . قد يدعي المتصوفة أن هذا السكر والشطح يأتيهم من شدة الذكر ونحن نعلم أن ذكر هللا كله 

ئ نُِّطمأنينة وسكون  وليس رقص وقفز وصراخ  قال تعالى في سورة الرعد )  ِآمحُنواِوحتحْطمح قـُُلوبـُُهمِِالهذ ينح
ِاْلُقُلوبُِ ِاَّلله ِتحْطمحئ نُّ ِب ذ ْكر  ِاَّلله ِأحالح ( هذا هو وصف الذين آمنوا في حالة الذكر: الطمأنينة ِ﴾٢٨﴿ ب ذ ْكر 

والسكينة . أما ما كان عكس ذلك فليس من وصف المؤمنين . وأه ذكر أو حب هذا الذه  يحمل أحباب 

هللا أحبابه ويحفظ لهم نعمة العقل التي كرمهم بها ؟ هذا األمر إن هللا على فعل المنكرات ؟ لماذا ال يحمي 

وكمال العقل أما المتصوفة  دل انما يدل على اختالف األمرين فالصحابة حبهم هلل حملهم على السكينة
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لم ع تحدثت فيها عن الروحانيين وعالقة التي السابقة الصفحات ما هم عليه. لو تمعنت حملهم على فحبهم

 يينالروحان وما يحدث لهم انما هو متعلق بهؤالء الصوفية أحوال على تماما ينطبق هذا أن ألدركت بهم األسرار

"...  بكاللهمِأنتِعبديِوأَّنِِريستدل بعض شيوخ الصوفية على الشطح بالحديث الذه قال فيه العبد :"  

 فأخطأ هذا العبد من شدة الفرح . هذا االستدالل ال يصح من ثالثة أوجه  : 

يكون في كلمة أو كلمتين تخرج من دون قصد المتكلم دائما : الخطأ في الكالم بالذات قصير،   الوجه األول

فيريد أن يقول شيئا لكن يخونه لسانه  في مدة قصيرة . أما هؤالء الشيوخ فقد جلسوا ألوقات طويلة نظموا 

؟.  الفعل خطأ وقع من غير قصد فيها القصائد ورتبوها وجعلوها في بحور شعر معينة فكيف يعتبر هذا

 ق هذا الكالم أه عاقل يميز بين الصواب والخطأ ؟ هل يصد ِ 

 : الشيوخ فعلوا ذلك عن قصد أما الحديث فقد بين أن العبد لم يقصد ذلك فشتان بين هذا وذاك   الوجه الثاني

ة عبده وأنا ربك " أما الصوفيالوجه الثالث : الخطأ يجب تركه لذا ال يجوز أن يقول المسلم :  " اللهم أنت 

ال زالوا ينشدون هذه القصائد ويتعلمونها فيما بينهم . فلو اعتبرنا أن الشيخ أخطأ لماذا تتبعونه في خطئه 

 وترمونه في مزبلة التاريخ ؟ .  وضالل لماذا ال تقولون هذا خطأ 

تبين لنا من ذلك أنه ال عالقة بين شطح الشيوخ والحديث  المذكور هذا مجرد تلبيس من الروحانيين الذين 

خدعوا الشيوخ وجعلوهم يقولون األقوال الفاحشة ويفعلون المنكرات وال ينكر عليهم أحد بل يتأولونها بأنها 

صة الخضر وموسى عليهما السالم . أفعال خير قد  تبدوا في الظاهر منكرا مثل ما ذكرنا تلبيسهم في ق

الصحيحة قوال األمخالفتها لشرع اإلسالم  هي من الجن الروحانيين ، هو ووما يؤكد أن مصدر علومهم 

 :  الطريق أهلكبار الشيوخ والتي ال ينكرونها . قال أحدهم يمدح هؤالء الشيوخ في قصيدة اسمها ل

 ومسلمِ  البخاره طةواس غير من       مختارهم عن صح   حديثا   ورووا

 َرم  ـلُمحَ  فعلـــــــــهم أو قولهم في       ألفيـته منـــــــــــــكر   لك بدا وإذا

ل ِ  وُمترِجم مـــــــــؤول خير تأويل        منهم تشـــــــــــــابه ما بفقه   أو 

 َرمِ ـالَمحْ  كذات يدهم صافحت إن       عنـــــدهم األجنبية لمس يجدون
 

 يروون أحاديث صحيحة من وحيهم ليست في كتب السنة ويفعولون المنكرات وال يُنَكر عليهم .فهاهم 

ِ،ِقباحِالِاأفعاِوفعلِ،ِوَّنحِتعدهىِمحنِِْمنهمِرأيتِإذاوقال أحد كبار الصوفية مبررا أفعال الشيوخ : ) 
ِمنِلَلسرارِفظوحِحجابِكلهِِوهذاِاللقاح،ِللنخلِحصلِفرِباِالنكاح،ِإراُّتهِوقالِالبهائمِإِلَِيِتِولو
 ( وووِِوراحِوهفاُِّارهِخربتِعليهمِأنكرِمحنِِْأنِهِترىِأالِ،ِاإلمداحِبكْثرةِإالهِِفيهِِدِفالِ،ِاإلَبحِفرط

 أه لقاح هذا ؟  يا صوفية... يا صوفية ... ياصوفية ... كفي تلبيسا على أمة محمد صلى هللا عليه وسلم. 

غتر وال ت ... من ابتداع وغيره كل ما يخالف الشرع ركتو الشبهاتخالى العزيز ، عليك اإلبتعاد عن هذه 

الشرع  ونالفخؤكد أنهم يفي هذه الرسالة تمتعلقة بأفكار الصوفية ما أوردناه من مسائل و بزخرفة المتكلمين

 . وترك كل ما يخالفه ؟ تقول بوجوب اتباع الدليلالتي العلماء ا من وصي أنتمفأين ، نصا ومعني 
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  : هللا رحمه ـ الزهره اإلمام قال كمانقول في نهاية المطاف 

 :مالك قالف السنة فذكرت مالك عند كنا وهب ابن قالو (   نوحِسفينةِالسنةِألنَِناةَِبلسنةِاالعتصام) 

  (1)( ِغرقِعنهاُِتلفِومنَِناِركبهاِمنِنوحِسفينةِالسنة )
  

 : ةـــالنصيح الدين
 

 :خالي العزيز ، هل فكرت جيدا وتساءلت 

 ..؟ ه ويدعمه مادياهل هناك من يقف وراء ؟ ..معي عداوة هل له ؟ لما اجتهد ابني هكذا في هذه الرسالة 

 من جماعتنا مما حمله على كتابة رسالة كهذه ..؟  أحدهل يريد بها جاها عند الناس ..؟  هل له عداوة مع 

 ال ( وهي )فقط ستجد اجابة واحدة 

 الهدف االساسي من هذه الرسالة يتجلى في المعاني التالية : 

نسحانِحِإ نِه ﴾١﴿ وحاْلعحْصرِ  قال تعالى : ) - ِالصهاْل حاتِ ِوحعحم ُلواِآمحُنواِالهذ ينِحِإ الهِ ﴾٢﴿ُخْسرٍِِلحف يِاإْل 
ْلْحق ِ ِوحتـحوحاصحْوا ِِوحتـحوحاصحْواَِب  لصهرْب   لجميع الناس االبالخسران (  لقد اقسم المولى جل وعال ِ﴾3﴿َب 

والنصح ال يكون اال في طاعة هللا  –نسال هللا ان يجعلنا منهم  –المتناصحون بالحق  المؤمنون

ُِْح  لِحِمحاِعحلحْيهِ ِفحإ َّنهحاِوحلهْواتِـحِفحإ نِالرهُسولِحِوحأحط يُعواِاَّللهِحِأحط يُعواُِقلِْ ورسوله قال تعالى في سورة النور )
ِحِيدحعونِحِأهمةٌُِِنكمِْم ِ ِْولحُتكن : )في آل عمرانوقال  (ِتـحْهتحُدواُِتط يُعوهُِِوحإ نُِْح  ْلُتمِِْمهاِوحعحلحْيُكم ِْاخلحي ِِإِل 

ُِِمرونِحوَيِح
ح
نكِحِعحنِ ِْهونِحوينـِحُِعروفِ َب مل

ُ
فلحِ ُِهمُُِِوْأولئحكِ ِرْامل

ُ
واألمر الرباني هنا على  (﴾١04﴿ ونِحْامل

 نصيحة قومهم في واألسمى األعلى النموذج الكرام ورسله هللا أنبياء ضرب لذاوجه اإللزام 

 .سبحانه وتعالى هللا منهج إلى بالحسنى ودعوتهم

 

ِ الدا يم  تمَ  نعَ  ، الليَّثيِ   يديزَ  بِن َعَطِاء نعَ  وفي الحديث الذه روه -  هلل صلى ِّل  رُسول أنَّ  ، ره 

ِل محنِْ:ِِقحاُلواِ"يححة،صِهالنِالد يهنِإن ِ ِالنصهيححة،ِالد يهنِإن ِ ِالنصهيححة،ِالد يهنِإن ِ " )  : قاَل وسلم عليه
نِ ِوحألحئ مهةِ ِ،ِوحل نحب ي  هِ ِ،ِوحل ك تحاب هِ ِ،ِهللِ "ِِِ:ِقحالِحِ؟ِهللاِ ِرحُسولِحَِيِح  (2)( "ِِوحعحامهت ه مِِْيِحاْلُمْؤم 

 

ِبقيِهل) :تعالى  هللاُ  رحمهُ  المبارك بن هللا عبد لإلمام قيل  في هذا الزمان ؟ لكن من يقبل النصح -
ٍُِِمحن    (3)(  !؟ِيقبلُِِمحنِتعرفُِِوهل) : فقال ( !؟ِينص

 ؟الحالي ، فما بالك بزماننا  هذا في زمان اإلمام عبد هللا بن المبارك

                                                           
 1-
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(   7773 ) الكبرى السنن في والنسَّائي ، (  17064/ 1) داود أبوو انظر  107وكذلك رقم   55حديث رقم   النصيحة  الدين أن بيان باب - اإليمان كتاب - مسلم صحيحانظر  

يمكن الرجوع إليه . مسلم شرح في الحديث هذا على النووه اطال وقد
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.(7/191)  بغداد تاريخ 

 



                                207 من أصل    200 صفحة 
 

وى رقول الحق واتباعه . فاقتصر الدين كله في النصح ب بالنصيحة كبيرا اهتماما اإلسالم اهتم -
 هلل صلى هلل رسول سمعت:  قال عنه هلل رضي الخدره سعيد أبي عن صحيحه في مسلماإلمام 

بسند  ماجه، نواب أحمد روى وقد . (بيد ه ...ِفحلُيغيـحرُهُِمنكحراِاِم نُكمِرحأحىِمحنِْ) : يقول وسلم عليه

ِيـحْومِحِاْلعحْبدِحِلُِلحيحْسأِحِاَّللهِحِإ نِه ) : قال وسلم عليه هلل صلى النبي عن الخدره سعيد أبي عن صحيح ،
اِاَّللهُِِلحقهنِحِافحإ ذِحِ،ِتـُْنك رحهُِِأحنِِْاْلُمْنكحرِحِرحأحْيتِحِإ ذِِْمحنـحعحكِحِمحا:ِِيـحُقولِحِححّتهِِ،ِاْلق يحامحةِ  :ِِقحالِحِ،ُحجهتحهُِِعحْبدا

     (1) ( النهاسِ ِم نِحِوحفحر ْقتُِِرحجحْوُتكِحِ،ِرحب ِ َِيِح

 هلل صلىالني  أن 99كما ذكرنا في صفحة  عليهم العذاب لولنز سبب الناس بين التناصح ترك -

  . (..ِ.ِاملنكرِعنِولتنهوهنَِبملعروف،ِلتأمرهنِبيده،ِنفسيِوالذي ):  قال وسلم عليه

من يدعي ترك االمر بالمعروف بحجة كل على  ردوما تالها أدلة قوية ت 99وقد ذكرنا في صفحة و

 . الناس وخالقهمنترك ان 

 : وقال فنهاهمِيسبونه، والناس ذنبا، أصاب قد رجل على يوما عنه هلل رضي الدرُّاء أبو مرِ) -

 تسبوه فال : عنه هلل رضي قال بلىِ: ِقالوا ؟..منها ُمرجيه تكونوا أل حفرة ِف وجدُتوه لو أرأيتم

 فإذا ، عمله أبغضوا إَّنا : عنه هلل رضي قالِ؟..أنبغضه: ِقالوا عافاكم الذي هلل وْحدوا إذا،

  (2) ( أخي فهو تركه

 . لكننا نسعى لتبيين الحق للناسوليس األشخاص وننكره اذا ال بد من أن نبغض الباطل 

ِنهأِِ؟ِلِِ،ِحيبكِالذيِهوِلكِينصٍِالذيِإن)  :  البن بطةورد في شرح االبانة الصغرى  -
 .(  والدنياِالدينِأمورِِفِلنفسهِيكرههِماِلكِويكرهِلنفسهِحيبهِماِلكِحيب

 

 غير لتهق الذه هذا:  لك يقول إنسان يأتي فقد ،بل ياخذ به ويتبعه الحق يرد ال االنسان الصادق، -

فما  ،وقال العلماء كذا  الحديث كذا وكذا و اآلية هو الدليل و ،كذا  كذا هو الصواب و صحيح،

نك، دو تظنه إنسان من تأخذه أن عن تستعلي أن و قبوله عن تستنكف أن و الحق   ترد   أن كان لك

 جاءقد فغالم صغير  من ولو  يتعلم الصادق المؤمن و د في اتباعهتهوتج ذا الحق ه بل تبحث عن

َِبلطي،ِيلعبِغالمااِحنيفةِأبوِاإلمامِرأى) :  نصه ما( 1/67" )عابدين ابن حاشية مقدمة" في
ِألنِوط،السقِمنِأنتِإَيك:ِلْلمامِِالغالمِفقال.ِالطيِِفِوالسقوطِإَيكِغالم،َِي:ِلهِفقال

ِمدارسةِبعدِإالِالكلمةِهذهَِساعِبعدِيفتِالِحنيفةِأبوِفكان.ِالعالِحِسقوطِالعالِ ِسقوط
ِتُِسقطِإنِإِنِ،ِتسقطِأنِإمامَِيِإَيكِبلوفي رواية ).(ِتالمذتهِمعِكامالِاِِشهرااِاملسألة

 هي ،لها الغاُلم فطن التي القضية( إن .ِالعالِحِمعكِسقطِحِسقطتِحِإنِوإنكِ،ِوحديِسحقطتُِ
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.  5/290 للبيهقي االيمان وشعب  1/248 داود البي  والزهد  11/180 الرزاق عبد مصنف 
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 وعوذي ِعلمه بازدياد خطورتها تزداد التي المكانة تلك ، الناس بين هللا رحمه  حنيفة أبو مكانة

 عصرنا في وخاصة هكالم صدق من تتعجب أنك إال عمر هذا الغالم عن النظر وبغض …صيته

 ...و  نسال هللا السالمة. سحيقة هوة في كثير خلق معه وأسقط سقط إمام من فكم الحالي
 

 

 يف يقول االمام ابن القيم رحمه هللا تعالىقد ينصرف الناس عن الحق الى الباطل لعدة اسباب ،  -

َِيتارهِمنِفمنهمِالباطل،َِيتارِمنِالناسِِفِيزلِفلم) ...  : "الحيارى هداية"  الممتع كتابه
ِمنِومنهمِعلواا،ِوِكرباِاِِببطالنهِعلمهِمعَِيتارهِمنِومنهمِبه،ِالظنِحيسنِملنِوتقليداِاِجهالِا
َِيتارهِمنِمومنهِوبغياا،ِحسداِاَِيتارهِمنِومنهمِرَيء،ِأوِجاهِأوِمأكلِِفِورغبةِطمعاِاَِيتاره
  (1) (..وُّعةِراحةَِيتارهِمنِومنهمِخشية،َِيتارهِمنِومنهمِوعشقاا،ِصورةِِفِحمبة

 

 

 اختيار الناس لهذا الباطل وجب على من يعلم ذلك ان يبينه للناس والهداية بيد هللا.ل يسب فايا كان
 

ما حملني على ان تكون هذه الرسالة في المقام االول موجهة اليك ثم جعلها عامة هو رجائي من  -
ما على وجه األرض لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم : ان تكون سببا لهداية شخص تعالى هللا 

ِح...) يـْرٌِِرحُجالاِِب كِحِاَّللهُِِيـحْهد يِحِنِْألح     (2) (ِالنـهعحمِ ُِْحْرُِِلحكِحِيحُكونِحِأحنِِْم نِِْلحكِحِخح

اِِفحاْستحق مِْ) :قوله تعالى  116قد بينا في صفحة  - هذه اآلية ف( : غحْواتحطِِْوحالحِِمحعحكِحَِتحبِحِوحمحنِأُم ْرتِحِكحمح

ثال وذلك بامتأمرت ونهت وبينت المشاكل واآلفات التي تقدح في االستقامة فأمرت باالستقامة 
زة ومجاوونهت عن الطغيان  واالستغفار من الذنوب مع التوبة األوامر واجتناب النواهي بالتزامن

االستقامة  والقادح الثاني . اذن القادح األول في طريق اإلستقامة هي الذنوب ألنها من عوائق الحد
لي من قوستتعجب  هو الطغيان والغلو وتجاوز الحد وهو األمر الذه أهلك الناس في زماننا الحالي

تعتبر ممنوعة وخير دليل لذلك حديث الرهط  التي أن المبالغة في الخير التي تؤده الى الرهبنةب

لُِِا...ِمِحبقوله : )عليه وسلم حيث رد عليهم الرسول صلى هللا  اِِقحاُلواِأحقـْوحامٍَِِبح اوحِِكحذح ِلحك ن  ِِكحذح
ُم،ُِأصحل  ي   (3)( م ن  ِِفـحلحْيسِحُِسنهت ِِعحنِِْرحغ بِحِفحمحنِِْالن  سحاءح،ِوحأحتـحزحوهجُِِوحأُْفط ُر،ِوحأحُصومُِِوحأحَّنح

لذا حرم هللا سبحانه وتعالى علينا صيام الدهر وجعل أكثر صيام في اإلسالم هو صيام نبي هللا داُود 

عليه السالم كان يصوم يوما ويفطر يوما فكل من ادعى صيام الدهر قد ارتكب معصية بدل الطاعة. 

ختار ال لما اوإمن تلبيس ابليس  ذاوهوانت ال تدرى بجهل فالشر قد يكون في الخير الذه تقوم به 

ولكي تسلم من الشر عليك  بمعرفته أوال  وغيرها. رار والتعبد باألسماء الروحانيةساألهذه الشيوخ 

ِأحلُونِحيحسِِْالنهاسُِِكحانِحقال حذيفة ابن اليمان : ) ،عندها يزهق الباطل ويبين الحقوعرضه على الحق 
 متفق عليه. ( يهِ فِ ِعِْأقِحِأحنُِِْمححافحةِحِلشهر ِ اِعحنِِْأحْسأحلُهُِِوحُكْنتُِِ،ِاخلْحْيِ ِعحنِِْوحسحلهمِحِعحلحْيهِ ِاَّللهُِِصحلهىِاَّللهِ ِرحُسولِح

 ل القائل :صدق قوو
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. ) االستقامة وقوادحها  مقتبسة من محاضرة للشيخ أبي اسحق الحويني (.115 صفحة ولفظ البخاره ورد في -.مسلم رواية لفظ هذا 
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 (1)  ومن ال يعرف الخير من الشـر يقـع فيـه       عرفت الشــر ال للشـــر ولكن  لتوقيــــه

وأقنعونا بأنها هي الحق ونهينا عن االطالع لكن المشكلة عندنا هي أننا وجدنا هذه األمور هكذا في بيئتنا 

أو معرفة أه شيء خارج هذه العقيدة فكبرنا عليها ولم نر غيرها لكن ما أن يبين لك الحق ستذهل وتسال 

هل كل هذه المعلومات موجودة حقيقة ...؟  هل فعال معظم ما نعرفه هو مجرد  :  عدة تساؤالت  نفسك

ي أقوال سلفنا من الصحابة والتابعين ..؟ لماذا كانت غائبة عنا كل هل فعال هذه ه ...؟متأخرةنظريات 

دأ المب. إن هذه وغيرها من التساؤالت التي نطرحها على أنفسنا عندما تظهر لنا الحقيقة  هذه الفترة ؟

ق أبلج حفان كنت باحثا عن الحق ، فال أن تكون متقبال له ال ناكرا .. قبول الحق يترتب عليه األساسي في

ن مولكن ان كنت تبحث عن شبهات لتقوية رأيك لن تستطيع أن ترى الحق بل تظل تتخبط هنا وهناك ... و

 كان في قلبه باطل يدافع عنه ال يمكن أن يقبل الحق مهما كانت درجة إقناعه.

الخ  طويل والمقام هنا . .الحديث عن النصيحة واحكامها ومتى تكون واجبة ومتى تكون فرض كفاية .ان 

 بسطه .يسعنا ل ال

قد ذكر ابن حمدون قصة فان نتبع الحق اخالصا هلل ليس خوفا من أحد وال مجاملة الحد   هي والخالصة

 إليه فقام صالته أعراب فِحخفِه) :  المصنف قال فقام له االمام علي وهدده  اجيد االعرابي الذه لم يصل ِ 

 :قال ِِاألوِل، بلِ :قال ِاألوِل؟ أم خي أهذه :ِقال ِفرغ فلما أعدها، وقال َبلدرة عنه هلل رضي علي

 (2) (علي ضحكف ،ِالدرة من فرقا وهذه وجل،هللِعزِِصليتها األوِل ألن ِ:ِقال ل؟

 . دون اخالص قلبي خوفا من الدرة التي في يدكصليتها أه  : الدرة من فرقا

ل كِح ﴿  باتباع ما أمرنا هللا بهال تكون اال الحقدعوة اعلم أن و اِِوحاْستحق مِِْفحاُّْعُِِفحل ذٰح  يحب هللاان و  ﴾أُم ْرتِحِكحمح

يـْرِحِالهِ ﴿ وداع الى الخير الشر عن نا ه كل ِِخح قحةٍِِأحمحرِحِمحنِِْإ الهَِِنهْوحاُهمِِْم  نِكحْث يٍِِِِف  حٍِِأحوِِْمحْعُروفٍِِوِْأحِِب صحدح ِإ ْصالح
ِمحاِوحإ ذحا ﴿ يمانا ويقينا واستبشارا للخير ده إتزييات والمؤمن عندما تمر به هذه األوامر واآل ﴾ النهاسِ ِبـحْيِح

ُهمُِسورحةٌِِأُنز لحتِْ نـْ ذ هِ َِحاُّحْتهُِِأحيُُّكمِِْيـحُقولُِِمهنِفحم  ُرونِحِوحُهمِِْإ َيحاَّنِاِفـحزحاُّحتْـُهمِِْواآمحنُِِالهذ ينِحِفحأحمهاِإ َيحاَّنِاِهٰح  ﴾يحْستـحْبش 

 أن كرينُ  الذه ذا َومن ﴾ِلحهُِِوحأحْسل ُمواِرحب  ُكمِِْإ ِلحِِٰوحأحن يُبوا ﴿  تسلط   أو قهر أو إكراه غير من القلوب زويغ الحق ف

وحمحْنِأحْحسحُنِ ﴿  :يقول هللاو  الغايات؟ وأنبلَ  الرساالت، وأسمى الحديث، وأجمل القول أحسن هللا إلى الدعوة
ِ ِم نح ِإ نهن  ِاَّلله ِوحعحم لحِصحاْل ااِوحقحالح ِِم  هنُِّحعحاِإ ِلح  فال  وتُظهره تَحميه لقوة يَحتاج والحق ﴾  اْلُمْسل م يِحقـحْوالا

رد وانتفن وانتعن الباطل نَطق الحق، َسكت فاذا الحق، غفلة في إال للباطل قيام ما متى  ولكن وتنَّمر، وتمَّ

َِحاه ٌقِ ﴿ جاء الحق سيتغلب على الباطل ِفـحيحْدمحُغُهِفحإ ذحاُِهوح ِعحلحىِاْلبحاط ل  ْلْحق    الباطل، وأما ﴾بحْلِنـحْقذ ُفَِب 

اذا ظهر يكون أولى  الحق ألن   ﴾ َحُهوقااِكحانِحِِاْلبحاط لِحِإ نِهِاْلبحاط لُِِوحَحهحقِحِاْلْحقُِِّجحاءِحِوحُقلِْ ﴿ وينَِدحر فسينهار

ِالزهبحدُِِفحأحمها ﴿ ينُسى وال يفَنى وال يبَلى ال باق   وهو ﴾ يـُتـهبحعِحِأحنِأحححقُِِّاْلْحق ِ ِإ ِلحِِيـحْهد يِأحفحمحن ﴿ يتُبَّع أن أح قو
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ِِفـحيحْمُكثُِِالنهاسِحِيحنفحعُِِمحاِوحأحمهاُِجفحاءِاِفـحيحْذهحبُِ  استطاعته بقدر هللا دين ينَشر أن مسلم كل وعلى  ﴾اأْلحْرضِ ِِف 

ِحِالذ  ْكرِحِإ لحْيكِحِوحأحنزحْلنحا ﴿ لبس غير في ابين على ان يكون ِ ﴿ عنفقويا بغير  ﴾ِمِْإ لحْيهِ ِنـُز  لِحِمحاِل لنهاسِ ِل تـُبـحي   ِحيحِْيحٰ َيح
ِب ُقوهٍةِ ِلهي  ناا ﴿  ضعف غير في لينِ ا   ﴾ُخذ ِاْلك تحابح قـحْوالا ِلحهُِ اُُّْعِ ﴿مستخدما افضل السبل بحكمة وروية  ﴾ فـحُقوالح

ْلْ ْكمحة ِ َِب  ِرحب  كح ِسحب يل  ِ ﴿ من غير عداء  الظهار الحق وجدال ﴾نحة ِوحاْلمحْوع ظحة ِاْلْحسِحإ ِلحٰ يح
ِه  لهت  وحجحاُّ َْلُمَِب 

 اقوي يكون و الجارفة العواصف أمام ينَثني وال  عقيدته في يُهاِدن والالمؤمن  الداعية يُداِهن فال  ﴾ أحْحسحنُِ

ُقواِر جحالٌِِاْلُمْؤم ن يِحِم  نِح ﴿ال مغير وال مبدل  األباطيل تنَُشر التي األعاصير أمام ِعحلحْيهِ ِاَّللهِحِعحاهحُدواِمحاِصحدح
ُهم نـْ نـُْهمَِنحْبحهُِِقحضحىِِٰمهنِفحم  ُلواِيحنتحظ ُرِوحمحاِمهنِوحم  هللا  وال يخشى الناس  لمرضات يسعىن أو ﴾ تـحْبد يالاِِبحده

ُمُِِقحالِحِالهذ ينِح ﴿وتوكال على هللا  فال يزداد اال ايمانا وثباتا ولو اجتمعوا كلهم ضده ِقحدِِْالنهاسِحِإ نِهِالنهاسَُِِلح
حق وانصرف فمن أعرض عن قبول ال ﴾ اْلوحك يلُِِوحن ْعمِحِاَّللهُِِححْسبـُنحاِوحقحاُلواِإ َيحاَّنِاِفـحزحاُّحُهمِِْفحاْخشحْوُهمِِْلحُكمِِْمجححُعوا

ل ُكمُِ ﴿ ال الضالل عنه لم يكن أمامه إ ي النهاية تكون وف ﴾ الحلُِالضِهِإ الِهِاْلْحق ِ ِبـحْعدِحِفحمحاذحاِاْلْحقُِِّرحبُُّكمُِِاَّلل ُِِفحذح

ٍةِم  نحِاَّلله ِوحفحْضٍلِلهَِْيحْسحْسُهْمُِسوءٌِ ﴿ الغلبة الهل الحق  مهما سينَتِصرو الحقا سيظهر وحتم ﴾ ِفحانقحلحُبواِب ن ْعمح

َْلُدحىِِٰرحُسولحهُِِأحْرسحلِحِالهذ يُِهوِح ﴿ ومهما كره الكارهون  الثمن كان ومهما الزمن، طال ِل ُيْظه رحهُِِْلْحق ِ اِوحُّ ينِ َِب 
ِِكحر هِحِِوحلحوُِِْكل  هِ ِِالد  ينِ ِعحلحى فسلم أمر هدايتك اليه  ﴾ لحُهُِّحْعوحُةِاْلْحق ِ  ﴿ الن دعوة الحق هي هلل   ﴾اْلُمْشر ُكونح

فسيهديك ولن تخذل   ﴾ اْلُمب يِ ِاْلْحق ِ ِعحلحىِإ نهكِحِاَّللهِ ِعحلحىِفـحتـحوحكهلِْ  ﴿ستكون على الحق  وحتماوتوكل عليه 

 . ﴾ِالسهب يلِحِيـحْهد يِوحُهوِحِاْلْحقِهِيـحُقولُِِوحاَّللهُِ ﴿ أبدا 
 

 :أخيـــرة  نصـــــائح
 

 ت الثقافيةوالموروثا ننا نأخذ ديننا من اآلراء الشعبيةأل .غير سليم ، الدين  تلقيمجتمع في عام للمنهج الال

( من هذه الرسالة 42) وقد ذكرت طرق نقل الدين في صفحةتاب وال سنة دون االرتكاز الى دليل من ك

من المائة فأكثر من ستين ب هناك آية شعبية سودانية تقول " وجعلنا لكل شيء سببا " ثال مفعلى سبيل ال

 دينية.الناس خاصة في المسائل اللذا ليس علينا مجاراة  .تقدون أنها آية في القران الكريم يع الذين قابلتهم

فعندما  الكنهم ال يطبقونهويقولون بأن هذه هي أقوال شيوخهم  عون التمسك بالكتاب والسنةيد  كل الناس 

وال  صواب يعترضون عليهيخالف كالم شيخهم الدليل الصحيح ثم يقوم أحد العلماء ويرد عليه ويبين ال

 ال جدا لذاوع كبيركالم الشيخ كالم  عليه وسلم بحجة أن يقبلونه بل ويردون حديث رسول هللا صلى هللا

 بحجة أن أقوال هؤالء الشيوخ من علم الباطن .للخوض في علم الكالم يعودون والناس بعد  فهمهلم ي

ما هو هذا الكالم ...؟  هل كالم الشيخ أعلى مرتبة من كالم الرسول  صلى هللا عليه وسلم؟ ونحن نعلم أن 

ه تفسير مفهوم ولسبحانه وتعالى مفهوم بل حتى أعلى من ذلك كالم هللا صلى هللا عليه وسلم كالم الرسول 

 يقبليكون كالم هذا الشيخ غير مفهوم ؟ هذا إن دل انما يدل على أن في الشيخ علة ما ... لماذا فكيف 

قيقة التي فالح ه . ونحن نعلم أن الدين بين وواضح ال لبس في االنسان مثل هذا التلبيس في أمور الدين ؟
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يجب أن تعرفها هي أن كالم شيخك اما أن يكون صوابا تابعا للحق والدليل الصحيح أو قوال باطال مخالفا 

قول لالكن معظم الناس ال يقبلون هذه الحقيقة لذا نجدهم يذهبون الى  في المنتصفوليس هناك كالم للحق 

عضهم طبعا ب .الم في قواعد المتكلمين الباطلةذا الكواهنة من أجل قبول الباطل وقد ذكرنا مثل ه شبهاتب

 . شطح  سكر أو صف أقوال شيوخهم المخالفة للشرع بأنهاي
 

 :عليه فتجد احدهم يدعو هللا ويقولكثير من الناس يعرضون عن الحق ويصرون على االستمرار في ما هم 

تجيب ( هذه دعوة باطلة قد يس الشيخِاللهمِامتناِعلىِماَِننِعليهِ...ِأوِاللهمِأمتناِعلىِطريقةِهذا) 

 في صالحه ألن حقيقة هذا الشيخ غير معلومة.ذلك هللا لالنسان  لكن قد ال يكون 

ِِِِِِِِ: مــله تحدثم في أمور الدين فكان ردك أن قلتَ عندما  نقلوا عنك قوالأنهم ممن اثق فيهم سمعت لقد 
ِكانِماِتقولونهِحقِ،ِاللهمِفاطمسِبصيتناِعنهٍإِ) ذلك  فعندما سمعتُ  .أو ما شابه ذلك من كالم ِ(ن

ِع ند كِحِم نِِْقِهاْلِْحُِهوِحِهٰحذحاِكحانِحِِإ نِاللهُهمِهن الكريم حين قالوا : )قول مشركي مكة في القرآ وتذكرتُ  تعجبتُ 
نحاِفحأحْمط رِْ جحارحةِاِعحلحيـْ الكالم هذه االية أن هذا قرطبي لالفي تفسير  ورد( ِأحل يمٍِِب عحذحابٍِِاْئت نحاِأحوِ ِالسهمحاءِ ِم  نِحِح 

 .( هلِعندكِفاهدَّنِاْلقِمنِهوِانِكانِهذاِاللهم ) : كين فكان االجدر بهم أن يقولواالمشر جهليدل على 
منا ظر كاللكنك نسيت أن هللا يستجيب الدعاء مهما كان خيرا أو شرا من مؤمن أو فاسق أو حتى مشرك ان

 (.12عن الدعاء في صفحة )

لكالم ان هذا ا يقينا بما أنك لم توفق لقبول هذا الكالم فاعلم  : غريبة اريد أن انبهك اليها وهي وهنا طرفة

فهال   ... استجيبت النك طلبت من هللا أن يطمس بصيرتك عن الحق وقد استجاب لكقد أن دعوتك حق و

هو  لى ما يرضيهإوأن يهديك  دون قيود وطلبت منه مرة أخرى أن يهديك الى الحق مهما كان اليه عدت

لماذا هذه القساوة على نفسك ؟ لماذا تصر هذا اإلصرار بان  ...يرضي شيخك  ما وليس ما يرضيك أو

وعدم ن اإلصرار على أمر كهذا  تفوض أمر الهداية الى هللا ؟  إتبقى على ما أنت عليه ...؟... لماذا ال

المور هلل جب علينا أن نسلم اعندها وحقيقة   فنحن ال نعرف ما ينفعنا  تسليم األمور هلل يعتبر خطر كبير

لذا كان  .ة عكس ذلك ـنه النافع والحقيقنطلب منه شيئا نرى أنه الصواب وأ فنحنفسنا وال نضيق على ان

نا أن يهدينا لما هو خير ل تعالى  تشريع االستخارة في هذا الباب هو تفويض لهذه األمور هلل ونطلب منه

ِتحْكرحُهواِنأحِِوحعحسحىِٰ)في سورة البقرة : قال تعالى  ه ما ينفعنا.رألننا ال ند في ديننا ودنيانا وعاقبة أمرنا.
ئاا يـْ يـْرٌِِوحُهوِحِشح ئااَِتُ بُّواِأحنِوحعحسحىِِٰلهُكمِِْخح يـْ يْـِ)وكلمة  (  لهُكمِِْشحرٌِِّوحُهوِحِشح  والدنيا.( تعني اه شىء في الدين ئااشح

 ( اللهمِاهدَّنِاِلِاْلقِوِالُِتتناِِاالِعليهِوعلىِالوجهِالذيِيرضيكفالصواب أن يقول االنسان : ) 

 وكلت امر هدايتك اليه.ه لن يخذلك المولى جل جالله اذا أفوهللا الذه ال اله غير
 

يقين مع النبيين والصدص ؟ بل قل : اللهم احشرنا خص ِ لماذا تُ  يقول اللهم أحشرنا مع شيخ فالن .بعضهم 

جوز ي نا له القرآن الكريم.مَ والشهداء والصالحين ، أه في الجملة دون تخصيص لفالن بعينه وهذا ما علَّ 

هذا يعتبر دعاء له ولنفسك، لكن تقول اللهم احشرنا معه  –أن نقول : اللهم اجمعنا مع شيخ فالن في الجنة 

 ( .12وعندها تكون قد ورطت نفسك ) انظر صفحة  فربما يستجاب لك وتحشرمعه في مكان ال يعجبك

نسال هللا سبحانه وتعالى أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرنا الباطل باطال ويرزقنا اجتنابه . اللهم إنا 

نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما ال نعلمه . وانا انصحك بان تصلي ركعتين في جوف 
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لى هللا سبحانه وتعالى وتطلب منه الهداية الى الحق على الوجه الذه يرضيه وال تضيق الليل وترفع امرك ا

 على نفسك كما يفعل عامة الناس

اذا لم تكن في حزبنا فانت  :  أنك ارتكزت على نظرية سياسية شائعة وهيتعاملك معي وجدت  من خالل
 صوفيا لكن هناك حقيقة يجب أن تعرفهاابي ألني لست وبناء على ذلك صنفتني بأني وهَّ   من المعارضة

ر لكني أتابع ما يدو ةابيوال وهَّ  ةصوفي جماعة وهي أني ال انتمي الى أه جماعة كتنظيم أو تكتل معين ال
ال انحرف وباألدلة الصحيحة في الساحة بين الفرقتين وأميل الى قبول الحق بعد أن أتثبت من مصادره 

يخالفهما ولو كان ذلك أمرا أمارسه في حياتي وهذا هو السبب الذه عن الكتاب و السنة بل أترك كل ما 
دفعني لترك علم األسرار وعلم الحروف بل وبدأت ابحث عن مصادره األصلية فتفاجأت بوجودها في 

ي اتباع الحق مهما كان وأينما وجد سواء كل الحكمة ف فالحكمة ...ذكره كما سبق النصارى  كتب اليهود و
 .رقتان أو انفردت به فرقة دون األخرى وكما تعلم أني ليس لده تنظيم أو حزب أدعو اليهاتفقت عليه الف

 

 :  الةــــــالرس ذهــه
 

 خالي العزيز ...    

ال اآلثار الصحيحة الثابتة وكما ترى اني لم اترك رسالة حرصت على ان ال اذكر فيها إفي هذه ال      

ائشة فكار الطعلى أصول أهل العلم بعيدا عن األقاويل واأل مبني اثرا اال احلتك الى مصدره ليكون كالمي

غير العلمية لكن مع ذلك انا ال ادعي العصمة والكمال ... فاذا وجدت شيئا مخالفا لمنهج أهل العلم فأرجو 

كما أريد أن أنبه الى أن أرقام صفحات الكتب  ه  لي وتصويبي متى ما وجدت ذلك.منك ان تتكرم بتبيين

 ه.أو قريبا من حول الرقم المذكور الخبر يعني وجود مماجع المذكورة قد تختلف من طبعة الى أخرى والمرا

...الخ (  الشيوخقال أحد  –قد تجد في هذه الرسالة كالما عاما مثال تجدني اقول : ) قال احدهم         

دون ذكر اسمه او اسم كتابه الني قصدت ان ارد على الفكرة والمنهج المخالف ألصول الدين اإلسالمي 

 عموما وليس الرد على أفراد معينين أو كتب معينة لكن مع ذلك عنده المراجع واالسماء ان اردت ذلك.

لذين ال خالف فيهم عند جميع طوائف تجدني في هذه الرسالة أركز على أقوال العلماء المتقدمين اقد      

المسلمين ونادرا ما اذكر أقوال المتأخرين من العلماء وهذا ليس تقليال من شأن العلماء المتأخرين لكن 

نادا على استبتاتا ؤون كتبهم رهؤالء المتأخرون معظمهم تم تصنيفهم لجماعات معينة وبعض الناس ال يق

 ه الرسالة أه ميول مذهبي حتى ال تنبذها جماعة دون االخرى.  هذا التصيف لذا أردت أن ال يكون لهذ

. م 2016يونيو  28هـ  الموافق  1437رمضان  23يوم الثالثاء  لقد شرعت في كتابة هذه الرسالة      

بعد أسالالبوعين من عيد الفطر   2017 يوليو 8 الموافق 1438 شالالوال 14السالالبت  وكان االنتهاء منها يوم 

أما التدقيق والمراجعة من تعديل وحذف .  وثالثة أسالالالابيع بالضالالالبط  سالالالنة قفد اسالالالتغرقت...  1438للعام 

  شهرا وثالثة أيام  أضافية .فقد استغرق  ومراجع وغيرها ملحقات واضافة 

وان شاء هللا ان أردت أن تأخذ نفس المدة في الرد سيكون لك ذلك لكن اخشى ما اخشاه هو ان ال يؤذن 

شيخك من متابعة األمر معي بخصوص  هذه الرسالة النه يكشف حالك و يعلم ما  لك بالرد او ان يمنعك

 هج. لذه عهدته من كثيرممن ينتهجون هذا المنينفعك وما يضرك ... وهذا هو أسلوب الصد ا

هذه الرسالة ال تعني أنني كامل دون نقص مثل األولياء في عقيدتكم بل العكس أنا أكبر مقصر في هذه 

قيقة  أنا في أمس فالح .رضاء ربي لكن تغلبني نفسي فارتكب المعاصي وأسال هللا أن يغفر ليالدنيا أسعى ل

 الحاجة الى هذه النصائح  قبل أن أوجهها اليك .



                                207 من أصل    206 صفحة 
 

 : الختــــام قبــل
 

كثير من األدلة التي يجب علينا اتباعها أمرا أو نهيا ... لكن كثير من هذه الرسالالالالالالالالة  قد وردت في ثنايا
يحتجون ويقولون أن هذه اآليات تزلت في اليهود أو أن هذه األحاديث تخص المشالالالركين وال تعنينا  الناس
نا ألن القرآن الكريم قد بين ل ال يعرف شالاليئا عن هذا الدين وكل من يقول بهذا القول يعتبر جاهال . بشالاليء

ِِوحإ نههُِ: ) في الزخرفذلك فقال تعالى عكس  ِوحل قحْوم كح أحُلونِحلحذ ْكٌرِلهكح ُِتســـــْ ْوفح أن اذن األمر واضالالالح  (وحســـــح

هود :      في سالالورةقال تعالى عنينا وليس مجرد قصالالص سالالابقين ال عالقة لنا بها لذا ت والقضالالية هناك سالالؤال

ِعحلحْيكِح) ِنـهُقصُّ لِ ِم نِِْوحُكالًّ ِِأحنبحاء ِالرُّســـــُ ِِوحجحاءحكِحمحاِنـُْثـحب  ُتِب ه ِفـُؤحاُّحكح ِِذ هِ هحِِِٰف   ( وحمحْوع ظحٌةِوحذ ْكرحٰىِل ْلُمْؤم ن يِحاْلْحقُّ

كان ال يعنيهم ؟موعظة وفكيف يكون  عالى ...  ذكرى للمؤمنين اذا  دِْ: )في سالالالالالالالورة إبراهيم قال ت ِوحلحقــح

ِالنُّور ِوِح ِإ ِلح ِالظُُّلمحات  ِم نح ت نحاِأحْنِأحْخر ْجِقـحْومحكح َيح ٰىِِب  ْلنحاُِموســــــــــــح ِاَّلله ِذحك  ْرُهمِِب ِحأحْرســــــــــــح م  ٍتَِيه َيح ِآلح ِذٰحل كح إ نهِِف 
ُكورٍِ بهاٍرِشـــح ِصـــح قيام السالالاعة  عني الجميع الى( يل  ُكل ِ ( فليس األمر خاص بقوم موسالالى بل عام ولفظ ) ل  ُكل  

ِكحانحِغحفهارااِوقال نوح لقومه : ) تـحْغف ُرواِرحبهُكْمِإ نهُه محاءحِعحلحيِْ.ِفـحُقْلُتِاســـــــْ ِالســـــــه ل  د ُُّْكمِوحَيُِْ.ُِِكمِم  ْدرحارااِيـُْرســـــــ 
اراا هح نهاٍتِوحُيحْعحلِلهُكْمِأحنـْ ِوحُيحْعحلِلهُكْمِجح وح فقط ؟ أم يشالالالالالالالمل ( هل هذا الوعد خاص بقوم ن ِب حْموحاٍلِوحبحن يح

ميع الى قيام الساعة ؟ واذا سألت أحدهم من فوائد االستغفار سيذكر لك هذه اآليات بال شك ... فكيف الج
  : قال تعالى ؟ من الذه خصالالالالصالالالاله ؟ هذا خاص بالكفار قول رك الباقي وننختار من القرآن ما يعجبنا ونت

ِالِه ) تحْخلحفح ِكحمحاِاســـــــــْ ِاأْلحْرض  تحْخل فحنـهُهْمِِف  ِلحيحســـــــــْ اْل حات  نُكْمِوحعحم ُلواِالصـــــــــه ِآمحُنواِم  ُِالهذ ينح ِاَّلله ذ ينحِم نِوحعحدح
ُْمُِّ ينـحُهُمِالهذ يِاْرتِح ْوفِ قـحْبل ه ْمِوحلحُيمحك  نحنهَِلح ُْمِوحلحيـُبحد  لحنـهُهمِم  نِبـحْعد ِخح ٰىَِلح ِضـــــح ر ُكونحِب  ُِيشـــــْ ِالح ه ْمِأحْمنااِِۚيـحْعُبُدونحن 

ُقونِح ُِهُمِاْلفحاســــــــ  ِفحُأولٰحئ كح ِذٰحل كح ِبـحْعدح ئااِِۚوحمحنِكحفحرح يـْ و تأملتها جيدا ( هذه اآلية تخاطب الصالالالالحابة لكنك ل شــــــــح

 ال يتحقق للصنف اآلتي : بالتمكين الوعد. ف الوجدت أمرا آخر

  . آمنوا وعملوا الصالحات -

 .يعبدون هللا  -

 .لكنهم يشركون في العبادة  -

فظاهر الخطاب للصحابة  هل هذا الوصف من سمات عصر الصحابة أم من سمات عصرنا الحالي ؟
 لكن الحقيقة نحن المعنيون .

 ( العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السببفقالوا : ) العلماء قاعدة مهمة  وضع ذلكبناء على           

يا يظل هذا الوعد سار ،يعني اذا كانت هناك  آية خاطبت الصحابة بشيء ووعدتهم به نتيجة لعمل قاموا به

في األمة االسالمية فكل من فعل مثل هذا الفعل يدخل في هذا الوعد ما لم يكن هناك دليل من الكتاب أو 

. وكذلك اآليات التي نزلت في الكفار تظل سارية في األمة وكل من  األمرالسنة  يخصص ويحصر لنا 

تحدث سورة البقرة أكثر من ثلثيها يمثال . فمباشرة يدخل في الوعيدأو اعتقد مثل اعتقادهم فعل مثل فعلهم 

 ؟بشيء هل هذا ال يعنينا فعن بني إسرائيل ... 
 

 

 
 



                                207 من أصل    207 صفحة 
 

 : وأخيــــــــرا
 

 مني في طريقي للبحث عن العلم  خضت في بعض من هذه العلوم بجهلخالي العزيز، بما اني قد       

 كان لزاما علي أن أبينها للناس ،ها من الحقائق التي غابت عن كثير ممن سلك هذا الطريق قد ادركت فيف

كتابا عن هذه الحقائق  فَ وال يوجد أحد أل   هذا الدين الحنيف أصولفيها من تلبيس كاد أن يهدم  لما رأيت

أو يتبعها اآلخر كذلك دون  هاتفاصيلأن ينكرها أحدهم دون الخوض في  يقة التي طرحتها بها فامابالطر

فها هي ااآلن مطروحة ومشروحة على حقيقتها لكل من يبحث عنها. أتمنى من هللا  .علمية حقيقيةتفاصيل 

 أن يكتب لهذا العمل القبول بين الناس وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم .

          ، األوانللحق والصواب  قبل فوات  هدايتي ، واحمده على  سبحانه وتعالى العفو والغفرانأسأل هللا

 ...   للتبيين والبيانلكتابة هذه الرسالة  و أشكره على توفيقي

 . اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا أواخرها  وخير أيامنا يوم نلقاك يارب العالمين 
 

 آخـره ُعمـره خيـر إلهـي فاجعـل **   اآلخــرة ديــار إلى الرحيــلُ  قــُربَ 

 ناخرة تصبح حين عظامي وارحـم **   ووحدتـي القبـور في يـمبيت وارحـم 

ـت **   ــهأيــامـُ  الـــذه المـسـيكيــنُ  فــأنــا  متــواتــرة دتـغــ بــأوزار   ولـ 

 (1) رةــزاخ يـــياإله ودكــج ارــوبح **   م  ــراح  رمـأك تـأنـف تَ ـرحم فلئـن   
 

 اإلمام أبو اسحق اإللبيره رحمه هللا : أختم كالمي بقولو

 حالي وءس من ترى ما ففرج   الجـــــــالل   ذا يا راجيـا أتيتك

 ببالي يخطر لم الذنب وعيب بجهلي ويلي سيـــده عصيتك

 الــــموالي يامولى مواله إلى إال الممـــلوك يشتكي من إلـى

 الليالي ظلم في أغضبك ولم تلدنــــي لم أمي لــيت لعمره

 سؤالي لي فاقبل رحماك إلى فقيـــــر العاصي عبدك أنا فها

 بالنكال بالـــــــعذاب محقـــا تعاقـــــب يـــاربي عاقبت فان

  ـالالثقـ وأوزاره ــاليـألفع  ــيرانــأ قد فعفـوك وـتعف وإن
 

ب لها ان يكت و ، البركة تلو البركة فيها ينـزل أن – تعالىسبحانه و – هللا الرسالة ، أسألهذه هي نهاية 

  هللا رواستغف ، والخطأ الزلل من فيها حصل ما لي يغفر وأن الصدور، بها يشرح وأن بين الناس القبول

 سبحانك هللا وبحمدك أشهد أن ال اله اال أنت استغفرك وأتوب اليك. –من كل ذنب  العظيم

 

                                                           
 ( 1/339 الحف اظ تذكرة ذيل) في للزمخشره  األبيات هذه نُِسَبتْ  لقد -  1



 أ
 

  املالحـــــق واملـــــراجـــــع 
 

 :العربيـــة المالحــــق  -1

 األسرار سنورد المالحق التالية والتي تثبت أن هذه األشياء من اليهود :لتأكيد ما ذكرناه من كالم في علم 

 ورا.رُ ول غُ القَ  فَ رُ خْ زُ  ( الجامع العظيم العلميسمي بعض الشيوخ علم األسرار بــ )

وقام بعض شيوخ الصوفية بادخال اآليات  يةاليهودكتب السحر لقد تمت ترجمة بعض األدعية واألذكار من 
قام بعض  من العبرية الى العربية لكن ترجمت التيالعهود السليمانية أو الهياكل السليمانية السبعة  فيها مثل

َِّللِحِدُِوحاْلحمِْ...)يقول : فيه جزء الشيوخ الحذاق بتغيير معظمها الى ألفاظ مقبولة ، مثال :  العهد األول 
ذِ ِلحِِْال ذي ْلكِ ِِفِشحريكٌِِلحهُِِيحُكنِِْوحلحِِْوحلحداِاِيـحتهـخ 

ُ
ٌِّلحهُِِيحُكنِِْوحلحِِْامل بـحْرهُِِالذٌّلِحِنِحمِ ِوحل  بِِأحْكبـحرُِِاَّللحُِِتحْكبياِاِوكح ِياِاكح

يالِاُِبْكرحةِاِاَّلل ِ ِوحُسْبححانِحِكحْثياِاَِّلِل ِ ِوحاْلحْمدُِ َّلل ِ ِإالِحِقـُوحةِحِوالِححْولِحِوحالِوحاص  يِحَِب 
َّلل ِ ِآمحْنتُِِالعحظيمِ ِالعحل  ِوحْحدحهَُِِب 

ْلْبتِ ِوحكحفحْرتُِ ـْلتُِِوالطـحاغوتِ َِب  وتُِِالِال ذيِاْلحيِحِعحلحىِوحتـحوحكح ِاَّلل ِحِإنِحِححْسـُبهُِِفُهوِحِاَّللِ ِعحلحىِلِْيـحتحـوكِحِوحمحنَِِْيح
لغُِ  ( ..ِ.ُيْسراِاُِعْسرٍِِبـ ْعدِحِاَّلل ُِِسحيحْجعحلُِِقحْدراِاِشحْيءٍِِل ُكـلِحِاَّلل ُِِجحعحلِحِقـحدِأُمر هِ َِبح

ألنه لو كان من عهد سليمان ما كانت فيه بعض اآليات لهذا الدعاء يدرك أنه دعاء إسالمي  والمطالع

  القرءانية ألن هذه اآليات لم يكن لها أه وجود آنذاك وانما اآليات المأخوذة كانت من الزبور ومزامير داود

بأنها  يقولونوغيرها الشبشبات والسباسب الكبرى والصغرى هناك عزائم وأقسام ودعوات مشهورة مثل : 

وخذ ها لم تبدليل أنطالسم اليهود و كتبومصدرها لها ولكننا سنثبت هنا أن أصأسرار من القرآن الكريم 

 م : الصحابة الكرام  رضوان هللا عليهعن  الرسول صلى هللا عليه وسلم  وال بسند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رـــالسح القرآنية برموز اآليات خلط يظهر الشين دعوة خاتم

 44 ص للغزالي ةالمنسوب اللؤلؤية الجوهرة مخطوطة – اليهودي

 

 

 

  الفاتحة سواقطحروف  وفيه الشمعة عفريت خاتم

 29 فحةص للغزالي ةالمنسوب اللؤلؤية الجوهرة مخطوطة من

 



 ب
 

ف ج ن ث ظ خ ز  وهذه الشمعة الحروف التي تعرف بسواقط سورة الفاتحة وهي : يظهر في خاتم 

المدلسين ذلك ليربط هذه الحروف بالقرآن  بعضيستغل  . هناغير موجودة في سورة الفاتحة الحروف 

والحقيقة أنهم يتعاملون بالقيم العددية المرتبطة بالروحانيين فليست العبرة بما ال يوجد في الفاتحة فمثال ال 

مجرد  .يوجد حرف الكاف في سورة الفلق و قرين والعصر : ما معنى هذا ؟ ماهو سر الكاف ؟  ال شيء 

) طبعا معظم كتب األسرار عبارة عن مخطوطات حيث ال يسمح الشيوخ  توهمات وتمويهات ال غير.

 .شامل (وأه خضع لغسيل دماغ كامل  –ستسلم لهم تماما حتى يبطباعتها وال يعطونها إال لمن يثقون فيه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يظهر خلط ألسماء هللا الحسنى برموز خاتم سليمان المأخوذ من 

اليهود محاط بأسماء الروحانيين ) انظر كالمنا عن التحريف في 

  الطوخي الفتاح عبدللشيخ  العاشقين وصال باكت من( 37 صفحة

 

 

 

 خاتم روحاني مخلوط بأسماء المالئكة والكواكب وحروف وغيرها 

 78صفحة  من كتاب شمس المعارف الصغرى للشيخ البوني

 

 

 

 المجيد فتح كتاب من مأخوذ المشهور سليمان خاتم من شكل

 .68صفحة  الكبير الديربي مجربات اسمب المعروف

 

 

 ال أدري ما عالقة سورة يس الطاهرة بهذه الخبائث ؟

 هذا يؤكد أن القرآن يتم تحريفه وادخاله في السحر 
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 الجن أسماء جليا تظهر ناصور روحانيال ألرسال وفق مخطوطة

 (الساعة العجل الوحاـ)ب المعروفة الروحانيين تسريع وخاتمة

 

أهيا  ( هو 35 في صفحة شرحناه الذه االسم الخارجية الدائرة وفي الشهير ابليس بن مرة الروحاني ألرسال طلسم وهذا

العرن استوى(. فما عالقة ابن إبليس بالقرآن ؟ أال يدل ذلك على تحريف القرآن ؟ ولو  على )الرحمن قرآنية آية مع أشر(

 49السحراألسود صفحة  مخطوطة من - ( 109)انظر حكم الخلط في ص خالصا هل سيجتمع مع ابن إبليس ؟ كان قرآنا 

 

 

. طبعا رموزه معظمها باقية على  شخصيا ابليس لجلب وهذا

 49ص األسود السحر من مخطوطة -أصلها العبري اليهودي 
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 لكشفبا األولياء يقوم كيف تبين الحبشية مكائد مخطوطة من صورة

ء . كلها أسما باإلستخارة يعرف ما أو المنام في بكف اليد و الكشف

 ألنها تختلف عن النبوية كيفا ولفظا شيطانية ستخارةوهي ا شياطين

 . 

 

 

 يقوم كيف جليا لنا تبين والتي الكشف صور من صورة وهذه

. رناءوالق بالروحانيين باالستعانة المريدين أحوال بكشف األولياء

 52من مخطوطة السحر األسود صفحة 

 

 

وهذا الكالم  يؤكد ما ورد في الحديث الشريف  – وغيرها الحياة و الموت المستقبلية مثل األشياء لمعرفة الغيب علم في الروحانيين خوض

 والمطلعين على الغيب واللوح المحفوظ .هذه هي حقيقة كل شيوخ الصوفية المدعين للكشف والوالية  22في صفحة  

 15 و 14 صفحة الحبشية مكائد مخطوطةمن                                            
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وهو االسم الثامن للطهاطيل والذي  (لمقفنجل)االسم المشهور  سر
 القديمة واألشكال الرموز يحملهذا االسم  يزال اليحوي أوائلها، 

 54ص األسود  الحكم مخطوطة - بعد ترجمتُ  لم التيالخاصة باليهود و

 

 وصليب يهودية عبرية وطالسم نورانية جن وأسماء قرآنية آيات

 كل من يؤمنون باألسرار الروحانية ديانة هي هذه نصرانية ورموز

 39 ص الحبشية مكائد مخطوطة من

 

 أشهر نسخة من خاتم مثلث الغزالي محيطه ) قوله الحق وله الملك( 

 

 مثلث وخاصة في السودان الطالسم الصوفية شيوخ كبار أحد مدح

 :فقال  األطباء أحد على ردا المرموز والخاتم الغزالي
 

 فكــاكــا كــان هللا بســم بحـــروف    رقمهــــا و االمـــام قلنســــوة

 أتـــاك حيـــث فخـــذه الدليــل هــذا   ـهرأسـ المصدع الملك لشكاية 

 ــواكـكهــ ال األنـــوار ببصيـــــرة     لنــا اخرجـه الغزالي مثلـث و

 اكتنه شريعـة و حقيقة و لطـريقة   ـرتضــي  ـالمـ االمـــام هـــو و  

 واكـسـ العلــوم و البصـــائر أهــل    سره يعرف المرموز الخاتم و

 مــوالك شاهــدو مــن به ظفــروا    الخفي والسر القرآن باطن هو

  

فهذا هو مثلث الغزالي  فيه الحروف واألرقام المحسوبة               

وحوله األسماء  ،والمستخرجة من علم الحروف الخاص بتعلم السحر

 ،الروحانية التي تشبه أسماء المالئكة و الخاصة بفصائل الجن العلوية

 والجميع محاط بخاتم سليمان المأخوذ من كتب السحر اليهودي  .

 



 ح
 

خالي العزيز، أما زلت تعتقد أن أسرار الصوفية  من الدين ؟  ... ألم تقتنع بأن أصل هذه األشياء من 

 اليهود والنصارى ؟  تابع معي بقية المالحق لتظهر لك الحقيقة ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ستقول لي : هذه ليست أسرار شيوخنا و أنا أؤكد لك أنها هي عينها : اطلب من شيخك حجاب قوه جدا 
 ...ماذا كتب فيه أنه سينهاك عن فتحه لكن بعدما تكون وحيدا قم بفتحه وانظر أنا متأكد من وومجرب 

ال ، ألن فيه قرآن وأنه ينفع ومفيد يقولون :  ،نقول لهم هذا عمل شيطانيننكر عليهم و معظم الناس عندما

 .) وال ينظر من زاوية تحريف القرآن (   هم : أنا جربته شخصيا فصدق معي ... الخأو يقول أحد

ومقنعا  ايعطيهم شيئا مفيديلعب بالناس ال بد أن  اذا أراد أن فمعلوم أن الشيطان هنا يكمن سر الضالل .

ُمَُِِحيهنِحِوحإ ذِْ)  : ويثبت لهم أنهم على حق وأن هذا العمل جميلويزينه لهم  ِالحِِوحقحالِحِمِْأحْعمحاَلحُِِالشهْيطحانَُِِلح

ِِالنهاسِ ِم نِحِاْليـحْومِحِلحُكمُِِغحال بِح يقسم ويحلف لبني آدم النصح المزخرف والشيطان ( ويقدم  لهُكمِِْجحارٌِِوحإ ِن  

ا ): عليه  ِِوحقحاَسححُهمح يِحِلحم نِحِلحُكمحاِإ ِن   فائدتها للناس في ض وبعأنا ال أنكر تأثير هذه األشياء لذا.  ( النهاص ح 

ال إبين الناس والتي خربت بيوت الكثيرين ودمرت أسرا كاملة  تحدث الدنيا بغض النظر عن الفتنة التي 
 الخسارة في اآلخرة والتي ال تعويض فيها فسيندمون حيث ال ينفع الندم . عليهمأنكر  أني
 

 كتب في النظر البدع ومن  (  : "361/ص" ) واإلبانة الشرح "كتابه  في العكبره بطة ابن  اإلمام يقول

 ( 37وأنواع التحريف في صفحة  109 فحةفي صالقرآن مع أِشياء أخرى  خلط انظر حكم )   .نتهى ا"  بها والعمل العزائم

 

والرموز اليهودية  الصلبان فيه جليا ظهرخاتم الروحاني ناصور ت

 اليهودي يعقوبكتاب  من أخذه صراحة فيه ويذكروالنصرانية 

 23صفحة  األسود السحر مخطوطة من

 

 ماالسال في يوجد ال اذ نصراني - يهودي مصطلح وهو الالهوتية خاتم

  تظهر فيه  الرموز اليهودية واألسماء الروحانية  .الهوت اسمه شيء

 24 صفحة للغزالي ةالمنسوب اللؤلؤية الجوهرة مخطوطة من      



 خ
 

 المالحــــق األجنبيـــــة  : -2

يث حوالكشف الصوفية المدعين لألسرار أولياء لمعظم  المفاجأة والضربة الصاعقة والقاضية تظهرهنا 

 ... أمرهمويفضح  سترهمكشف تزلزل ثوابتهم وت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Newberry Libraryصفحة من أشهر مخطوطة سحرية تحتوي على الطالسم اليهودية موجودة في مكتبة 

 في نيويورك بأمريكا ويظهر في الخاتم اسم الروحاني ساطور وهو قريب من الروحاني ناصور الذي سبق ذكره

 The Book of Magical Charms - Magic spell of whichesهذه المخطوطة اسمها :   

 تعويذات سحر السحرة  -يعني كتاب سحر السحرة 

 للمزيد يمكن الدخول على الرابط التالي لصحيفة شيكاقو صن تايمز : 

p://chicago.suntimes.com/entertainment/newberrylibrarycrowdsourceshelpraretehtt

xtswitchcraftmagicreligiongetsoverwhelmingresponse/ 

 

http://chicago.suntimes.com/entertainment/newberrylibrarycrowdsourceshelpraretextswitchcraftmagicreligiongetsoverwhelmingresponse/
http://chicago.suntimes.com/entertainment/newberrylibrarycrowdsourceshelpraretextswitchcraftmagicreligiongetsoverwhelmingresponse/
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 هنا نعرف مصدر أذكار الصوفية الغريبة YoYeو     YaYaصورة أخرى من نفس المخطوطة السابقة فيها أذكار مثل : 

  من كتاب - الذي يدعيه الصوفيةالسداسي خاتم سليمان المزدوج 
The book of cermonial Magic by ARTHUR EDWARD 

WAITE  ,   page 186 

 

 والعزائم اليهودية  والخواتمصورة أخرى للمخطوطة فيها الطالسم 
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 من كتاب  –خاتم حدوة الحصان بالعبرية اليهودية لم يترجم بعد 

The Book of Protection by HERMANN GOLLANCZ 

 
 

The Book of Protection by HERMANN GOLLANCZ  

 جونأو  يوحنا القديس ىال الطلسم أو الخاتم هذا نسبة يؤكد

  

 تبنّاه ومن شروطه أنه يكتب في جلد عجل صغير أو لوح فضة أو ذهب ، هذا الخاتم  الخماسي سليمان لخاتم شرح

 من كتاب :  وجعلوه سرا من أسرارهم ، بصورة رسمية المتصوفة

The book of cermonial Magic by ARTHUR EDWARD WAITE , Page 187    
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 من الطالسم النادرة والفعالة جدا 
Ellis (magic) - sigil (Dei) 

 

 
 بالعبريلمقابلة السالطين والحكام حرز األمراض وشفاء خاتم وحجاب ل

 The Book of Protection by HERMANN GOLLANCZ 

  

من مطبعة األسرار التي تتحدث عن علم كتب الهذا غالف أحد 

  يمكن الرجوع إليه للتثبتأوكسفورد بلندن 

 

 
 

الطبعة .هذه غالف أحد الكتب التي استشهدنا بها تتحدث عن األسرار

  The Book of Black Magicالثانية حيث  الطبعة األولى تسمى 
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 :  ةتياآلالكتب مثل في ي تتمراجع كتب السحر في العالم العربي واإلسالم للعلم ، إنخالي العزيز ، 

 انوالمرج اللؤلؤ البوني مثل : )شمس المعارف الكبرى ، منبع أصول الحكمة،أحمد كتب الشيخ  -1

 ....الخ ( والدعوات األقسام في الغايات غاية،  الجان ملوك تسخير في

كتب الشيخ عبد الفتاح الطوخي مثل : ) السحر العظيم، تسخير الجان لمنفعة اإلنسان، سحر الكهان  -2

 ( ، اسم هللا األعظم ، الوالية اإللهية... الخ الحروف طب في السرالمكشوفوهاروت وماروت، 

كتب متفرقة مشهورة مثل : ) مجربات الديربي الكبير المعروف بفتح المجيد المؤلف لنفع العبيد  -3

 وكنوز اراألنو شموس أحمد التشيتي الشنقيطي ،لشيخ ل إنسان كل إليه يحتاج فيما الرحمن فتح

 ... وغيرها ( . المغربي التلمساني الحاج إبنللشيخ  األسرار

يات وأضافوا إليها بعض اآل يةفي هذه الكتب تم نقلها من كتب السحر اليهودوالخواتم التي أغلب الطالسم 

ذه لالقرآنية  واألدعية لتأخذ صبغة إسالمية أما البعض اآلخر فقد تم انتاجه محليا باستخدام علم الحروف ا

 ( 109وحكم خلط أشياء مع القرآن صفحة  37يعنبر أساس علوم السحر كلها  ) انظر التحريف صفحة 

أما شيوخ  .سحر دون تلبيس أو تدليس: أه  Magic يسمون األسرار نجدهم ليهود والنصارى ل لو نظرنا 

هللا  نسأل –ال يعلم عدده إال هللا  اخلق وأضلوا بها وافضل.  االصوفية نسبوها الى الدين وسموها أسرار

 

            

            

 

 : هـــأحد كتب الطالسم واألسرار اسم           

 ( كتاب تعاويذ السحرة للحب والسعادة والنجاح )

رأيت كيف تطور السحر عند أصحابه هل 

األصليين حتى صارت عندهم مؤلفات في 

مواضيع جميلة وعناوين براقة ؟ أما أولياء 

وشيوخ الصوفيه ال زالوا في : حجابات 

الجلب والتفريق والسالح الناره  السلب و

والسالح األبيض والهواتف الليلية والحريق 

 الخ  وغضب األولياء ولعنة عيال الشيخ ...

 

 متخل ِفين حتى في السحر  ؟ 



 س
 

 الحاءلم يحذفوه أنه حرف . ليتهم ر كل شيء واحد غي   حرف  مجرد السالمة ونحمده على نعمة الهداية . 

 الذه حولوا به كلمة )سحر( الى )سر( فسار في الناس علم األسرار .

 خالي العزيز ، بعد هذا كله هل تستطيع أن تقول لي بأن علم األسرار من الدين اإلسالمي ؟ 

أمامك جميع كتب الدين المنقولة عن الرسول صلى هللا عليه وسلم وفتاوى الصحابة الكرام واألئمة األعالم 

 أتحداك أن تأتيني بدليل واحد صحيح يثبت نسبة هذه األشياء الى دين اإلسالم .  

ت ضرفتعاميت فلنفسك وإن  الحق وأبصرت ورجعت الى السنة الصحيحة هان قبلتهذه هي الحقيقة ، إ

ِم نِائ رُِبحصِحِجحاءحُكمِقحدِْ )لك نفسك وما أنا اال ناصح على ف، وطريق القوم وتماديت في متابعة األولياء 
هِ ِأحْبصحرِحِفحمحنِِْرهب  ُكمِْ حفِ ِعحلحْيُكمِأحَّنِحِوحمحاِفـحعحلحيـْهحاِعحم يِحِوحمحنِِْفحل نـحْفس  ( وإن شاء هللا تعالى سترى الحقيقة  يظٍِِب 

من   الزمننات وسيبدأ معك هذا ن كشف الحجب وظهور البي ِ في زمالواحد وتتذكر كالمي هذا بالحرف 

ُِِكنتِحِِلهقحدِْ ) ويستمر معك الى ما ال نهاية : بداية الغرغرة وسكرات الموت اهحِِٰم  نِِْغحْفلحةٍِِِف  ِفحكحشحْفنحاِذح

  ت  ؟. طبعا أنت تعتقد أن شيخك سيحضرك. ما هو موقفك إذا لم يأ(  ححد يدٌِِاْليـحْومِحِكِحفـحبحصحرُِِغ طحاءحكِحِعحنكِح

معظم أولياء الصوفية الذين  أن وهو 35هذه الرسالة خاصة صفحة  فيكالمنا ل اتأكيد هذه المراجع تعتبر

 .وليس هناك دليل أوضح من هذا يدعون علم الغيب والكشف ، توارثوا أسرارهم من اليهود والنصارى 

تريد أن تقول لي أن اليهود هم من  ن هذا المأزق .في رأسك لتخرج بها متدور أنا أعلم أن هناك فكرة 

لة م تقل ذلك أوقعناك في مشكقلت ذلك وقعت في مشكلة كبيرة وإذا ل فان الصوفيةا هذه األسرار من وأخذ

من  102 ال يدع مجاال للشك أنها سحر بدليل اآليةود ، هذا فلو أن شيوخ الصوفية أخذوها من اليه أكبر.

،  لت لي أن اليهود هم من أخذوها عنكمولو جادلتني وق.  31ذكرناها في صفحة  سورة البقرة والتي 

،  اذن انتم من علمتموهم أم سحر ؟  حتما ستقول لي  : سحرهل هو دين  الذه في أيده اليهود سأسألك عن

 هم الذين علموهم السحر وهذا يثبت أن الذه في أيديكم هو سحر أيضا.ؤفصرتم كبراالسحر 

طبعا من المستحيل أن يكون اليهود تعلموا السحر من الصوفية ألنهم شعب عاشوا قبل اإلسالم ثم جاء 

 القرآن وأثبت لنا أنهم تعلموا السحر ليضروا به الناس . اذن ليس هناك مجال لتكذيب القرآن.

لقرآن كتاب الذين اعتبروا ا الناسلبعض كبيرا في الشبهات با والطالسم با بهذه األسرارلقد فتح الصوفية 

 التالي  : البحثالرجاء االطالع على  . القرآن إليذاء الناسسحر سحر أسود  وكيف يستخدم 

 quran.html-holy-through-magic-http://chagataikhan.blogspot.com/2010/07/black 

واب وفجأة صالمشكلة الكبيرة التي تواجه الصوفي هي كيفية التخلص من المفاهيم التي عاشها واعتقد أنها 

ة التي ريجد نفسه في العراء بمجرد عرض هذه المفاهيم على األدلة الصحيحة . وكيف يقبل الحقيقة المُ 

 .أيضا تثبت له أن شيوخه الكبار الذين يحترمهم ويبجلهم كانوا يمارسون هذه األشياء الخاطئة 
 

 :ة والمخالفات الشرعيف عن الباطل أو ترفض الحق و تسكت وتغض الطر لفهاما خكل ما أن تقبل الحق وتنبذ إ

 

 3   +   2  =   7  

ردـطـنـتـرض فـتـال تع  

http://chagataikhan.blogspot.com/2010/07/black-magic-through-holy-quran.html
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 املراجــــــــع  :
س وحماضرات بعضها درو فتاوى و و حقيقة ال أستطيع أن أحصيها فلو جلست لتصفيتها ألخذت مين وقتا ليس ابلقليل فبعضها كتب 

ل املراجع ك  إلخراج هذه الرسالة أبسرع وقت ممكن لذا ما أذكره هنا ليستمعلومات من االنرتنت وأان مضطر صوتية وفيديو وبعضها 
 جاهزة أخوذةم والتحقيقات التخرجيات بعض أن اىل هنا أشري أن أود. كما ها لكن هذا ما استطعت مجعه منها واألقوال اليت أخذت من

 اجلزاء. خريعنا  هللا جزاهم الكرام شيوخنا منشورات من
 

 الكتــــــــب : -
 

 بينت بعض أرقام اآلايت وأمساء السور ما أمكن ذلك ، القرآن الكرمي. 
  معظمها مذكور يف اهلوامش والتعليقات (والسنة كتب احلديث (. 
  معظمها مذكور يف اهلوامش والتعليقات (والفتاوى والعلوم الشرعية والعقيدة كتب الفقه(. 
  هذه الرسالة يف ثنااي رمبا ذكرت بعضهاواملعاجم كتب اللغة العربية. 
 .كتب السري والتاريخ اإلسالمي أيضا أشران لكل كتاب يف حمله 
 يف املالحق ( بعضها موجودواألجنبية ) منها العربية  ،والتوراة واإلجنيل كتب األسرار والسحر والطالسم . 
  غرب السودان وهي مأخوذة ابلتلقي الشفوي. منخاصة الدينية  والقصصالثقافية واألقوال املورواثت 
 . بعض األقوال من الكتب الثقافية والفلسفية وكتب املنطق لكنها ليست بصورة كبرية 

 

 المراجــع اإللكترونيــــة :  -
 

  : ملتقى أهل احلديثhttp://www.ahlalhdeeth.com  
  العلمي :  األلوكة جملسشبكة وhttp://www.alukah.net  
  : ملتقى أهل التفسريhttp://vb.tafsir.net  
 اإلسالم سؤال وجواب :  موقعhttps://islamqa.info  
 اسالم ويب )املكتبة ومركز الفتوى (  موقع: http://www.islamweb.net   
 طريق اإلسالم :  موقعhttps://ar.islamway.net  
  الفقهي :  امللتقىالشبكة الفقهية وhttp://www.feqhweb.com  
 الفوائد : صيد موقع http://www.saaid.net  
 السنية الدرروسوعة م  :http://www.dorar.net  
 ي : ر   اآلج   شبكة اإلمامhttp://www.ajurry.com  
 النابلسي للعلوم اإلسالمية :  موسوعةhttp://www.nabulsi.com  
  : منتدى حراس العقيدةhttp://www.hurras.org/vb  
  : موقع  الدفاع عن السنةsunnah.net-http://www.dd  
 املصطفى :  مكتبةmostafa.com-http://www.al   
 املكتبة الوقفية : http://waqfeya.com   
  : جامع الكتب املصورةb.com-http://kt  
 أونالين :  التجانيةالتجانية دوت كوم و  موقعonline.com-http://atijania  
  : موقع الصوفيةhttp://www.alsoufia.com  
  : شبكة سحاب السلفيةhttps://www.sahab.net  
  حوث : التأصيل للدراسات والبمركزhttp://taseel.com  

http://www.ahlalhdeeth.com/
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http://vb.tafsir.net/
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http://www.islamweb.net/
https://ar.islamway.net/
http://www.feqhweb.com/
http://www.saaid.net/
http://www.dorar.net/
http://www.ajurry.com/
http://www.nabulsi.com/
http://www.hurras.org/vb
http://www.dd-sunnah.net/
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More evidence …. 
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 ريغ ائيشلقد ذكرت أن هذه النسخة أولية وقد تقع فيها بعض األخطاء لذا نرجو من كل مسلم جيد فيها 
وين أدانه االتصال التلفوين أو أرسال رسالة قصرية ابجلوال للعنا أن يذكره لنا عرب الربيد االلكرتوين أو حيحص

 .املفيدلنافع و اعلى نشر العلم حىت نتمكن من اصدار النسخة النهائية املكتملة وجزى هللا خريا كل من أعان 

 

 مــــــــــأعلتعاِلِوهللاِ
 هذا وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وسلم تسليما كثريا

  ،،،،،، 

 أصيـــــــلات ــــــد مسحـــــــد حممــــــــ: علي السي مجعهـــــــــــــــا

 م. 2016يونيو  28هـ  املوافق  1437رمضان  23يوم الثالاثء وكان ابتداؤها 

  2017يوليو  8املوافق  1438شوال  14واإلنتهاء منها يوم السبت 
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 هذه الرسالة وقف هلل تعاىل ومجيع حقوقها حمفوظة لكل مسلم ومسلمة ، وامسح لكل من أراد أن يطبعها أو
افة شيئا لكن جيوز التعليق عليها يف اهلوامش أو إضينشرها أن يفعل ذلك بشرط أن ال يغري يف حمتواها 

 وصحيح السنة.ملحقات وفتاوى يف هنايتها مبا يوافق الكتاب 
  

 انـــــــــــــــوهللا املستع
 دـــــد حممــعلي السي
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