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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ترجمة اإلمام الحصني مؤلف ھذا الكتاب
  

ترمجة هذا اإلمام رضي اهللا عنه ليعرف القارئ من ترمجته مقدار كتابه هذا فإنا نرى أن الكتب أشبه إنا نذكر 

له حىت يف نظر نفسه و من له والد حقري كان حقريا كوالده و من  باألبناء فمن ال والد له من األبناء ضائع ال قيمة

و هكذا الكتب إذا رأى الناس كتابا ال . جل والده جل و يزداد عظما كلما عظم والده، هذا شيء ال نزاع فيه

لما يعرف مؤلفه ارتفعت ثقتهم به و ظنوا به الظنون و إذا عرف املؤلف نظروا إليه و مبقدار عظمته يف نفوسهم ع

و أعدل حكم على الرجل هو الذي يصدر عليه من معاصريه . و عمال تكون ثقتهم بكتابه و استفادم منه

الناظرين إليه احمليطني علما بكل أحواله مع ما يف املعاصرة من منافسات و منازعات و أحقاد يهيجها احلسد الذي 

. معاصر دل ذلك على أن احلقيقة أرفع و أمسىيدفن الفضائل و ينشر الرذائل فإذا صدر مع هذا حكم جليل من 

رفع سؤال إىل علماء عصره رضي اهللا عنه عن زيارة النيب صلى اهللا عليه و سلم و امسع ما قاله عنه أحد معاصريه 

فأجاب شيخنا و سيدنا و موالنا العارف الورع العابد الزاهد احملقق املدقق شيخ اإلسالم و مفيت : قال ما نصه

حبر العلوم، و املربز على ذوي . م األعالم الرباين، و الصدر النوراين، منقح األلفاظ، و حمقق املعايناألنام و عل

الناصح لكتابه و لرسوله و ألئمة املسلمني و عامتهم بقية السلف، و زين اخللف . داعي اخللق للحق. الفهوم

لم املنري، و العالمة النحرير، و اتهد األخري، شافعي زمانه و سيبويه أوانه، القطب الكبري، و الغوث الشهري و الع

البحر الزاخر، و السيف الباتر، زبدة املتقدمني، و عمدة املتأخرين، و مفزع العباد، و حجة اهللا على العباد و 

نسيج وحده جامع أشتات العلوم و . صمصامة أهل الزيغ و الفساد، رحلة وقته و وحيد عصره و فريد دهره

 سموعاملقدوة أهل األصول و الفروع و ناثر فرائد املنقول و . ئم يف نصرة احلق بالرباهني و الدالئلالفضائل، القا

احلسيب النسيب و املتصل يف الدين باملصطفى احلبيب الشيخ تقي الدين أبو بكر بن حممد بن عبداملؤمن بن حريز 



لقاسم بن عبداهللا بن عمر بن موسى بن بن سعيد بن داود بن قاسم بن علي بن ناسي بن جوهر بن علي بن أيب ا

حيىي علي األصغر بن حممد التقي بن حسن العسكري بن علي الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن 

حممد الباقر بن علي زين العابدين بن حممد احلسني بن علي بن أيب طالب احلسيين الشافعي األشعري احلصين قدس 

، و أعاد علينا و من الرحيق املختوم غبوقه و صبوحه، و ضاعف له جزيل هباته،اهللا روحه، و نور ضرحيه و جعل 

جباه سيد . على املسلمني من بركاته و نفعنا بعلومه اجلمة و فوائده، كما حلى أجياد الدهر بقالئد فرائده آمني

كتبة صاحب من م) 15دوالب  33(مبجموعة . من الفتاوي السهمية يف ابن تيمية. األولني و اآلخرين اهـ

الفضيلة أستاذنا الشيخ حممد خبيت املطيعي حفظه اهللا و هو وصف مل يدع قوال لقائل يف هذا اإلمام اهلمام رضي اهللا 

سبعمائة من اهلجرة الشريفة و ا أخذ العلم  ولد رضي اهللا عنه بدمشق سنة اثنتني و مخسني و: عنه و رضي عنا به

من الزهد يف الدنيا بدرجة ال تقل عن درجات سلف األمة الصاحلني و عن أئمة عصره و أخذ عنه أئمة، و كان 

رأى ما ال يرضاه ربه صدع  ألكابر من والة األمور و كان إذاكان لتقواه و خشيته لربه وقورا مهيبا حىت عند ا

داب يف دروسه مل يقتصر يف بث علومه على ما كان يلقيه من جواهر املعارف و اآل. باحلق ال خياف يف اهللا لومة الئم

  .حال حياته بل ألف من الكتب اجلليلة الكثرية ما جيعل نفعه العلمي خالدا

فمن مؤلفاته شرح صحيح مسلم يف ثالث جملدات، و شرح التنبيه أليب إسحاق الشريازي يف الفقه الشافعي يف 

و . رقات يف جملدي يف مخسة جملدات كذلك، و تفسري آيات متفدات نافع جدا، و شرح منهاج النوومخسة جمل

لخيص مهمات األسنوي يف جملدين، و تنبيه السالك على مضار لى املذهب الشافعي يف جملدين، و تقواعد الفقه ع

و قمع النفوس يف جملد، و شرح أمساء اهللا  املسالك يف ستة جملدات، و أسىن املسالك لسري السالك يف جملد،

و تلخيص ختريج لد، و سري نساء السلف العابدات يف جملد، و شرح األربعني النووية يف جم احلسىن يف جملد،

أهوال القبور يف جملد، و تأديب القوم يف جملد، و شرح اهلداية يف أوهام الكفاية يف  أحاديث االحياء يف جملد، و

سن للغاية و قد طبع يف العام املاضي فكاد يطرب قال السخاوي ح جملد، و شرح خمتصر أيب شجاع يف جملد، 



و دفع شبه من شبه و مترد و نسب ذلك إىل . (شافعية فرحا طلبة و علماء، و تقرر رمسيا أن يقرأ باألزهر جلاللتهال

و هو هذا الكتاب الذي جيل عن نظري يف موضوعه كيف ال و قد أتى على بناء خمالفة ). السيد اجلليل اإلمام أمحد

  .من أساسه

ر مجادى الثانية سنة تسع و عشرين و مثامنائة و محلت جنازته على مات رمحة اهللا عليه ليلة األربعاء منتصف شه

أعناق األفاضل و كان يوم وفاته مشهودا مل يتخلف عنه أحد من أهل دمشق حىت احلنابلة الذين كانت له عليهم 

 محالت مث محالت، و مع كونه وصى أن خيرج جبنازته بفلس ذهب من غفل عن جنازته من الناس إىل قربه و صلوا

عليه غري مرة و دفن عند والده و أقاربه باجلهة اجلنوبية للجامع األموي سقى اهللا روضة ضمته غيوث فضله و 

و قد عين بترمجته كثري منهم املقريزي يف العقود و ابن خطيب الناصرية يف تاريخ . إحسانه و كرمه و رضوانه

بقات الشافعية، و الرضى القرى يف جة حلب، و ابن حجر يف أنباء الغمر، و التقي ابن قاضي شهبة يف ط

فمن أراد أن يعرف من هو اإلمام التقي احلصين علما و عمال . الناظرين، و السخاوي يف الضوء الالمع و غريهم

فلريجع إىل تلك التراجم رضي اهللا عنه و عن مجيع العلماء العاملني خصوصا من أسهروا عيوم و أتعبوا أبدام و 

إن أحبوا فاهللا، و إن أبغضوا فاهللا، جعلنا من حمبيهم . على نصر دين رم و الذود عن حياضهوقفوا أفكارهم 

  .السالكني سبيلهم، اللهم آمني اللهم آمني

  

  

* * *  
  



حلضرة ) غوث العباد ببيان الرشاد(من عجائب الصدف أننا ما كدنا ننتهي من طبع آخر ملزمة من الكتاب البديع 

مصطفى أبو سيف احلمامي أحد العلماء و  الشيخ ان و حامل لواء الربهان األستاذصاحب الفضيلة ملك البي

دفع شبه من شبه و مترد و نسب (خطيب املسجد الزينيب، حىت ساق اهللا تعاىل إلينا نسخة خطية جليلة من كتاب 

 حضرة صاحب عىن. هقي الدين احلصين رضي اهللا عنأيب بكر ت لإلمام اهلمام) ذلك إىل السيد اجلليل اإلمام أمحد

الفضيلة املرشد اجلليل و العالمة النبيل الشيخ سالمة العزامي النقشبندي باستنساخها و نقلها من نسخة أخرى 

هي حلضرة صاحب الفضيلة البحاثة املعروف و اجلهبذ الشهري ) على ما نعلم(خطية ليس يف القطر املصري سواها 

أن هيأ لنا من الظروف ما مكننا بعد قليل من النسخة األصلية اليت بيد حممد زاهد الكوثري، و من فضل اهللا علينا 

الشيخ الكوثري، فرأينا أن يكون اجلمع من النسخة الفرعية و املقابلة يف التصحيح على النسخة األصلية ليخرج 

اء العامل اإلسالمي نا نقدمه بيد الفرح السرور إىل إخواننا يف مجيع أحنا حنب له من الصحة و اإلتقان، و أالكتاب كم

و ربنا (راجني أن يكون ذلك خدمة هلم و لديننا احلنيف الذي يعنينا و يهمنا كثريا أن نعيش و منوت يف خدمته 

 .و هو أكرم األكرمني أن حيقق لنا هذه األمنية الغالية) املسؤول

  

* * *  
  

  

 

  



  :قال حضرة صاحب الفضيلة العالمة صاحب النسخة الفرعية ما نصه

 ألیف ھذا الكتابسبب ت

  
يف ظهر : قال العالمة التقي حمب السنة و الذاب عنها بكل ما استطاع يف هذا العصر الشيخ حممد زاهد الكوثري

سبب تكلم املؤلف رمحه اهللا تعاىل يف ابن تيمية و أتباعه ما ) فائدة(األصل املقابل به خبط احلافظ حممد بن طولون 

ين التنكزي أنه اجتمع ببعض من ينتسب للحنابلة قال فرأيته يقول مبسألة نقل له عن الشيخ العالمة ناصر الد

هذا القول شخص آخر و نقل للشيخ املؤلف أيضا أن التناسخ و ال يقطع ألطفال املسلمني باجلنة و مسع منه 

نعوذ باهللا  إليه يا جاه حممد فقال ال تقل يا جاه حممد فإنه قد بقي قفة عظام املشارشخصا قال عند هذا املبتدع 

العظيم من هذه الزلة اجلسيمة و مسع هذا الكالم أيضا ابن أخي الشيخ املؤلف فاجتمع مع عمه فتذاكرا ما وقع فيه 

اجلاهل املشار إليه مث قال يا عم لو تكلمت يف ذلك فقال أنا مشغول بنفسي فقال ما خيلصك هذا عند اهللا عز و 

عليه و سلم و حط مرتبته و مراتب النبيني و يتكلم يف اهللا مبا ال  جل كيف يتعرض هذا اجلاهل للرسول صلى اهللا

يليق جبالله و غري ذلك مما هو زندقة ال خيلصك هذا عند اهللا مع متكنك من ردع هذا الزائغ عن ترتيه اهللا و تعظيم 

ظر فيه فإذا تكلمت رسوله عليه الصالة و السالم فقال املؤلف رمحه اهللا تعاىل ائتوين بشيء من كالم هذا الرجل أن

تكلمت على بصرية فأيت بأشياء من كالمه فلما رأى كالمه تكلم مبا تكلم رمحه اهللا، قال شيخنا النعيمي و من خطه 

انتهى ما وجدته خبط ابن طولون يف ) هلا 1نقلتها من خط شيخنا شهاب الدين بن قرا تلميذ املؤلف ملخصا(نقلت 

الالمع يف القرن التاسع للحافظ حممد بن  الضوءمبسوطة يف كتاب رمجة املصنف و ت. ظهر األصل املذكور

                                       
سنة تسعمائة و ثالث و مخسني و شيخه  953املؤلفات ما يقرب من ستمائة مؤلف و تويف سنة  فابن طولون هذا حافظ جليل له من  1

و ابن قرا هو الشهاب اخلوارزمي احملدث : عبدالقادر النعيمي، له مؤلفات جليلة و قد ترجم له يف الكواكب السائرة يف أعيان املائة العاشرة

  . ححهمترجم يف الضواء الالمع قاله صاحب األصل اهـ مص



ة، و يف طبقات الرضى الغزي العامري و له بقات الشافعية للتقي ابن قاضي شهبعبدالرمحن السخاوي، و يف ط

مؤلفات ممتعة كشرحه على صحيح مسلم يف ثالث جملدات و شرحه على التنبيه يف مخس جملدات و شرحه على 

ذلك و طبع حديثا شرحه على خمتصر أيب شجاع يف جملدين و كان من مفاخر الشافعية يف عصره زهدا و املنهاج ك

  .علما و سرية و سنستويف يف ترمجته إن شاء اهللا تعاىل عند قيامنا بشرحه

  

 

 

 

* * *  
 

 

 

 

 

 

  

   بسم اهللا الرحمن الرحیم



  

 جمد و سلم و و ،الالحقني أكرم السابقني و و ،ناآلخري على سيد األولني وو صلى اهللا احلمد هللا رب العاملني 

وفق من أحب  ،املنع العطاء و و ،اجلمع التفرقة و و ،القطع الوصل و و ،النفع سبحان من بيده الضر و ،كرم

ألفه من رديء  خذل من أبغض فجرى لشقاوته على ما اعتاده و و ،كذا السمع لترتيهه فحمى موضع نظره منه و

تقدس  ،له من صدع لصدع قلبه بتمويه العدو فيا ،على الثاين ريح إبعاده ول نسيم إسعاده وفهب على األ ،الطبع

تبارك  تقدس و ،نواله إفضاله و كماله كما عم جبوده و تفرد بأوصاف عظمته و و ،جالله متجد بعز كربيائه و و

من عطل ما  و .الوليد جهل وأبا  فمن شبه فقد شابه السامرة و * ترته عن صفات احلدوث عن مشاة العبيد و

من  و .غري رشيد شقي و كال القسمني سفيه و و .1حميد فهو عن احلق مائل و اته باألدلة القاطعةثبت له من صف

فشتان بني  * لديه مزيد ه مع تزايد الكرامات ونال خلع الرضوان يف دار األمان من نز و * ورائهما عذاب شديد

  .قد حق عليه الوعيد و 2بني املطرود املعبود يف دار املقامة و ،نزل الكرامة و ،من هو راتع يف رياض السالمة

نتماء يظهرون اال .السريرةأخباث فإن سبب وضعي هلذه األحرف اليسرية ما دمهين من احلرية من أقوام  )بعد و(

 ظمونه يف املأل والعجب أم يع و .الفرد الصمد هم على خالف ذلك و و .إىل مذهب السيد اجلليل اإلمام أمحد

ضعفاء الطلبة بالتمويه  يضلون عقول العوام و و .جحد هم أكفر ممن مترد و يتكامتون إضالله مع بقية األئمة و

   .يعتنون باملسند قراءة األحاديث و التقشف و إظهار التعبد و الشيطاين و

ألحرف يظهر األمر إن شاء اهللا ذه ا أمرهم حىت لبعض العوام وقد انكشف  متويه و خزعبالت منهم و كل ذلك

من قال بنفي ذلك أي بنفي خلود  و .إبقاءه يف العذاب السرمد ضالله وإ عز و جلتعاىل لكل أحد إال ملن أراد 

الذين كفروا هلم نار جهنم  و[ :أتباعه فقد جترأ على كالم الغفور قال تعاىل و ابن تيميةهو  سرمديته و العذاب و
                                       

  .اهـ مصححه عو لعله اختار ذلك مراعاة للسج: كان ينبغي أن يقول حائد  1
  .اسم املفعول مبعد فيقال فيه كما قيل فيما قبله اهـ مصححه  2



على العليم احلكيم يف قوله  و .]ال خيفف عنهم من عذاا كذلك جنزي كل كفور وال يقضى عليهم فيموتوا 

 اآليات يف ذلك كثرية عموما و و .]هلم عذاب مقيم ما هم خبارجني منها و يريدون أن خيرجوا من النار و[ :تعاىل

املستمر الذي ال  الغرام و .]ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاا كان غراما[ :منها قوله تعاىل خصوصا و

قال اإلمام أمحد معناه جاء أمر  .]جاء ربك و[ :من ذلك قوله تعاىل و .ينقطع فلو انقطع قدر نفس ال يسمى غراما

 .]أو يأيت أمر ربك[ :قد بينه يف قوله تعاىل أمره و قال اإلمام أمحد املراد به قدرته و ،قال القاضي أبو يعلى .ربك

يف كالم علماء األمة ال جيوز عليه  اإلمجاع و السنة و هو كثري يف القرآن و قيد ويشري إىل محل املطلق على امل

 نتقال واإلمام مالك ألن اال ممن صرح بذلك اإلمام األوزاعي و مثله حديث الرتول و و .تعاىل نتقال سبحانه واال

   .]استوى على العرش[ :من ذلك قوله تعاىل قد نزه نفسه عن ذلك و عز و جلاهللا  احلركة من صفات احلدث و

 السؤال عنه بدعة و اإلميان به واجب و الكيف جمهول و معلوم و االستواءا سأل العامي عن ذلك فيقال له فإذ

الذي يفهمه  االستواءتبعه تلميذه مالك ألن  إمنا أجاب اإلمام ربيعة بذلك و سنوضح ذلك إن شاء اهللا تعاىل و

فمىت وقع  ]ليس كمثله شيء[ :تعاىل نزه نفسه عن ذلك بقوله تعاىل هو سبحانه و العوام من صفات احلدث و

 إمنا قيل السؤال بدعة ألن كثريا ممن ينسب إىل الفقه و لو بزنة ذرة جاء الكفر بالقرآن قال األئمة و التشبيه و

و  ال اهللا سبحانهأحاديثه ال يعلمها إ العلم ال يدركون الغوامض يف غري املتشابه فكيف باملتشابه فآيات املتشابه و

خيال  ينف يف ذلك املبالغة يف الترتيه و من أمسائه القدوس و جل و و السنة طافحان بترتيهه عز القرآن و و تعاىل

غري ذلك مما فيه مبالغة يف  البعضية و إخل ملا فيها من نفي اجلنسية و ]قل هو اهللا أحد[ :كذا يف قوله تعاىل التشبيه و

على ما قال جرى  كان اإلمام أمحد رضي اهللا عنه يقول أمروا األحاديث كما جاءت و وتعاىل  ترتيهه سبحانه و

 كان من احملققني و املنادي ومن كبار أتباعه أبو احلسني  األثرم و أيب داود و كبار أصحابه كإبراهيم احلريب و

األئمة يف مذهب اإلمام أمحد غريهم من أساطني  أبو حممد رزق اهللا بن عبد الوهاب و أبو احلسن التميمي وكذلك 

قال يف آية  فقال حتت السياط فكيف أقول ما مل يقل و .بتالءحالة اال يف جروا على ما قاله يف حالة العافية و و



أنه من صفات الذات أو صفات الفعل أو أنه قال إن  االستواءأراد فمن قال عنه أنه قال يف  هو كما االستواء

جل خبلقه الذي هو كفر صراح  و حلاقة عزإ تعاىل فيما نسب إليه مما فيه حسيبه اهللا وظاهره مراد فقد افترى عليه 

 بن الزاغوين وا القاضي تلميذه و بن حامد وامنهم  تعاىل عما يقولون و ملخالفته كالمه فيما نزه نفسه به سبحانه و

بالغوا يف  هو معتمده مما ذكرت بعضه ومبا  يتبعهم على ذلك اجلهلة باإلمام أمحد و هؤالء ممن ينتمي إىل اإلمام و

أيب عبد اهللا حممد الكرامي ألم أفراخ السامرة يف  إما لضغينة يف قلوم كاملغرية بن سعيد و إما جلهلهم و ،فتراءاال

بن حامد يف قوله اقال  ،معه مخسة من أتباعه كما أذكره من بعد حرف املغرية و يهود يف التجسيم و التشبيه و

 ال نثبت له رأسا و نثبت هللا وجها و ].كل شيء هالك إال وجهه: [يف قوله تعاىل و ].يبقى وجه ربك و[ :تعاىل

رأيت من تكلم  :اجلوزي قال أبو الفرج .ذكروا أشياء يقشعر اجلسد من ذكر بعضها قال غريه ميوت إال وجهه و

بن الزاغوين ا صاحبه القاضي و مد وبن حااهم ثالثة  انتدب للتصنيف و من أصحابنا يف األصول مبا ال يصلح و

قد رأيتهم نزلوا إىل مرتبة العوام فحملوا الصفات على مقتضى احلس فسمعوا أن  صنفوا كتبا شانوا ا املذهب و

 هلوات و فما و عينني و وجها زائدا على الذات و تعاىل خلق آدم على صورته فأثبتوا له صورة و اهللا سبحانه و

قالوا ما مسعنا بذكر  رجلني و ساقني و فخذا و صدرا و إاما و خنصرا و كفا و ع وأصاب يدين و أضراسا و

يتنفس مث أم يرضون العوام بقوهلم ال  قال بعضهم و و .يدين العبد من ذاته ميس و قالوا جيوز أن ميس و الرأس و

عة ال دليل هلم يف ذلك من اإلضافات فسموا الصفات تسمية مبتد قد أخذوا بالظواهر يف األمساء و كما يعقل و

ال إىل  تعاىل و مل يلتفتوا إىل النصوص الصارفة عن الظواهر إىل املعاين الواجبة هللا سبحانه و ال من العقل و النقل و

مل يقنعوا أن يقولوا صفة فعل حىت قالوا صفة ذات مث ملا أثبتوا أا  إلغاء ما توجبه الظواهر من مسات احلدث و

ال  اللطف و ال ايء على معىن الرب و ملها على ما توجبه اللغة مثل اليد على النعمة أو القدرة وصفات قالوا ال حن

 املعهود من نعوت اآلدميني والظاهر هو  ى ظواهرها املتعارفة وحنو ذلك بل قالوا حنملها عل الساق على الشدة و

يأنفون  هم يتحرجون من التشبيه و از والشيء إمنا حيمل على حقيقته إذا أمكن فإن صرف صارف محل على ا



قد تبعهم خلق من العوام على ذلك  كالمهم صريح يف التشبيه و يقولون حنن أهل السنة و من إضافته إليهم و

املتبوع مث أقول هلم على وجه التوبيخ يا أصحابنا  قد نصحت للتابع و كفروا تقليدا و نقص عقوهلم و جلهلهم و

هل بلغكم أنه قال إن  )كيف أقول ما مل يقل(إمامكم األكرب أمحد بن حنبل يقول  ع وتباأ أنتم أصحاب نقل و

بتداع قبيح مبن اهذا كله  من صفة الذات املقدسة أو صفة الفعل فمن أين أقدمتم على هذه األشياء و االستواء

ال  ال متر كما جاءت وإمنا يق ظاهر القدم اجلارحة و و .تم أن األحاديث حتمل على ظاهرهاينكر البدعة مث قل

ذلك عني التشبيه فاصرفوا بالعقول الصحيحة عنه  ستوى بذاته فقد أجراه جمرى احلسيات واتقاس بشيء فمن قال 

ال نقص فلو أنكم  أمروا األحاديث كما جاءت من غري زيادة و ما ال يليق به من تشبيه أو جتسيم و و تعاىل سبحانه

ال تدخلوا يف مذهب هذا الرجل الصاحل السلفي أعين اإلمام  كر عليكم أحد ونسكت ملا أن قلتم نقرأ األحاديث و

أمحد ما ليس منه فلقد كسومت هذا املذهب شيئا قبيحا حىت ال يقال عن حنبلي إال جمسم مث زينتم مذهبكم بالعصبية 

متكم لقد شان يف بعض أئقد كان أبو حممد التميمي يقول  قد علمتم أن صاحب املذهب أجاز لعنته و ليزيد و

 بن الزاغوين من التشبيه وا القاضي و بن حامد واىل يوم القيامة فاحلاصل من كالم ا قبيحا ال يغسل إئاملذهب شي

كذا  نزعة يهودية يف التشبيه و تعاىل هي نزعة سامرية يف التجسيم و الصفات اليت ال تليق جبناب احلق سبحانه و

هللا صفة هي عتقدت النصارى أن اتعاىل  يه السالم أنه روح اهللا سبحانه ونزعة نصرانية فإنه ملا قيل عن عيسى عل

ما ذاك إال أم مسوا األخبار أخبار  هؤالء وقع هلم الغلط من سوء فهمهم و روح وجلت يف مرمي عليها السالم و

ليس  و ]نفخت فيه من روحي و[ :تعاىل قال ليس كل مضاف صفة فإنه سبحانه و إمنا هي إضافات و صفات و

م يف مواضع إسوء الفهم مث  نادى على نفسه باجلهل و بتدع من مسى املضاف صفة واهللا صفة تسمى روحا فقد 

يقولون يرتل  احلس و يف مواضع أغراضهم الفاسدة جيرون األحاديث على مقتضى العرف و يؤولون بالتشهي و

 ما يعقل يغالطون بذلك من يسمع من عامي وجيلس على العرش بذاته مث يقولون ال ك يتحرك و ينتقل و بذاته و

 أوله آخره و خره أوله وآمتهافت يدفع العقل ألنه كالم  كابرة يف احلس وم ذلك عني التناقض و سيء الفهم و



مثل قول بعضهم املفهوم  هذا كالم من ال يعقل ما يقول و و )نرتهه غري أننا ال ننفي عنه حقيقة الرتول(يف كالمهم 

دك اهللا نظر أرشايف حقنا إال أنه ليس كمثله شيء فيف حقه هو املفهوم  ].احلي القيوم ال إله إال هو  اهللا[ :من قوله

هلم من  ية وؤا ال يرضى أن يقوله من له أدىن رهذ مث عقبه ذا التناقض الصريح و ىكيف حكم بالتشبيه املساو

 ].ستوىاالرمحن على العرش [ :يف قوله تعاىل من التناقض الواضح يف دعواهم مثل هذه التناقضات ما ال حيصى و

إن من قال إنه ليس يف السماء فهو كافر  ].أأمنتم من يف السماء[ :أنه مستقر على العرش مع قوهلم يف قوله تعاىل

يلزم أنه  من املعلوم أن يف للظرفية و يف زمن واحد و من احملال أن يكون الشيء الواحد يف حيزين يف آن واحد و و

رأى خنامة يف عليه الصالة و السالم يف البخاري من حديث أنس أنه  تعاىل مظروف تعاىل عن ذلك و ه وسبحان

القبلة فشق ذلك عليه حىت رؤي يف وجهه فقام فحكها بيده فقال إن أحدكم إذا قام يف صالته فإنه يناجي ربه أو 

رأى خنامة يف جدار  عليه الصالة و السالم بن عمر رضي اهللا عنه أنهافيه من حديث  بني القبلة و إن ربه بينه و

 و .القبلة فحكها مث أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فال يبصق قبل وجهه فإن اهللا قبل وجهه إذا صلى

غريه من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه رأى خنامة يف القبلة فقال ما بال أحدكم يستقبل  يف صحيح مسلم و

يف الصحيحني من حديث أيب موسى األشعري رضي اهللا  و .يف وجههفيتنخع  يستقبلأحدكم أن  أمامه أحيبربه 

ال غائبا إنكم  ليس تدعون أصم و نكمإا أيها الناس اربعوا على أنفسكم ي( :قال عليه الصالة و السالم عنه أنه

أنا ( :يف الصحيح و )ق راحلتهالذي تدعون أقرب إىل أحدكم من عن يف رواية و و ،هو معكم تدعون مسيعا قريبا و

ناديناه  و[ :قال تعاىل و .عدته لوجدتين عنده حديث املريض أما لو و )أنا معه حني يذكرين عند ظن عبدي يب و

املباركة من الشجره أن يا  نودي من شاطيء الوادي األمين يف البقعة[ :قال تعاىل و ].من جانب الطور األمين

فيه  حديث العنان و منيف الترمذي  و ].فأينما تولوا فثم وجه اهللا[قال تعاىل  و ].نيين أنا اهللا رب العاملإموسى 

 و( :عليه الصالة و السالم مث قال ،األرض األخرى كما بني السماء و أن بني كل أرض و ذكر األرضني السبع و

كلها قاضية  لة كثري واألدمثل هذه  و )تعاىل الذي نفسي بيده لو دىل أحدكم حببل لوقع على اهللا سبحانه و



معناه أي  فتعال من السواء واأصله  يف اللغة على وجوه و االستواءعلم أن ا السفلي دون العلوي وبالكون 

 ستوى ظامل العشرية وا :قال بعض بين متيم .عتدالستعمال منها االله وجوه يف اال الوسط و السواء العدل و

 منها القصد إىل الشيء و و ].استوى ملا بلغ أشده و و[ :نه قوله تعاىلم منها إمتام الشيء و عتدال وااملظلوم أي 

   :منه قول الشاعر ستيالء على الشيء ومنها اال أي قصد خلقها و ].مث استوى إىل السماء[ :منه قوله تعاىل

  من غري سيف و دم مهراق  مث استوى بشر على العراق                

  :و قال آخر

  و أضحى على ما ملكوه قد استوى  ما غزا قوما أباح حرميهمإذا               

 و[ :هذه صفة املخلوق احلادث كقوله تعاىل و ].استوت على اجلودي و[ :منه قوله تعاىل ستقر وامنها مبعىن  و

هو نزه نفسه سبحانه عن ذلك يف كتابه العزيز  و ].األنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره جعل لكم من الفلك و

  .اجلدال كفى اهللا املؤمنني القتال و قطع املادة يف ذلك أن املسألة علمية و و . غري ما موضعيف

قال عبد  .ال تأويل مجيع السلف على إمرار هذه اآلية كما جاءت من غري تفسري و قال أبو الفرج بن اجلوزي و

كيف استواؤه  ]ستوىان على العرش الرمح[دخل رجل فقال يا أبا عبد اهللا  وهب كنا عند مالك بن أنس و بناهللا 

ال يقال له  كما وصف نفسه و ]ستوىاالرمحن على العرش [ :أخذته الرحضاء مث رفع رأسه فقال فأطرق مالك و

 االستواءبن حامد يقول املراد باكان  .خرجأف أنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه و .عكيف عنه مرفو وكيف 

 قال أبو الفرج و. هي جرأة على اهللا مبا مل يقل دة وبذاته فزاد هذه الزيا ستوى على العرشازاد بعضهم  القعود و

 مث قال و .العرشعلى أنه يقعد نبيه معه  جل على عرشه ما مأله و و قد ذهب طائفة من أصحابنا إىل أن اهللا عز

ألن  تغنائه عنهما وساحليز ال جل عن احملل و و هو تشبيه حمض تعاىل اهللا عز العجب من قول هذا ما حنن جمسمة و

تعاىل  هو سبحانه و ال نزاع يف ذلك و احليز من لوازم األجرام و ألن احملل و جل و و ذلك مستحيل يف حقه عز

عقال بل هو أزيل مل يسبق  جل مرته عن ذلك شرعا و و هو عز مرته عن ذلك ألن األجرام من صفات احلدث و



املماسة  و .القعود ال بد فيه من املماسة ستقرار وذا كان مبعىن االإ االستواءمن املعلوم أن  و .بعدم خبالف احلادث

التشبيه بقية كما أبطل داللة  ما أبقى يف التجسيم و جسم و القائل ذا شبه و إمنا تقع بني جسمني أو جرمني و

 السفن و ام وستقرار على األنعأنه اال ]لتستووا على ظهوره[ :من املعلوم يف قوله تعاىل و ]ليس كمثله شيء[

 جل و و التمكن فقد ساوى بينه عز ستقرار وعلى العرش مبعىن اال االستواءذلك من صفات اآلدميني فمن جعل 

 ذلك من األمور الواضحة اليت ال يقف يف تصورها بليد فضال عمن هو حسن التصور جيد الفهم و بني خلقه و

من األلفاظ  االستواءمث من املعلوم أن  .لك كفر حمققذ و ]ليس كمثله شيء[به حينئذ فال يقف يف تكذي الذوق و

ستقرار يف غاية اجلهل جلعله املشترك دليال على أحد قبيل امل فدعواه أنه مبعىن االهو من  شتراك واملوضوعة باال

أقسامه خاصة فاحلمار مع بالدته ال يرضى لنفسه أن يكون ضحكة جلعله القسم قسيما فمن تأمل هؤالء احلمقى 

يتركون األدلة اليت  جدهم على جهل مركب حيتجون باألدلة املة اليت ال دليل فيها قطعا عند أهل العلم وو

غريها  ظاهرها يف غاية الظهور يف الدليل على خالف دعواهم بل بعضها نصوص كما قدمته يف حديث النخامة و

ال  ال زمان و جل واجب الوجود كان و و من املعلوم أنه عز و .ك لتبقى على بصرية من جهل أولئكفتنبه لذل

 يكون مقدرا و بالضرورة أن من هو يف مكان فهو مقهور حماط به و املكان خملوقان و مها أعين الزمان و مكان و

ا عن أن حيويه شيء أو حيدث له صفة تعاىل اهللا عم التحديد و تعاىل مرته عن التقدير و هو سبحانه و حمدودا و

فإن قيل ففي الصحيحني من حديث شريك بن أيب منر عن أنس رضي اهللا عنه  .علوا كبريا عما يقولون يصفون و

احلافظ أبا  فاجلواب أن )احلديث(هو يف مكانه يا رب خفف عنا  تعاىل فقال و يب اجلبارفيه فعال  أنه ذكر املعراج و

املكان ال  التفرد مبناكري األلفاظ و هو كثري مل يذكرها غريه و ن هذه لفظة تفرد ا شريك وأسليمان اخلطايب قال 

مقامه األول الذي  و صلى اهللا عليه و سلم النيب صلى اهللا عليه و سلمتعاىل إمنا هو مكان  يضاف إىل اهللا سبحانه و

قد  إمنا املعىن يف داره اليت دورها ألوليائه و يوهم مكانا و )هو يف داره ستأذن على ريب وأف( :يف احلديث أقيم فيه و

تقدس ال يوصف مبكان فإن قيل يلزم من  تعاىل و أن اهللا سبحانه و )املعتمد(ل القاضي أبو يعلى يف كتابه قا



جيرون اجلهات  ءنفيها حييل وجوده فاجلواب أن هذا السؤال ساقط فيه متويه على األغبيا كالمكم نفي اجلهات و

   .عن ذلك عز و جلاملتعلقة باآلدميني بالنسبة إىل اهللا 

نفصال فمسلم فأما إذا مل يقبلهما فليس خلوه من طريف سوى النقيض اال تصال واالجود يقبل إن كان املو أيضا و

إن كان ذلك املوجود يقبل  :يوضح هذا أنك لو قلت كل موجود ال خيلو أن يكون عاملا أو جاهال قلنا مبحال و

حنن نرته الذي ليس كمثله شيء  ال اجلهل و و الضدين فنعم فأما إذا مل يقبلهما كاحلائط مثال فإنه ال يقبل العلم

ال يتخيله  ما ليس كمثله شيء ال يتصوره وهم و تعاىل كما نزه نفسه عن كل ما يدل على احلدث و سبحانه و

 من هنا وقع الغلط و املخلوقات تعاىل عن ذلك و اخليال إمنا مها من نتائج احملسوسات و التصور و خيال و

تعاىل  صرفوا عنه عقوهلم إىل ترتيهه سبحانه و قد تنبه خلق هلذه الغائلة فسلموا و لقا وستدراج العدو فأهلك خا

   .فسلموا

صلى اهللا عليه و  النيب صلى اهللا عليه و سلمبن عائش عن ليت حيتجون ا حديث عبد الرمحن من األحاديث ا و

قلت أنت أعلم يا رب فوضع  ؟ى يا حممدرأيت ريب يف أحسن صورة فقال يل فيم خيتصم املأل األعل( :أنه قال سلم

هذا احلديث قال اإلمام أمحد  و )ما يف األرض كفيه بني كتفي فوجدت بردها بني ثديي فعلمت ما يف السموات و

من أوجه كلها  يقال البيهقي رو قال الدارقطين كل أسانيده مضطربة ليس فيها صحيح و فيه أن طرقه مضطربة و

يدل على ذلك أنه روي من حديث أيب هريرة رضي اهللا  ى أن ذلك كان يف النوم ويدل عل طرقهأحسن  ضعيفة و

قلت ال أدري  ؟صم املأل األعلىتت يف أحسن صورة فقال فيم خيآأتاين ( :قالعليه الصالة و السالم عنه أنه 

ي اهللا روي من حديث ثوبان رض و )فوضع كفيه بني كتفي فوجدت بردها بني ثديي فعرفت كل شيء يسألين عنه

إن ريب أتاين ( :بعد صالة الصبح فقال صلى اهللا عليه و سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمعنه قال خرج علينا 

قلت ال أعلم يا رب فوضع كفه بني كتفي حىت  ؟الليلة يف أحسن صورة فقال يل يا حممد فيم خيتصم املأل األعلى

 من وجوه كثرية فهي أحاديث خمتلفة و يرو و )األرض و وجدت برد أنامله يف صدري فتجلى يل ما بني السماء



على وجه  و صلى اهللا عليه و سلم النيب صلى اهللا عليه و سلمليس فيها ما يثبت مع أن عبد الرمحن مل يسمعه من 

أي فاملعىن رأيته على أحسن صفاته  .صلى اهللا عليه و سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمالترتل فاملعىن راجع إىل 

ديث خلق اهللا آدم على صورته احليراد الصفة كما يف  ألن الصورة يعرب ا و .حنو ذلك الرضا و من اإلقبال و

السمع  القدرة و العلم و تقول هذه صورة هذا األمر أي صفته فيكون املعىن خلق اهللا آدم على صفته من احلياة و

مل يذكر أنه مسع احلديث  األعمش كان يدلس و الثوري و أن :اإلرادة مع أن هذا احلديث فيه علل منها البصر و و

هذا كله يوجب وهنا يف احلديث  مل يعلم أنه مسعه من عطاء و منها أن حبيبا كان يدلس و من حبيب بن أيب ثابت و

خلق آدم على صورته الىت خلقه  عز و جلإىل آدم عليه السالم فاملعىن أن اهللا  ةعود .مع ذلك فالضمري يصح و

  .ا تاما مل ينقله من نطفة إىل علقة كبنيهعليه

خلق من  قيل إن الضمري يعود إىل بعض بين آدم و ذكره تغلب يف أماليه و قال اإلمام أبو سليمان اخلطايب و 

متسكه ا يدل على  العلماء سكتوا عن تفسري هذا احلديث فاملشبه ال متمسك له ذه األحاديث ملا ذكرناه و

ال تزال جهنم تقول هل من مزيد حىت (من ذلك حديث القدم  جل من ذلك و و نا اهللا عززندقته عافا جهله و

  .احلديث )يضع رب العزة فيها قدمه

قال احلسن البصري  و ].عند رم بشر الذين آمنوا أن هلم قدم صدق و[ :هذا يرجع إىل احملكم قال اهللا تعاىل و 

قال البيهقي عن النضر بن مشيل القدم هنا  و .أثبتهم هلا خلقه والقدم يف احلديث هم الذين قدمهم اهللا من شرار 

قال  قال األزهري القدم الذين تقدم القول بتخليدهم يف النار و و .الكفار الذين سبق يف علم اهللا أم من أهل النار

روى  يب وعا القدم مجع قادم كما يقال عيب و كل قادم عليها يسمى قدما و بن األعرايب القدم املتقدم وا

يف هذه داللة على تغيري الرواية بالظن مع أن الرجل يف اللغة هي اجلماعة أال  الدارقطين حىت يضع قدمه أو رجله و

تعاىل اهللا أن  )بن عقيلاقال (تراهم يقولون رجل من جراد فيكون املعىن يدخلها مجاعة يشبهون اجلراد يف الكثرة 

 عتقاد وأبعاض فما أسخف هذا اال ليس احلق بذي أجزاء و تجسيم وهذا عني ال يكون له صفة تشغل األمكنة و



قد متسك  تعظيم اهللا تعاىل و ذكر كالما مطوال بالغا يف الترتيه و أبعده عن املكون تعاىل اهللا عن ختايل اجلسمية و

اهللا عنه  بن عباس رضيازاد فروى من حديث  تعاىل صفات و بن حامد املشبه فأثبت هللا سبحانه واذا احلديث 

قد يت عن صفته  ملا أسري يب رأيت الرمحن على صورة شاب أمرد نور يتألأل و(قال  عليه الصالة و السالم أنه

هذا من وضعه  و )لكم فسألت ريب أن يكرمين برؤيته فإذا كأنه عروس حني كشف عنه حجابه مستو على عرشه

 عروس و جل بأمرد و و أعظم فرية ممن شبه اهللا عزمن  على رسوله و جل و و جرأته على اهللا عز افترائه و و

من ضاهاه مل ينسبوا إىل أم من أتباع اإلمام أمحد فقد  بن حامد هذا وايقول ليت  كان بعض أئمة احلنابلة يتوجع و

 حاشاه من ذلك بل التجسيم و التعرض إىل اإلمام أمحد بالتشبيه و أدخلوا بأقواهلم املفتراة الشني على املذهب و

قال بعض أئمة احلنابلة املرتهني من أثبت هللا تعاىل هذه  قد خاب من افترى و جل و و هو من أعظم املرتهة هللا عز

خوضهم يف  جل عما يقولون علوا كبريا و و الصفات باملعىن احملسوس فما عنده من اإلسالم خرب تقدس اهللا عز

ال كالم  ديث خوض من ال يعرف كالم اهللا تعاىل وكذا خوضهم يف األحا جل و و يعرف اهللا عز ذلك كالم من ال

نوضح ذلك إيضاحا مبينا يدركه أبلد العوام فضال  أهل اللغة فيجروا على املتعارف عند اخللق فيقعون يف الكفر و

 كنوزها فمن ذلك ما جل قلوم معادن املعاين املرادة و و العلماء األخيار الذين جعل اهللا عز عن أذكياء الطلبة و

 و )لقد عجب اهللا من صنيعكما الليلة(فيه  يف الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه يف حديث الضيف و

عجب ربك من قوم جيء م يف السالسل حىت يدخلهم  :البخاري من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه إفراديف 

ن العجب قال األئمة أل .بالعجب عن ذلك إحسانا فعرب بن األنباري معىن عجب ربك زادهم إنعاما واقال  .اجلنة

أما اخلالق فال يليق به ذلك  ذلك إمنا يكون يف املخلوق و ال يعلمه و نسان فيستعظمه مماإمنا يكون من شئ يدهم اإل

فمعناه عظم قدر ذلك الشيء عنده ألن املتعجب من الشيء يعظم قدره عنده فاملعىن يف حديث الضيف عظم قدره 



 عظم قدر ايء م يف السالسل حىت أدخلهم اجلنة و ه حىت نوه بذكرمها يف أعظم كتبه وقدر زوجته عند و

كل [ :قوله 1منه معناه أرضى ا و و )هللا أفرح بتوبة عبده( :من ذلك حديث أنصار دينه و جعلهم من أوليائه و

 منها حديث الرتول و ديث وكذا األحا حنو ذلك مما هو كثري يف القرآن و ن واضوأي ر ]حزب مبا لديهم فرحون

يرتل ربنا كل ليلة إىل ( :قال عليه الصالة و السالم هو يف الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه

هذا احلديث رواه عشرون  إىل آخره و )السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر يقول من يدعوين فأستجيب له

التغري ألن ذلك  التنقل و جل احلركة و و د تقدم أنه يستحيل على اهللا عزق نفسا من الصحابة رضي اهللا عنهم و

ذلك كفر صريح ملخالفة القرآن يف ترتيهه  من صفات احلدث فمن قال ذلك يف حقه تعاىل فقد أحلقه باملخلوق و

عدنه يف مع أن م ]أنزلنا احلديد و[ :من العجب العجيب أن يقرأ أحدهم قوله تعاىل وتعاىل  لنفسه سبحانه و

من شخص مل يعرف نزول اجلمل كيف  هللا العجب فيا ]أنزل لكم من األنعام مثانية أزواج و[ :قوله تعاىل األرض و

فنسب  ]قد أنزل اهللا إليكم ذكرا[ :قال تعاىل و ]أنزلنا إليك الكتاب و[ :قد قال تعاىل يتكلم يف تفصيلها و

نذرهم  فال هادي له و[أي ببدعته  ]من يضلل اهللا[ :قد قال تعاىل و ،تعاىل اإلنزال إىل هاتني الغايتني إليه سبحانه و

العمه يف البصرية منه اهللكة أعاذنا اهللا من ذلك  العمه يف البصرية كما أن العمى يف البصر و و ]يف طغيام يعمهون

ا هذه األحاديث بال بن املبارك أم قالوا أمروا سفيان بن عيينه و روى أبو عيسى الترمذي عن مالك بن أنس و و

نتقال من ااحلركة فإن الرتول الذي هو  متناع جتويز النقلة وا عتقاد الترتيه واى اخللق كيف قال األئمة فواجب عل

خيافون رم من [ :املكان السافل ضرورة كما يف قوله تعاىل املكان العايل و مكان إىل آخر يفتقر اىل اجلسمية و

الرب  األجسام مركبة كانت أو بسيطة و املكان ال تكون بالضرورة إال يف األجرام وعتبار افإن الفوقية ب ]فوقهم

بن حامد الراسم نفسه باحلنبلي هو فوق العرش اقال  تعاىل مرته عن ذلك إذ هو من صفات احلدث و سبحانه و
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شعه فقال الرتول صفة ستباملا مسع تلميذه القاضي منه هذا  ينتقل و يرتل من مكانه الذي هو فيه فيرتل و بذاته و

حكوا هذه املقالة عن  قال غريه يتحرك إذا نزل و و .نتقال أراد أن يغالط األغبياء بذلكاال نقول نزوله  ذاتية و

بل هو كذب حمض على هذا السيد اجلليل السلفي املرته فإن الرتول إذا كان صفة لذاته  ماإلمام أمحد فجورا منه

 ال تعدد تعاىل اهللا عما يصفون و اإلمجاع منعقد على أن صفاته قدمية فال جتدد و تعددها و لزم جتددها كل ليلة و

اليهود الذين هم أشد عداوة  أدرج نفسه يف جريدة السامرة و قد بالغ يف الكفر من احلق صفة احلق باخللق و

ل جاء حرب إىل بن مسعود رضي اهللا عنه قااهو يف الصحيحني من حديث  منها حديث األصابع و و .للذين آمنوا

اجلبال  و ،فقال يا حممد إن اهللا يضع السماء على إصبع صلى اهللا عليه و سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

الثرى على  املاء و يف لفظ و و ،سائر اخللق على إصبع و ،األار على إصبع و ،الشجر على إصبع و ،على إصبع

ما قدروا اهللا حق  و[ :قال و صلى اهللا عليه و سلم يه و سلمرسول اهللا صلى اهللا علن فضحك ممث يهز ،إصبع

قال األئمة  .تصديقا له تعجبا و صلى اهللا عليه و سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلميف لفظ فضحك  و ].قدره

 منهم أبو سليمان اخلطايب ال نثبت هللا صفة إال بالكتاب أو خرب مقطوع بصحته مستند إىل أصل يف الكتاب أو و

يتأول على ما يليق مبعاين  ما كان خبالف ذلك فالواجب التوقف عن إطالق ذلك و و 1السنة املقطوع بصحتها

 :قال غريه قد نفى اهللا تعاىل التشبيه عنه يف قوله تعاىل و .األصول املتفق عليها من أقوال أهل العلم مع نفي التشبيه

دفعا ملا  ]تعاىل السموات مطويات بيمينه سبحانه و القيامة و األرض مجيعا قبضته يوم ما قدروا اهللا حق قدره و و[

قال املربد ما عظموه حق عظمته  معناه ما عرفوه حق معرفته و )قال األئمة( .عتبار احملسوساتايتبادر إليه الفهم ب

القدرة كما  ك واليمني يف كالم العرب مبعىن املل إحاطته جبميع خملوقاته و عبارة عن قدرته و عز و جلقبضة اهللا  و

أشهر من  أشعار العرب يف ذلك أكثر جدا من أن تذكر و القدرة و أي بالقوة و ]ألخذنا منه باليمني[ :قال تعاىل
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قال  و ]يد اهللا فوق أيديهم[ :قال تعاىل و )احلجر األسود ميني اهللا تعاىل( :يف احلديث تظهر و تربز و أن تنشد و

تتعاضد على  إذ جعلوا صفاته تتساعد و ]اهللا حق قدره واما قدر[م أمحد أبو الوفاء بن عقيل من أصحاب اإلما

إن قلوب : (عليه الصالة و السالميف معىن هذا احلديث قوله  إمنا ذكر الشرك يف اآلية ردا عليهم و محل خملوقاته و

ورة ملقلبها قال يف ذلك إشارة إىل أن القلوب مقه و )شاءيمن أصابع الرمحن يقلبها كيف  إصبعني بين آدم بني

 ىهلذا ضحك عل عليهم و صلى اهللا عليه و سلم نزول اآلية دليل على إنكار الرسول اليهود مشبهة و اخلطايب و

سم يف ذلك على ما جاء به الكتاب من  اجلارحة لعدم ثبوته بل يطلق االليس معىن األصابع معىن وجه اإلنكار و

 :تعاىل يف قوله ألصابع على اجلارحة فقد رد على اهللا سبحانه وقال غريه من محل ا و .ال تشبيه غري تكييف و

يذكر يف  عز و جلهو  و ]تعاىل عما يشركون سبحانه و[ :أدخل نفسه يف أهل الشرك لقوله تعاىل و ]سبحانه[

 و[ :تعاىل قال و ]ختذ اهللا ولدا سبحانهاقالوا  و[ :ه كقوله تعاىلئردا ألعدا كتابه املبني التحرس عما ال يليق دفعا و

 نه تعاىل جد ربنا ما اختذ صاحبة وأ و[ :من ذلك قوله أكد حنو ذلك و و ]بنات بغري علم سبحانه خرقوا له بنني و

منها ما رواه الشيخان من حديث أيب  القرآن طافح بذلك و أوال يف هذه اآلية و عز و جلقدم ترتيهه  ]ال ولدا

ملا قضى اهللا اخللق كتب يف كتاب فهو عنده فوق العرش أن ( :قال معليه الصالة و السال هريرة رضي اهللا عنه أنه

ما  بن حامد ظاهر قوله عنده القرب من الذات واتلميذ يف لفظ سبقت قال القاضي املشبه  و )رمحيت غلبت غضيب

من  و ]مسومة عند ربك[ :عن قوله تعاىل يقد عم ذلك من صفات األجسام و املساحة و قاله يستدعي القرب و

هو يف موضع شاسع نازل عن الغرفة مبسافة بعيدة مث أن هذا  املعلوم أنك تقول عندي فوق الغرفة كتاب كذا و

هو كذب على الشعيب  له أطيطا كأطيط الرحل و أنالقاضي روى عن الشعيب أنه قال أن اهللا قد مأل العرش حىت 

 هلم و بأربع أصابع و االستواءخرج عن بن الزاغوين اقال  و .ستوى على العرش قعد عليهاقال بعضهم مث  و

تعاىل  هو سبحانه و و االستواءالتجسيم ال سيما يف مسألة  ألتباعهم مثل ذلك خبائث كلها صرحية يف التشبيه و

أعايل اجلهلة يلزمهم أن يقولوا يف احلديث الذي  ن هؤالء اجلمادات وإما ال يليق به من صفات احلدث مث مترته ع



ال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا  و( :مل ميكن القول به من أجهل الناس ما غريه رواه مسلم و

 إخل و )رجله اليت ميشي ا يده اليت يبطش ا و بصره الذي يبصر به و أحببته كنت مسعه الذي يسمع به و

غري ذلك  التفرقة و التجزئة و مع هذا يلزم التعدد حبسب املتقربني و بالضرورة ال يكون سبحانه جارحة لعبده و

أتباعهم جهلوا معرفة ما  هؤالء و بن اجلوزي واقال  .تقدس عن ذلك ال مجاد تعاىل اهللا و مما ال يقوله محار بل و

بن أيب شيبة أنه قال يف كتاب العرش أن ان أعجب ما رأيت هلم ما ذكروا عن م ما يستحيل عليه و جيوز على اهللا و

نربأ من  مث قال و .فاستوى على العرش ،من السماء إىل العرش و ،ار من األرض إىل السماءاهللا قد أخربنا أنه ص

تعاىل ال يوصف مبا يوصف به اخللق ملا بنوا  لو فهموا أن اهللا سبحانه و نوا مذهبنا فعابنا الناس بكالمهم واأقوام ش

تقديسه نفسه  يف ذلك تكذيبه يف ترتيهه و وبني خلقه  قواعدهم على احملسوسات اليت ا املساواة بينه و أمورهم و

 عز و جلقال أبو الوفاء بن عقيل حتسب اجلهلة أن الكمال يف نسبة النقائص إليه فيما نزه نفسه عنه  و عز و جل

دليل العقل بالرد قال أبو قد قضى عليه  كيف يكون له حكم الدليل و الذي أوقعهم يف ذلك القياس املظنون و و

 أحدها إمرارها على ما جاءت من غري تفسري و :ثالث مراتبالناس يف أخبار الصفات على  و :زيبن اجلواالفرج 

املرتبة الثانية  ).هذا مذهب السلف و(أي جاء أمره  ]جاء ربك و[ :ال تأويل إال أن تقع ضرورة كقوله تعاىل

هله الناقلني إذ ليس هلم علوم م جلقد ع املرتبة الثالثة القول فيها مبقتضى احلس و .هو مقام خطر التأويل و

ما يستحيل فإن علم املعقوالت يصرف ظواهر املنقوالت  و عز و جلاملعقوالت اليت ا يعرف ما جيوز على اهللا 

ال  ال يوصف حبركة و عز و جللوا فهموا أن اهللا  عن التشبيه فإذا عدموها تصرفوا يف النقل مبقتضى احلس و

 هو كفر بالقرآن أعاذنا اهللا من ذلك و ا بقوا على احلسيات اليت فيها عني التشبيه وال تغري مل ال جارحة و نتقال وا

قال أبو املعايل اجلويين  .قد ندم خلق من أكابر املتكلمني على اخلوض يف ذلك ال شك أن مذهب السكوت أسلم و

اآلن رجعت  وا عنه وغصت يف الذي  ركبت البحر األعظم و علومهم و خليت أهل اإلسالم و( :يف آخر عمره

 )بن اجلويينإال فالويل ال أموت على دين العجائز و إىل قوهلم عليكم بدين العجائز فإن مل يدركين احلق بلطفه و



مل يشهدوا ما يشفي العقل من  النظر و دين العجائز أن املدققني بالغوا يف البحث و قال أبو الوفاء بن عقيل معىن

 :فقال االستواءاإلمام أمحد قدس اهللا روحه عن سئل  قالوا ال ندري و استطرحوا و التعليل فوقفوا مع املراسم و

على أتباعه  أرشدك إىل احلق إىل هذه العبارة ما أرشقها و نظر وفقك اهللا واف )هو كما أخرب ال كما خيطر بالبشر(

د الرمحن بن علي ملا رأى مسه عبا منهاج سليم قال احلافظ أبو الفرج بن اجلوزي و عتقاد قومي وا 1ما أشققها

السنة انتموا إىل مذهبه ليدخلوا عليه  نفاسة مذهبه لتشييده بالكتاب و احلساد لإلمام أمحد ما حصل له من الرفعة و

مل يستحيوا من اخلبري  التجسيم و صرف الناس عنه حسدا من أنفسهم فصرحوا بالتشبيه و اخللل و النقص و

  :من نظمه يف ذلك ه ونسبوه إليه إفتراء علي و .العليم

  

  طلبت األسد يف الصواب و ما أغلو     و ملا نظرت يف املذاهب كلها            

  يزيد على كل املذاهب بل يعلو  فألفيت عند السري قول ابن حنبل            

  بنقل صحيح و احلديث هو األصل  و كل الذي قد قاله فمشيد            

  2يقوم  علم أعرف من روىو كان بنقل ال            

  و يتبع يف التسليم من قد مضى قبل  و مذهبه أن ال يشبه ربه

  :ي وغريه من علماء السلف كما أذكريشري إىل صاحبه اإلمام الشافع

 

  فقام على رجل الثبات و هم زلو  فقام له احلساد من كل جانب

                                       
  .شقها حبذف إحدى القافني أو بإبدال أحدامها فاء اهـ مصححهلعله ما أ  1
  .إذا نام السوى و به خيلو اهــ مصححه: هكذا بياض باألصل و يصح أن يتمم بنحول قولنا  2



  فكم أرشدوا حنو اهلدى و لكم دلوا  و كان له أتباع صدق تتابعوا

  مبذهبه ما كل زرع له أكل  و جاءك قوم يدعون متذهبا

  ذي نقلوه يف الصافت و هم غفل  و مالوا إىل التشبيه أخذا بصورة ال

  فمال إىل تصديقهم من به جهل  و قالوا الذي قلناه مذهب أمحد

  مشبهة قد ضرنا الصحب و اخلل  فصار األعادي قائلني لكنا

  به الترتيه لكن هم اختلواو مذه  فقد فضحوا ذاك اإلمام جلهلهم

  و أكثر ما أدركته ماله عقل  لعمري لقد أدركت منهم مشاخيا

  

 و(الرشاد  الرمز إىل منهج احلق و قتصاد وألين يف هذه الورقات على سبيل االحذفت أبياتا من هذه القصيدة  و

امت نفسي يف  ت بال متثيل وصدق آمنت بال تشبيه و( :فقال االستواء روحه عن الشافعي قدس اهللا )سئل اإلمام

هذا شأن األئمة ميسكون أعنة اخلوض يف هذا الشأن مع أم  و )أمسكت عن اخلوض فيه كل اإلمساك اإلدراك و

من ( :اإلمام أبو حنيفة قدس اهللا روحه عن ذلك فقال )سئل و(ال خيوض فيه إال أجهل الناس به  أعلم الناس به و

من توهم  تعاىل مكانا و هللا سبحانه وأن  ،م يف األرض فقد كفر ألن هذا القول يؤذنقال ال أعرف اهللا أيف السماء أ

اإلميان به  الكيف جمهول و معلوم و االستواء( :فقال االستواءاإلمام مالك عن  )سئل و( )هللا مكانا فهو مشبهأن 

تعاىل فوق عرشه فهو  ستدل بكالمه على أنه سبحانه وافنفى العلم بالكيف فمن  )السؤال عنه بدعة واجب و

 من وصف شيئا من ذاته سبحانه و )فال تضربوا هللا األمثال( :قال اإلمام مالك عند قوله و ،سوء فهمه جلهله و

 كذا السمع و فأشار بيده إىل عنقه قطعت و ]قالت اليهود يد اهللا مغلولة غلت أيديهم و[ :تعاىل مثل قوله تعاىل

 يعين عند أهل اللغة و )معلوم االستواء( :قال مالك رضي اهللا عنه و ،بنفسهالبصر يقطع ذلك منه ألنه شبه اهللا 

كل ما كان من صفات  ألن الكيف من صفات احلدث و عز و جلأي بالنسبة إىل اهللا  )الكيف جمهول و( :قوله



اإلميان به  و( :قوله اجلماعة و مرته عنه فإثباته له سبحانه كفر حمقق عند مجيع أهل السنة و عز و جلاحلدث فاهللا 

ألن الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا  )السؤال عنه بدعة و( :قوله كربيائه و أي على الوجه الالئق بعظمته و )واجب

مل يعلم أوضاع  احدث م مبعناه الالئق حبسب اللغة فلم حيتاجوا إىل السؤال عنه فلما ذهب العاملون به و عاملني به و

فرح بذلك أهل الزيغ فشرعوا  و عز و جلسأل اجلهلة مبا جيوز على اهللا ال له نور كنورهم شرع ي لغتهم و

إذ  و[ :أن ال يهملوا البيان لقوله تعاىل لذلك تعني على أهل العلم أن يبينوا للناس و يدخلون الشبه على الناس و

األمة عليهم يف دينهم  مدار 2األئمة اليت 1فهذه ]ال تكتمونه أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس و

 اهللا حسبه و املسلمني و فترى على أئمة اإلسالم واختالفا يف ذلك فقد اون يف العقيدة فمن زعم أن بينهم متفق

من ( :قال عليه الصالة و السالم بن عباس رضي اهللا عنهما أنهايف الصحيحني من حديث  و .سيجزي اهللا املفترين

إن الشيطان ذئب اإلنسان كذئب ( :عليه الصالة و السالم قال و )جاهلية فارق اجلماعة شربا فمات مات ميتة

 رواه الطرباين و )املساجد اجلماعة و عليكم بالعامة و الشعاب و الشاذة إياكم و النافرة و الغنم يأخذ القاصية و

ما ( :الشافعي فقالسئل اإلمام أمحد عن  رجاله ثقات و رواه اإلمام أمحد و غريه من حديث معاذ رضي اهللا عنه و

 مجع مذهبه أكنافها و أرباا وو  طلع على معارفهاا و ،هو الذي أخرج من قشور التشبيه لباا الذي أقول فيه و

ما وضع أحد قلمه يف حمربة إال  و ،الشافعي كبريهم الفقهاء أكابر و الشافعي طبيبهم و فاحملدثون صيادلة و ،أطناا

   .كثري الدعاء للشافعيكان  و) للشافعي عليه منة و

 ،يابين كان الشافعي كالشمس للدنيا( :مسعك تكثر الدعاء له قالأد اهللا أي شيء كان الشافعي فإين بنه عباقال له 

الرمحن على [ :عن قوله تعاىلسئل بعض أئمة السلف  و )نظر هل هلذين من خلف أو عوضاف ،كالعافية للناس و

ستوى مث قال كل ما ميزمتوه بأذهانكم االعرش حمدث بالرمحن  ال مل يزل وع الرمحن جل و( :فقال ]ستوىاالعرش 
                                       

  .لعله فهؤالء اهـ مصححه  1
  .لعله الذين اهـ مصححه  2



مصنوع مثلكم ألن حقيقته عالية عن  مردود عليكم حمدث و أدركتموه يف أمت عقولكم فهو مصروف إليكم و و

 نه وضداد بقوله سبحاتفق فيه األاقد  كيف حييط به علم و أو يدركه وهم أو حييط به علم كالأن تلحقه عبارة 

 و :قصرت عنه العبارات :حقيقة األلفاظ كالم :أي عبارة خترب عنه ]الباطن الظاهر و اآلخر و هو األول و[ :تعاىل

بن عباس رضي اقال  ).املماثلة و نسةتقدس عن اا تعاىل اهللا و ]ليس كمثله شيء[ :خرست عنه األلسنة بقوله

ال أهل التحقيق ذكر العرش إظهارا لقدرته ال مكانا لذاته إذ ق و ،اهللا عنهما يف هذه اآلية معناها ليس له نظري

اهللا ال إله إال هو رب العرش [ :الوقوف عليها كما أشار إىل ذلك يف قوله تعاىل الذات ممتنعة عن اإلحاطة ا و

مل من نقائص السالم السا :املسبح جبميع اللغات و :فسبحانه هو املرته عن الشبيه القدوس املربأ عن اآلفات ]العظيم

تعاىل عن  تبارك و .الغين عن األغيار :املخلوقات الصمد السيد الذي ال يشبهه شيء من املصنوعات و :املخلوقات

 من بعض مقدوراته الكرسي و و :القدرة املنفرد بصفات الكمال و :الفرد الذي ال نظري له :أن حتويه اجلهات

 و :نزهها باآليات البينات فصفاته ال يوصف ا غريه نية وشهد لنفسه بالوحدا :السموات األرضون و العرش و

قال البغداديون يف  :أشد العقوبات ضاهى أهل العناد فاستوجب اللعن و و :من تعرض لذلك فقد طعن يف كالمه

ال علة  كل صنع صنعه و ]إذا قضى أمرا فإمنا يقول له كن فيكون األرض و بديع السموات و[ :قوله تعاىل

 و 1أزال العلل عن ذاته بالدرك :أوجد األكوان بقوله كن و :املكان لذاته مكان ألنه قبل الكون و لصنعته ليس

 :حي قيوم ال أول حلياته :باإلشارة فال يبلغ أحد شيئا من كنه معرفته ألنه ال يعلم أحد ما هو إال هو بالعبارة عنه و

الدرك عن  و :ن األبصار فعجز العقل عن الدركحتجب عاكما  :األفهام احتجب عن العقول و :ال أمد لبقائه و

سم اقوهلم كل صنع عربوا باملصدر عن  و. اهـسنده الطلب إىل شكله أ و :انتهى املخلوق إىل مثله و :ستنباطاال

قد  كيف و :ال يدرك درك ما للعبد املقهور بكمن اجلهل البني أن يطلب ا و ]هذا خلق اهللا[ :املفعول كقوله تعاىل

                                       
  .يطوا به بالدرك اخل و الدرك اإلدراك اهـ مصححهقوله بالدرك كتعلق مبحذوف فيما يظهر تقديره و أعجز اخللق عن أن حي  1



يدركه من  و :القياس من ال يدركه العقل من جهة التمثيل ن يدرك باحلواس أو يتصور بالعقل احلادث وترته عن أ

سكونه مع  حركته و نوعه و و :جنسه له اية يف جسمه و فكل ما يتومهه العقل لنفسه فهو جسم و :جهة الدليل

حلدث تعاىل عن ذلك فهو الكائن قبل غري ذلك من صفات ا العرض و املساحة من الطول و ما يلزمه من احلدود و

ال كصفاته  و :ليس كذاته ذات :األبدي بعد لواحق القدم :هو األول قبل سوابق العدم و ،املكان الزمان و

   .صفات

جلت ذاته القدمية اليت مل تسبق بعدم أن يكون هلا صفة حادثة كما يستحيل أن يكون للذات احلادثة صفة قدمية 

الطوية لإلمام العامل  1سأل بعض املخبثني و ]مل يك شيئا كر اإلنسان أنا خلقناه من قبل وأو ال يذ[ :قال تعاىل

 .إله واحد :فقال :حيىي بن معاذ الرازي فقال له أخربنا عن اهللا :املناهج العلية و .العالمة اجلامع بني العلوم السنية

ما كان  :فقال .مل أسألك عن هذا :قال السائلف .باملرصاد :قال .قال فأين هو .إله قادر :قال .فقال له كيف هو

الكيفية فأجابه هذا احلرب  فالسائل سأل عن الذات و .فأما صفته فالذي أخربتك عنه .غري هذا فهو صفة املخلوق

مع فرعون اللعني ملا قال له هذا أخذه من قصة سيدنا موسى عليه الصالة و السالم  بالصفات اجلاللية القدسية و

األرض  رب السموات و[ :فقال موسى ]ما رب العاملني و[ :فسأله فرعون ]إين رسول رب العاملني[ :عليه السالم

ابقة السؤال ألن فرعون سأل فضمن اجلواب العدول عما سأل ألنه عدل فيه عن مط ]ما بينهما إن كنتم موقنني و

سأل عما  أخطأ و ط يف السؤال وصفاته فجاز له حني خل موسى أجابه عن قدرته و تعاىل و هيتة سبحانه وعن ما

أنا أسأله عن شيء فيجيب عن غريه فقال موسى  ]تستمعون أال[ :ال ميكن إدراكه العدول عن سؤاله فقال فرعون

فلما قال موسى عليه السالم ذلك استشعر فرعون أنه أخطأ يف  ]رب آبائكم األولني ربكم و[ :عليه السالم

 رماه بذلك حىت يتخلص و ]إن رسولكم الذي أرسل إليكم نون[ :لالسؤال فخشي أن يدرك ذلك جلساؤه فقا
                                       

 لعله خبيثي اخل و قوله لإلمام لعل الالم األوىل من تصرفات النساخ و هذا ظننا يف كل ما تقدم أو جييء يف هذا الكتاب من األلفاظ اليت  1

  .ألن اإلمام احلصين أجل من أن خيفى عليه مثل ذلك اهـ مصححه –ختالف اللغة 



ىل احلق هداك إ و عز و جلال يؤخذ به فتأمل أرشدك اهللا  يصري موسى عليه السالم يف مقام ال يلتفت إىل قوله و

ال  والكيف فال أجهل  غريهم عدم العلم بالذات و السالم و نبياء عليهم الصالة وكيف أن ذلك معلوم عند األ

اإلمام احلافظ حممد بن علي الترمذي  )قال(منه يف معرفته بالعجز عن درك ذاته  ىأهد أعمى بصرية ممن فرعون

قال أهل التحقيق من أهل  و )من جهل أوصاف العبودية فهو بنعت الربوبية أجهل( :صاحب التصانيف املشهورة

مرته عن كل ما  عز و جلكالعامي فهو مشبه فإنه  ما يليق بطبعه عز و جلعتقد يف اهللا امن ( :اجلماعة السنة و

عقله  فإميان العامي لضعف علمه و )تقدس عن ذلك يصفه اآلدمي أو يتخيله ألن ذلك من صفات احلدث تعاىل و

يكفرون به مفصال محلهم على ذلك  تعاىل خبلقه يؤمنون به جممال و سبحانه و :بن عباسا )قال( 1يقبل التشكيك

هم الذين  ]هم مشركون ما يؤمن أكثرهم باهللا إال و و[ :اؤه رضي اهللا عنهما يف قوله تعاىلإغو زخرف العدو و

ما أشهدم خلق [ :عدم تأملهم قوله تعاىل شبهوا اهللا بدسيسة عدم علمهم بغوائل النفس األمارة بالسوء و

صفات ذواا يف ذاا  ن تدرك بعضأيف ذلك إشارة إىل عجز اخلليقة  و ]ال خلق أنفسهم األرض و السموات و

خلق أنفسها فلم متلك أن حتتوي علم  األرض و أو تدري كيف كنهها يف أنفسها بعدم شهودهم خلق السموات و

 و[ :قال تعاىل مالكها و بارئها و أنفسها يف أنفسها فكيف تدري أو تدرك شيئا من صفات موجدها من العدم و

يف ذلك إشارة ظاهرة إىل عجزك عن إدراك  و ]زواج كلهاسبحان الذي خلق األ[ ]من كل شيء خلقنا زوجني

يف بعضها ما ال خيطر على قلب بشر فكيف باخلالق الذي  صفاا و ختالف ذواا واات على كنه بعض املخلوق

ال  تعاىل مباين خللقه من كل وجه ال يسعه غريه و هو سبحانه و و ]ليس كمثله شيء[ :نزه نفسه بقوله تعاىل

   .تقدس أن يدركه حادث أو يتخيله وهم أو يتصوره خيال حيجبه سواه

 ىركبك عل .خملوقاته أنت من صفاته عن مشاة خملوقاته و فهو امللك القدوس املرته يف ذاته وكل ذلك حمال 
                                       

دق ذلك يف بعض العوام الذين مل الم ليس على عمومه فإن من العامة من يندهش العامل ملبلغ كمال إميانه باهللا عز و جل و قد يصهذا الك  1

  .شأوا يف حجور أهل الدين و مل خيتلطوا م و هو أندر من الكربيت األمحر بني طبقات العوام اهـ مصححهني



لقد  و[ عز و جلمع تنقل تارات من ماء مهني فقال أعجب ترتيب  جعلك يف أحسن صورة و و .منوال عجيب

ن ساللة من طني مث جعلناه نطفة يف قرار مكني مث خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا خلقنا اإلنسان م

اإلنسان هنا هو آدم عليه  ]املضغة عظاما فكسونا العظام حلما مث أنشأناه خلقا آخر فتبارك اهللا أحسن اخلالقني

قوله تعاىل مث جعلناه أي  عمائة ألف لغة وكان عليه السالم يتكلم بسب من كل تربة و سلةنه ساللته أل السالم و

هو الرحم مث خلقناه علقة أي دما فخلقنا العلقة مضغة أي قدر ما  اإلنسان نطفة يف قرار مكني أي حرز منيع و

هو نفخ  بني كل خلقتني أربعون يوما فكسونا العظام حلما مث أنشأناه خلقا آخر و ميضغ فخلقنا املضغة عظاما و

قيل ذكرا أو  الشعر قاله قتادة و ان ونسقيل نبات األ غريهم و الشعيب و جماهد و بن عباس وا قاله .الروح فيه

تعاىل بعد ذكر  املقدرين ترته سبحانه و قيل غري ذلك فتبارك اهللا أحسن اخلالقني أي املصورين و أنثى قاله احلسن و

   .هذه األطوار

التنقالت إنشاء بعد إنشاء يف  الترتيه ألن هذه التارات و املعىن أن من هذه من بعض مقدوراته يستحق التعظيم و

أخرج  خرق اخلروق و وصف األلوهية مث اإلنشاء اآلخر أن شق الشقوق و غاية الداللة على كمال القدرة و

  ركبها على منوال غريب مع كونه خلقا سويا فأظهر يد القدرة  جعل العروق كاألار اجلارية و العصب و

التمييز  اإلدراك و السكون و احلركة و أودع فيه الروح و احلكمة الباهرة و كمال الصنع و هرة واآليات الظا و

غري ذلك مما يليق ذا النوع اإلنساين احليواين اىل  الفراسة و الفطنة و الفهم و املعرفة و العلم و لغات الكالم و و

   .اخلالقني يعسر تقديره وحده فتبارك اهللا أحسن غري ذلك مما يطول عده و

قصرا أو عن حقيقة بعض ما يف باطنك من أي نوع  طوال و و خانةئ لو قيل لك أخربين عن قدر عروقك رقة و و

مجيع هذا النوع اإلنساين نتفة تراب جعله بشرا منتشرا فتعاىل اهللا  أنت و و .خلرست كان لعجزت عن بيان ذلك و

صري نفسه أخس  و .العناد سلك سبيل الفساد و و. شادصفاته إال من عدم الر تبارك أن خيوض يف ذاته و و

ال  استعمل فكره وجد نفسه أجهل اجلاهلني بعظمة هذا العظيم فال يقدره أحد قدره و فمن حقق نظره و .العباد



 ال وصفه مبا يليق به سواه عجز األنبياء و فسبحانه ما أثىن عليه حق ثنائه غريه و .أدناه ن قربه وإ يعرفه سواه و

ثناء  يال أحص :من جوامع الكلم يأبلغهم نطقا مع ما أعط أرفعهم حمال و لهم قدرا وقال أج .رسلون عن ذلكامل

تارة  وجده حمشوا بترتيهه تارة بالتصريح و عز و جلمن تأمل كالم اهللا  و .عليك أنت كما أثنيت على نفسك

السالم  العلماء ورثة األنبياء عليهم الصالة و 1ءهؤال تارة مبا تقصر عنه العبارات و تارة باإلشارات و بالتلويح و

يرجح مدادهم  السالم و الذين قربوا من درجة النبوة ألم دلوا الناس على ما جاءت به الرسل عليهم الصالة و

يف أرضه  عز و جلهم أمناء اهللا  األرض حىت احليتان يف املاء و يستغفر هلم من يف السموات و على دم الشهداء و

 أي زدين علما بالقرآن و ]رب زدين علما[ :قد قيل يف قوله تعاىل هم على الشيطان أشد من ألف عابد وأحد و

بها بطرائف هؤالء هلم علم لدين يرد على قلوم من غيب اهلدي هلا جوالن يف امللكوت فترجع إىل صاح معانيه و

 العمل باإلخالص و تزايد اخلوف و ة ومن مثرة ذلك حصول اخلشي إليها عامل علمه و ياحلكمة من غري أن يلق

مثل العامل كمثل السفينة إذا  أهلك غريه و و إال هلك وصون النفس عن مواطن اهللكة  الزهد و الصدق و

ذنوب غريه  اهللا بذنوبه و ىغريه فيلقأو يهلك يهلك  على العامل أن حيترز لئالغرق أهلها فواجب  حنرفت غرقت وا

تكرمه  كانت عائشة رضي اهللا عنها حتبه و هو من سادة التابعني و حممد بن املنكدر و )قال(فيضاعف عليه العذاب 

هذا  و .نصح قدس اهللا روحه صدق و و .بني عباده فلينظر كيف يدخل و عز و جلالفقيه يدخل بني اهللا  :تربه و

 ا ملا ظهر أهل الزيغ وال سيم كانوا شديدين على من خالف و املسلمني و شأن السلف بذلوا النصيحة لإلسالم و

قولون هم الذين كانوا ي من جمالستهم و أحاديثه بالغوا يف التحذير منهم و تظاهروا بالتنويه بذكر آيات املتشابه و

كذا قالت  و .اآلية ]بتغاء الفتنةالوم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فأما الذين يف ق[ :يف قوله تعاىل عز و جلاهللا  عىن

ال تغتروا بكل واعظ  التذكري تفقدوا منه أمورا و إذا جلس أحد للوعظ و :كانوا يقولون عنها وعائشة رضي اهللا 
                                       

نبياء عن وصف ربنا كما ينبغي له و يليق به و لوال ما علمهم اهللا تعاىل يف دينه ما عرفوا من معطوف على األنبياء أي عجزوا كما عجز األ 1

  .وحيه و إمنا قلنا بذلك العطف ألنه مل جيئ بعدهم حديث عنهم فليعلم اهـ مصححه



ذكروا أشياء ببعضها  و ،أهلك اهلوى هلك و فإن الواعظ إذا مل يكن صادقا ناصحا سليم السريرة من الطمع و

حشره يف  يريد إهالكه و عز و جلهللا من ال يقبلها فما ذاك إال أن ا تنطفيء نار الشبه اليت ا ميوه أهل الزيغ و

 ]اهللا حيكم ال معقب حلكمه و[إضالله فال هادي له  عز و جلمن يرد اهللا  الزنادقة و اليهود و زمرة السامرة و

   .فهو الفعال ملا يريد .سعيد قسم اخللق إىل شقي و ]ال يسأل عما يفعل[

سبيل من  حاد عن الضاللة و أهل الزيغ و ألمارة وتبع هوى نفسه اامن  و .ال يشقى تبع هداه فال يضل وافمن 

إذا جلس شخص للوعظ فتفقدوا منه أمورا  .لنرجع إىل قول السلف رضي اهللا عنهم و .ىم يقتدى هلك يف املرق

قالوا ذلك حني ظهر  .إال هلكتم من حيث طلبتم النجاة اجللوس إليه و إياكم و إال فاهربوا منه و إن كانت فيه و

حديث حذيفة رضي اهللا عنه يدل  ذلك بعد وفاة عمر رضي اهللا عنه و كثرت املقاالت و البدع و و أهل الزيغ

 رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمكنا عند عمر رضي اهللا عنه فقال أيكم مسع ( :اللفظ ملسلم قال حذيفة لذلك و

جاره قالوا أجل  تنة الرجل يف أهله ويذكر الفنت فقال قوم حنن مسعناه فقال لعلكم تعنون ف صلى اهللا عليه و سلم

 صلى اهللا عليه و سلم النيب صلى اهللا عليه و سلملكن أيكم مسع  الصدقة و الصيام و قال تلك تكفرها الصالة و

يذكر اليت متوج موج البحر قال حذيفة رضي اهللا عنه فأسكت القوم فقلت أنا قال أنت هللا أبوك قال حذيفة رضي 

تعرض الفنت على القلوب كاحلصري ( :يقول صلى اهللا عليه و سلم هللا صلى اهللا عليه و سلمرسول ااهللا عنه مسعت 

أي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حىت يصري على قلبني على أبيض  فأي قلب أشرا نكت فيه نكتة سوداء و

 خيا ال يعرف معروفا ولكوز جمااآلخر أسود مربادا ك األرض و مثل الصفاة فال تضره فتنة ما دامت السموات و

بينها بابا مغلقا يوشك أن  حدثته أن بينك و قال حذيفة رضي اهللا عنه و ).ال ينكر منكرا إال ما أشرب من هواه

حدثته أن  ال بل يكسر و :لك فلو أنه فتح لعله كان يعاد قال قال عمر رضي اهللا عنه أكسر ال أبا :يكسر قال

 )ما أسود مربادا( :قال أبو خالد فقلت لسعيد يا أبا مالك .يس باألغاليطذلك الباب رجل يقتل أو ميوت حديثا ل

منكوسا فقوله ليس باألغاليط يعين أنه عن  :قال )جمخيا الكوز(قلت فما  :قال .شدة البياض يف السواد :قال



أصله يف  وختبار عن أمر سوء الفنت كل أمر كشفه اال وصلى اهللا عليه و سلم  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

قوله تعرض الفنت  و .شيوعها شدة عظمها و دفع بعضها ببعض و ضطراا وشبهت مبوج البحر ال ختبار واللغة اال

هذا  لتصاقها واتؤثر فيه لشدة  على القلوب أي تلصق بعرض القلوب أي جبانبها كاحلصري تلصق جبنب النائم و

عز قربانا من اهللا  حتسن لعقوهلم ذلك حىت يعتقدوا ذلك دينا و تؤثر و شأن املشبهة تلصق فتنة التشبيه يف قلوم و

إىل  إفتان من يقدر على إفتانه كما هو مشاهد منهم و 1حريصا على ما يقنع أحدهم حىت يبقي داعية و و و جل

ا أشربو و[ :منه قوله تعاىل حلت منه حمل الشراب و ألزمها و مثل ذلك قوله أشرا أي دخلت فيه دخوال تاما و

ال خيرج منها شيء يف  بينها بابا مغلقا معناه أن تلك الفنت ال تفتح و ن بينك وإأي حبه فقوله  ]يف قلوم العجل

قد جاء مبينا  الرجل هو عمر و كسر الشني معناه أنه يكسر عن قرب و هو بضم الياء وو قوله يوشك  حياتك و

مبدأ  هو عمر رضي اهللا عنه ما دام حيا فإذا مات دخلت وبني الفنت  احلاصل أن احلائل بني الناس و يف الصحيح و

عمر رضي اهللا عنهما  بأيب بكر و وصلى اهللا عليه و سلم  النيب صلى اهللا عليه و سلمب 2الفنت هو الذين شرقوا

 يقرءون شيئا من القرآن و كانوا يظهرون اإلسالم و لعلمهم أن الدين ال يتم إال ما ألن عندهم علما بذلك و

حىت أن منهم من كان صلى اهللا عليه و سلم  النيب صلى اهللا عليه و سلمنوا يرمزون إىل التعرض بالنقص حىت يف كا

صلى اهللا عليه و سلم  النيب صلى اهللا عليه و سلمملا فيها من العتاب مع  )بعبس(ال يقرأ يف اجلهرية إال  يؤم الناس و

تظاهر شخص بسؤال ما الذاريات ذروا فقال عمر رضي  ه وقتال 3هم رضي اهللا عنه على مكتوم وأم بن األجل 

 سم الرجل صبيغ فشمر عمر رضي اهللا عنه عن ذراعيه وا اهللا عنه اللهم أمكين منه فمر يوما فقيل له هو ذا و

                                       
  .يريد فتنة من يقدر على فتنته  1
فذوا ما يضمرون من الكيد لإلسالم يف وجودهم لعلمهم اخل اهـ أي غصوا به صلى اهللا عليه و سلم و بصاحبيه فلم يستطيعوا أن ين  2

  .مصححه
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كان رضي اهللا عنه  و 1أوجعه جلدا مث قال أرحلوه فأركبوه على راحلته فقال طيفوا به يف حيه ليعلم الناس بذلك

 )قمع النفوس(قد ذكرت نبذة يسرية من سريته يف كتاب  ال تأخذه يف اهللا لومة الئم و عز و جليف دين اهللا  شديدا

 كان ساحرا و تظاهر شخص يقال له املغرية بن سعيد و ملا كان أواخر القرن األول اتسع األمر من القصاص و و

أن أعضاءه على  ى صورة رجل على رأسه تاج ويقول أن ربه عل التنجيم و مجع بني اإلحلاد و اشتهر بالوصاف و

إنا عرضنا األمانة على السموات [ :يقول أن األمانة يف قول اهللا تعاىل يقول ما ال ينطق به و عدد حروف اهلجاء و

هو أبو  ]محلها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال و[ :قوله تعاىل اخلالفة و يهي أن ال مينع عل ]اجلبال األرض و و

ضمن عمر أنه يعني أبا بكر  مينع عليا منها و قال عمر رضي اهللا عنه أليب بكر أن حيملها و و .اهللا عنهبكر رضي 

اجلهل  أقدما على املنع متظاهرين مث وصفهما بالظلم و بشرط أن جيعل أبو بكر اخلالفة له بعده فقبل أبو بكر منه و

كمثل الشيطان إذ قال [يف حق عمر رضي اهللا عنه  زعم أنه نزل نه كان ظلوما جهوال وإمحلها أبو بكر  فقال و

 كان يقول بتكفري سائر الصحابة رضي اهللا عنهم إال ملن ثبت مع علي رضي اهللا عنه و و .اآلية ]كفرالإلنسان 

نكار املنكر قبل إكان يقول بتحرمي  السالم مل خيتلفوا يف شيء من الشرائع و كان يقول أن األنبياء عليهم الصالة و

كذا فعل جبعفر  طرده و ه ورالغيب حىت أجيب لك العراق فانته قر أنك تعلمأقال حملمد الباقر  و ،اإلمام خروج

 معه ميكائيل و كان يقول انتظروا حممد بن عبد اهللا اإلمام فإنه يرجع و الصادق ولد حممد الباقر فقال أعوذ باهللا و

املائة ظفر به خالد بن عبد  كان يف السنة التاسعة عشرة و كان له خبائث فلما املقام و جربيل يتبعانه من الركن و

استمر األمر على ذلك إال أم سلكوا  أحرق معه مخسة من أتباعه فهذا شأن أهل الزيغ و اهللا القسري فأحرقه و

 جيمعوا و يكثرون من ذكر أحاديث املتشابه و على مساع احلديث و 2احليلة بإظهار الكب مسلك املكر و

بن عيينة وا توجع هو و كثر القصاص و ا على الناس العوام مث كثرت املقاالت يف زمن اإلمام أمحد ويسردو 
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نبغ يف زمنه حممد  كنت أود لو كان قصاصا صادقا نصوحا طيب السريرة و :كان اإلمام أمحد يقول غريمها منهم و

مسع احلديث  بن عيينة وا وثقه هو و أظهر حسن الطريقة حىت ترافق مع اإلمام أمحد و بن كرام السجستاين و

على  كان ملبوسه جلد ضأن غري خميط و لني اجلانب و أظهر التقشف مع العفة و وقف على التفاسري و الكثري و

يتخشع  حيدث و يذكر و يعظ و اختذ قطعة فرو جيلس عليها و رأسه قلنسوة بيضاء مث أخذ حانوتا يبيع فيه لبنا و

 بزهده حىت حصر من تبعه من الناس فإذا هم سبعون ألفا و الضعفاء من الطلبة لوعظه و حىت أخذ بقلوب العوام و

ما  ار اليت ظواهرها يوافق عقول العوام وباألخ صار يلقي على العوام اآليات املتشاة و كان من غالة املشبهة و

مثان سنني مث مل يزل أتباعه وضعوه يف السجن فلبث يف سجن نيسابور  ألفوه ففطن احلذاق من العلماء فأخذوه و

مل يعلم به إال خاصة من أصحابه  مات ا يف زعر و ارحتل إىل الشام و يسعون فيه حىت خرج من السجن و

قد  التقشف و كان أتباعه يف القدس أكثر من عشرين ألفا على التعبد و دفنوه يف القدس الشريف و فحملوه و

استمر على ما هم عليه خلق شأم محل الناس  هم ال يشعرون و الكني وهم من اهل زين هلم الشيطان ما هم عليه و

قال سعيد بن جبري هذه اآلية  ]أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا[ :على ما هم عليه إىل وقتك هذا قال اهللا تعاىل

باس رضي اهللا بن عاكان  هو يظنها حقا و البدع املعىن أنه ركض يف ميادين الباطل و نزلت يف أصحاب األهواء و

 ستحسان ما يسوق إليه اهلوى واالبدعة هي  عند هذه اآلية إن الضاللة هلا حالوة يف قلوب أهلها و :عنهما يقول

وكلوا إىل ما  سرارهم وأسراج التوحيد من  هؤالء يرتع من قلوم نور املعرفة و الشبهة مع الظن بكوا حقا و

حىت ينكشف هلم األمر كما قال اهللا  ]م هم الكاذبونإى شيء أال حيسبون أم عل و[أضلوا  اختاروا فضلوا و

قيل عملوا أعماال ظنوا أا يف كفة احلسنات فإذا هي يف كفة  ]بدا هلم من اهللا ما مل يكونوا حيتسبون و[ :تعاىل

 مال الصاحلة ومتام األع الزهد و يعتقد مع متام الورع و و 1هذه اآلية قيل أا يف أهل البدع يتصور السيئات و
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أفعاله ما هو خالف احلق  صفاته و من ذلك أن يعتقد يف ذات اهللا و و .ما عاقبته خطرة ،القربات فعل الطاعات و

به يغتر قد زين له العدو  عليه يعول و معقوله الذي حياكي به اخلصوم و أما برأيه و ،يعتقده على خالف ما هو به و

هذا التقليد كثري يف العوام ال سيما من  بالتقليد ممن هذه حاله و ما أخذاًإ نعمة و حاله له حىت اعتقده دينا و و

قد أهلك اللعني مبثل هذا خلقا ال  العادة و هو على وفق الطبع و عتقاده بظاهر آيه أو خرب وا يعضد بدعته و

هم إذا تبعوامن  ومثل هؤالء  أن غريهم على ضاللة و حيصون حىت أم يعتقدون أن احلق يف مثال ما هم عليه و

خرجت  ختم هلم بالسوء و جهال و ما اعتقدوه حقا باطال و 1نكشف هلم بطالنابدا هلم ناصية ملك املوت 

شدة  ال يفيد زوال ذلك كثرة التعبد و عتقاد باطل واكذا كل  تعذر عليهم التدارك و أرواحهم على ذلك و

ال ينجو أحد إال  القربات ألا تبع ألمر باطل و ت وغري ذلك من أنواع الطاعا احلج و كثرة الصوم و الزهد و

الباطل  هذه اآلية صرحية يف أنه ليس بني احلق و و ]فماذا بعد احلق إال الضالل[ :قد قال تعاىل و .باإلعتقاد احلق

احلق هو الصراط املستقيم  هو العدول عن مسته و الباطل هو الذهاب عن احلق مأخوذ من ضل الطريق و واسطة و

ال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم  أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و و[ :لذي يف قوله تعاىلا

عوجاج فيه ااملستقيم هو الذي ال  و ،تباعهاأمر ب ستقامة وهو دينه باال وصف اهللا تعاىل صراطه و ]به لعلكم تتقون

ترك  تباع واال قتداء والصراط املستقيم هو اال :سهل )قال( .تبعه أوصله إىل مقعد صدق عند مليك مقتدرافمن 

ال تتبعوا السبل  و[ :ستقامة فقالل ملا فيها من احليدة عن طريق االتباع السبابتداع مث أنه تعاىل ى عن اال اهلوى و

إىل سبل الضالالت من األهواء  - ىأوص -  2به أي متيل بكم عن طريقه اليت ارتضى و ]فتفرق بكم عن سبيله

يف  صلى اهللا عليه و سلم تهلكوا قيل لعبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه ما الصراط املستقيم فقال ما تركنا حممدف

ن مر م فمن أخذ يف تلك اجلواد مث رجال يدعون م عن يساره جواد و عن ميينه جواد و طرفه يف اجلنة و أدناه و
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اآلية فأشار  ]أن هذا صرطي مستقيما و[ : اجلنة مث تالنتهى به إىلامن أخذ على الصراط  نتهت به إىل النار وا

أشار بقوله يدعون من مر م إىل  أهل البدع و رضي اهللا عنه بالرجال الذين على اجلواد إىل علماء السوء و

 هلذا بالغ السلف رضي اهللا عنهم يف التحذير من جمالسة كل أحد و الوعاظ الذين هم سبب هالك من قعد إليهم و

إال هلكتم من حيث ظننتم النجاة منها إن  إذا جلس للوعظ فتفقدوا منه أمورا فإن كانت فيه فاهربوا منه و قالوا

ال  من نطق على لسان الشيطان فال شك و لسان الشيطان ينطق و 1جتنبوه فإنه علىا كان مبتدعا فاحذروه و

 )روى(ري قتو جمالسته تعظيم له و إليه و أيضا ففي املشي ريب يف إغوائه فيهلك اإلنسان من حيث يظن السالمة و

رواه الطرباين  و )من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم اإلسالم( :بن عدي من حديث عائشة رضي اهللا عنهاا

غريه جيب التربي من أهل البدع  ذا و بن بشر وافظ أبو نعيم من حديث عبد اهللا رواه احل يف معجمه األوسط و

 )قال و( )صافحه فقد حل عرى اإلسالم عروة عروة من بش يف وجه مبتدع أو( :السلف بعض )قال(التباعد  و

كان  ال نصف كلمة و أكلمك كلمة فقال ال واهللا و :شخص من أهل األهواء أليوب السختياين رضي اهللا عنه

يوب السختياين كنا ندخل على أ:قال رضي اهللا عنه .زداد من اهللا بعدااجتهادا إال ازداد صاحب بدعة ايقول ما 

كان يقول إذا بلغين موت أحد من  يبكي حىت نرمحه و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمفإذا ذكرنا له حديثا عن 

كان يونس  و 2اهللا ما صدق عبد إال سره أال يراه أحد كان يقول و أهل السنة فكأمنا يسقط عضو من أعضائي و

مراة شابة اال خيلون ب دخلن أحد على سلطان يعظه أو يعلمه وعشت ال ي بن عبيد يقول احفظوا عين ثالثا مت أو

كان  أشدها الثالثة ملا فيها من الزيغ أعاذنا اهللا من ذلك و ال ميكن مسعه من ذي هوى و ن أقرأها القرآن وإ و

د كان أبو عب يونس هذا تابعي من أصحاب احلسن البصري و و :يقول ما يزال العبد خبري ما أبصر ما يفسد عمله

منه قال وقفت على  ال أورع مل يكن بأصبهان أزهد منه و من البكائني و اهللا األصبهاين من عباد اهللا الصاحلني و
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 هو يتكلم على الناس فلما جاء الليل رأيت رب العزة يف النوم فقال يل وقفت على مبتدع و شاذة وعلي بن ما

مسعت  )قال احلميدي و(فتوحتان ال يبصر ما شيئا عيناه م مسعت كالمه ألحرمنك النظر يف الدنيا فاستيقظ و

علم أن الكالم ا و .قبل موته قيل أراد أيضا عمى البصرية ىمن وقر صاحب بدعة أورثة اهللا عم :الفضيل يقول

أن يكون  )منها و( )تنبيه السالك على مظان املهالك(قد ذكرت مجلة منه يف  أهلها فيه طول جدا و على البدعة و

ء الطعمة فإنه إمنا ينطق باهلوى ألن مثل هذا يوقع الناس يف احلرام أو رمبا اعتقدوا حله ألم يقتدون به الواعظ سي

األمحق هو الذي  أن يكون رديء العقل أمحق فإنه يفسد حبمقه أكثر مما يصلح و )منها و(يف فعله بواسطة قوله 

أعياين األمحق  األبرص و سالم أبرأت األكمه ويعتقد أنه يصيب قال عيسى عليه ال يضع الشيء يف غري موضعه و

 لكن سلوكه للطريق فاسد فال يكون له رؤية صحيحة يف طريق الوصول إىل الغرض و صحيح و هفاألمحق مقصود

جودة  جتناب خبالف صاحب العقل الصحيح فإنه يثمر حسن النظر وهذا واجب اال ال ينبغي أن خيتار و خيتار ما

 و(غرور الشيطان  خفايا النفس األمارة و األعمال و التفطن لدقائق األدلة و إصابة الظن و و ثقافة الرأي التدبري و

 كذا األخبار و الرهبة و يسكت عن آيات اخلوف و توسعة على النفوس و أن يذكر األدلة اليت هي رجاء و )منها

لو كان  رتكاب شيء واذا علم منه اب املعاصي ال سيما إرتكايسهل  اآلثار ألنه بذلك حيل من القلوب الزواجر و

إذا عبث العلماء  إذا عبث العلماء باملكروه عبث العوام باحلرام و )قال(مكروها فإنه يوقع الناس يف ورطة عظيمة 

 عليهم املعول يف التحليل و رتكاب العلماء ذلك ألم القادة والعوام معناه أم يعتقدون حله الباحلرام كفر 

رب مرارا ألنه اخل يكرر اآلية و يسردها و جيمعها و كذلك األخبار و أن يتعرض آليات املتشابه و )منها و(التحرمي 

يزينه  جرى عليه طبعه و تعاىل على ما ألفه و ألفه فيجري صفات اخلالق سبحانه و عتاده وايوقع العامي فيما 

على الناس فكم من شخص حسن  شفقة ورعا و الشيطان له بغروره ال سيما إن كان الواعظ ممن يظهر زهدا و

 عتناء بشدة جمانبة هذا واالسلف رضي اهللا عنهم هلم  الضمائر و الظاهر خبيث الباطن مجيل الظاهر قبيح السرائر و

هؤالء نبه مالك رضي اهللا عنه  بسب الصحابة رضي اهللا عنهم و أن يكون متهما بالرفض و )منها و(التباعد عنه 



النيب صلى اهللا عليه و أرادوا أن يقدحوا يف  :أوضح ذلك نور اهللا تعاىل قلبه فقال ني وعلى أم من ساللة املنافق

 بشيء فلم جيدوا مساغا فقدحوا يف الصحابة ألن القدح يف الرجل قدح يف صاحبه و صلى اهللا عليه و سلم سلم

أقوام  )منهم و(السالم  ستحالهلم سب أفضل اخللق بعد األنبياء عليهم أفضل الصالة وهؤالء كفار ال خليطه و

هلم  و يبالفشاربينهم يسمونه فيما  هم ال يعتقدون البخاري و غريه و يلبسون على الناس بقراءة البخاري و

السة هؤالء بقي أمور ال أطول بذكرها فمن أراد اهللا به خريا محاه من جم و .خبائث عديدة كل واحدة كفر حمقق

الريبه فبعيد أن يرتفع عن قلبه  الشبه فإذا علقت به الشبهة و و قبول الرخص نقالب وألن القلب سريع اال

مراد الشيطان فإن كان الذي دخلت  ذلك عني الفتنة و احلرية و أقل ما ينال القلب التردد و غشاوة ما وقر فيه و

صلى اهللا عليه  مرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلقال  و عز و جلاملبتدع أدخلها عليه بقال اهللا  قلبه الشبهة عاميا و

هذا من اهلالكني إال أن  احلرية لتحكم الشبهة بالدليل و يتقشع عن قلبه غشاوة اجلهل و فبعيد أن يرجع و و سلم

اهللكة اجلهلة يفهموما على غري املراد منهما على الوجه  السنة و يتداركه اهللا برمحته ألن عمدة الناس الكتاب و

أن ال  تزويق كالمهم و مسعه عن خزايا خزعبالت املبتدعة و جاة حراسة قلبه واملرضي فمن حق العبد الطالب للن

ا  وصفهم ألنفسهم فإن ذلك من أقوى حبائلهم اليت يصطادون ا و زهدهم و كثرة تعبدهم و يغتر بتقشفهم و

 الكتاب وكبابه على إب الدنيا إذا رأى زاهدا فيها مع تتشرب القلوب لبدعتهم ال سيما من قلبه مشغوف حب

 مييل إليه غاية امليل و ال ريب أنه يرغب فيه غاية الرغبة و القناعة فال شك و العفة و الزهد و السنة مع الورع و

رغبتهم ملن هو ذه املثابة فتنبه لذلك فقد أوضحت  حمبتهم و ال يصده عنه صاد كما هو مشاهد من العوام و

هو  خوان الشياطني وإمبثل هؤالء  من شخص قصده صاحل قد هلكالتباعد عن مظان اهللكة فكم  طريق السالمة و

هم األنبياء عليهم السالم ألم العاملون بأسباب احلياة  قتداء باألطباء أعين أطباء القلوب وعليك باال ال يشعر و

   :شعر .شاهدوا منهم ما مل يشاهده غريهم األخروية مث أتباعهم الذين أخذوا عنهم و



  غري اتباع املصطفى فيما بدا  ان يرغب يف النجاة فمالهمن ك            

  صحت فذاك إذا اتبعت هو اهلدى  فاتبع كتاب اهللا و السنن اليت            

  فإذا اقتديت م فنعم املقتدي  و صحبه النيبفالدين ما قال             

ملة على الصخرة يف الليايل دبيب الن لضمائر والعامل خبفايا ا ،املمهل الكرمي العميم اجلود ،فسبحان احلليم الودود

 ،نزه نفسه بنفسه لعجز خلقه عن ذلك ،لقادر فكل ما سواه بقدرته موجودا ،ريان املاء يف العودج ىير و، السود

 و ،العقل فمن عطل وقع يف اجلحود صفاته قدميه ثابتة بالنقل و، احلدود واجلهات  األمثال و فتعاىل عن األشكال و

كف الكف مشلولة بل  و، داليهو التشبيه مذهب السامرة و معلوم و األشباه حمقق و عن النقائص وترتيهه 

 ،منرود د فأهلكته كما هلك فرعون وفمن فتحه هجمت عليه نار الوعي ،مسدود و باب التشبيه مردوم طوعة ومق

نتوسل  و ،من النار ذات الوقود ن أسباا وم فنسأل اهللا العافية من الفنت و ،مثود عاد و أصحاب األخدود و و

 و ،صاحب احلوض املورود ،البشر فقبلته فهو أمحد احملمود اآلخرين حممد كما توسل به أبو إليك بسيد األولني و

 ]كانوا و[ :قال اهللا تعاىل .لو كان من أهل اجلحود توسل به و ال خييب من فهو أعظم الوسائل و ،املقام احملمود

 و ]على الذين كفروا[أي يستنصرون  ]يستفتحون[صلى اهللا عليه و سلم بعث حممد ي أ ]من قبل[أي اليهود 

 النيب صلى اهللا عليه و سلمهم مشركوا العرب كانوا يقولون إذا حزم أمر أو دمههم عدو اللهم انصرنا جباه 

غريها من  كغطفان وكانوا يقولون ألعدائهم  املبعوث آخر الزمان الذي جند صفته يف التوراة فكانوا ينصرون و

دنو  نظر أرشدك اهللا إىل قدره واف .مثود املشركني قد أظل زمان نيب خيرج بتصديق ما قلناه فنقتلكم معه قتل عاد و

ال  ال يوقرونه و التوسل به من اليهود مع علمه سبحانه بأم يكفرون به و عز و جلمرتلته عند ربه كيف قبل 

علم الناس بأنه أ نور الذي أنزل معه فمن منع التوسل به فقد نادى على نفسه وال يتبعون ال يعظمونه بل يؤذونه و

   :شعر .أسوأ حاال من اليهود



  و بك اللياذ و أنت ملجأ من جلا  أنت املالذ لنا و أنت املرجتى

  معراجه فوق السماء و عرجا  يا سيد الكونني يا من قد مسا

   ألبواب الرجاو املقصد األسىن  يا سيد الثقلني و احلكم اهلدى

  ألفاه خري مقام سؤل يرجتى  يا سيدا من أم باب مقامه

  ريب الزمان خبطبه إال جنا  يا سيدا ما أمه من ضامه

  للعاملني املرجتى و امللتجى  يا سيدا جعل اإلله وجوده

  رب الربية كل هم فرجا غريه  يا خامت الرسل الكرام و من به

  زها ذل امللوك األكاسرإىل ع  و كن مستجريا بالذي نال رفعة

  عظيم له تعزى العلى و املفاخر  نيب له جاه عريض و منصب

  فصيح مليح كامل احلسن باهر  جليل مجيل راحم متعطف

  لقد نلت فخرا ما ألدناه آخر  أال يا رسول اهللا يا غاية املىن

  هنيئا لنفس يف هواك تتاجر  يا جوهر الورى أيا درة األنبياء

  و قد سعدت يا درها و اجلواهر  ا و تنعمتلقد رحبت يف بيعه

  أغثين أجرين يوم تبلى السرائر  حبييب رسول اهللا كن يل شافعا

  إذا نصب امليزان و العقل طائر  جباهك آمال الضعيف تعلقت

  حليم كرمي غافر الذنب سائر  فكن شافعي عند اإلله فإنه

  قاصرو إين عن الفعل احلميد ل  مضى العمر يف هلو و زهو و غفلة

  فأنت مجيل العفو للكسر جابر  فيا رب داركنا بعفو و رمحة



  و من يعفو منك فالعفو غامر  و خذ بنواصينا و طهر قلوبنا

  بدا الشمس و األقمار و النجم زاهر  و صل على البدر الذي من جبينه

املعجزات  فوة من أويلأهل احلق التابعني للصمستمعيها املتأسني ب جنزت هذه األحرف املباركات على قارئها و

سرج هذه األمة من بعدهم  املرسلني و سائر األنبياء و اآلخرين و املعظمني لسيد األولني و املرتهني لرب العاملني و

كنت قد عزمت على أن أقتصر على ذلك  التابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين و سائر الصحابة و كالصديقني و

املزدرين  التجسيم و أن أهل التشبيه و يرر علك املهالك مث قيل يل و قت وألن يف بعض ما ذكرته وقاية من امل

قد أخذوا بعقول كثري من الناس  فيهم كثرة و اخلنازير هلم وجود و اآلخرين تبعا لساللة القردة و بسيد األولني و

اإلقبال  م بإظهار التنسك وميوهون هل األفعال و يزخرفون هلم باألقوال و م وا يزينون هلم من اإلطراء على قدومل

سيما العوام غري ذلك مما حيسن يف قلوب كثري من الرجال ال  التالوة و احلج و الصوم و على كثرة الصالة و

ه املكايد يف أسر املهالك فرأيت بسبب هذ أوقعوهم تباع الدجال فانقادوا هلم بسبب ذلك وااملائلني مع كل ريح 

 هم األئمة األربعة املقتدى م و قمعا هلذا الزائغ عن طريق أهل احلق و ماخلزعبالت أن أتعرض لسوء عقيد و

 قد بالغ مجع من األخبار من املتعبدين و و ىطار ألم النجوم الذين م يهتداألق املعول عليهم يف مجيع األعصار و

لو كان  ق هذه األئمة وغريها أن أذكر ما وقع هلذا الرجل من احليدة عن طري غريهم من العلماء كأهل مكة و

 لك و يف ذلك مدة مديدة مث قلت ال أبا عز و جلأحرفا يسرية إما بالتصريح أو بالتلويح مشرية فاستخرت اهللا 

إال أجلمت  و :املهالك فلم يسعين عند ذلك أن أكتم ما علمت حدث بسببه من اإلغواء و تأملت ما حصل و

سار بل طار يف  اتسع به الباع و و ،ذاع مسه الذي شاع واأشري ب ها أنا أذكر الرجل و مقت و بلجام من نار و

ما عول يف اإلفساد بالتصريح أو اإلشارة إليه  أذكر بعض ما انطوى باطنه اخلبيث عليه و األ مصار و أهل القرى و

ال له مصنفات أخر  لطال جدا فضال عن املبسوطات ودونه يف كتبه املختصرات  لو ذكرت كثريا مما ذكره و و

 ملا فيها من الزيغ و :أتباعه بالعاصرات لو عصر هو و ميكن أن يطلع عليها إال من حتقق أنه على عقيدته اخلبيثة و



لو اطلع احلصين على ما  :قال بعض العلماء من احلنابلة يف اجلامع األموي يف مأل من الناس :القبائح النحسات

ما أفىت به خمالفا  أكد هؤالء أن أتعرض لبعض ما وقفت عليه و أحرقه و اطلعنا عليه من كالمه ألخرجه من قربه و

ما جاءت به  املناظرات و أذكر بعض ما اتفق له من االس و ما انتقد عليه و ما خطيء فيه و جلميع املذاهب و

 واحلبوس  أتعرض لبعض ما سلكه من املكايد اليت ظن بسببها أنه خيلص من ضرب السياط و املراسيم العاليات و

شرع  إىل مذهب اإلمام أمحد و ىاخلديعة أن انتم هيهات فأول شيء سلكه من املكر و غري ذلك من اإلهانات و

التوسعة عليه فأظهر التعفف فزادوا يف الرغبة  يتعبد فمالت إليه قلوب املشايخ فشرعوا يف إكرامه و بطلب العلم و

 يف مسوداته حىت ظن أنه صار له قوة يف التصنيف و يعلق الوقوع عليه مث شرع ينظر يف كالم العلماء و فيه و

 ليس لذلك حقيقة فيكتب عليها صورة اجلواب و ستفتاء من بلد كذا وايذكر أنه جاءه  خذ يدون وأ املناظرة و

يف بعضها ما ميكن أن ينتقد إال أنه يشري إليه على وجه التلبيس حبيث ال يقف على مراده  يذكر ما ال ينتقد عليه و

ن مث مع ذلك شرع يتلقى الناس اذق عامل متفنن فإذا ناظر أمكنه أن يقطع من ناظره إال ذلك املتفنن الفطإال ح

شتماهلا على الزهد يف ا للنفس ال سيما األلفاظ العذبة معيذكر أشياء حتلو  لني الكالم و بسط الوجه و نس وباأل

التعفف ففزع الناس إليه  التعبد و فطار ذكره بالعلم والرغبة يف اآلخرة فطلبوا منه أن يذكر الناس ففعل  الدنيا و

لكن لك  عاودين فيها فإذا جاءه قال هذه مسألة مشكلة و :باألسئلة فكان إذا جاءه أحد يسأله عن مسألة قال له

 فيعطيه العهود و يلك فيقول أن تكتم عل ول أنا أوىفعندي خمرج أقوله لك بشرط فإين أتقلدها يف عنقي فيق

ن لو عرض له عارض مث إ ،ق على ذلك فيفتيه مبا فيه فرجه حىت صار له بذلك أتباع كثرية يقومون بنصرتهاملواثي

تقت فتوق من أنواع إنا إليه راجعون قد انف كان يف بعض االس قال إنا هللا و فكان إذان ذلك ال خيلصه أنه علم إ

فالنا أمري البلد  فالنا دويدارا و فالنا حمتسبا و يرا ولو كان يل حكم لكنت أجعل فالنا وز رتتاقها وااملفاسد يبعد 

علم أن مثل هؤالء قد ال يقدرون على امث . املناصب فكانوا يقومون يف نصرته يف قلوم من تلك فيسمع أولئك و

عقيدة  مقاومة العلماء إذا قاموا يف حنره فجعل له خملصا منهم بأن ينظر إىل من األمر إليه يف ذلك الس فيقول له



هذا كان سبب  شهدوا أين على عقيدة أمامك وا أنا خمطيء و كذا قال أشهد أا حق و أمامك فإذا قال كذا و

كيف خرج ساملا أنه قطع اجلميع أال ترون  معه و عدم إراقة دمه فإذا أنفض الس أشاع أتباعه أن احلق يف جهته و

وام فلما تكرر ذلك منه علموا أنه إمنا يفعل ذلك خديعة فتتان خلق كثري ال سيما من العاحىت حصل بسبب ذلك 

يف سجن  عز و جلمل يزل ينتقل من سجن إىل سجن حىت أهلكه اهللا  مكرا فكانوا مع قوله ذلك يسجنونه و و

ميان لو باأل جرى عليها أتباعه التوقي بكل ممكن حقا كان أو باطال و من قواعده املقررة عنده و الكفر و الزندقة و

ال يعتربه سواء كان  أما احللف بالطالق فإنه ال يوقعه البتة و و ،أو بغريه عز و جلاجرة سواء كانت باهللا الف

أتباعه أن  إشاعته هو و هذا مذهب فرقة الشيعة فإم ال يرونه شيئا و بالتصريح أو الكناية أو التعليق أو التنجيز و

لو أتى به يف اليوم مائة مرة  يوقع طالقا على حالف به وإال فهو ال  مكر و الطالق الثالث واحدة خزعبالت و

خديعة  أن مسألة الثالث إمنا يذكروا تسترا و على أي وجه سواء كان حثا أو منعا أو حتقيق خرب فاعرف ذلك و

كان يرد الزوجة إىل زوجها يف كل  كان عند شخص شريف زينيب و و 1قد وقفت على مصنف له يف ذلك و

قول بقية  يا هذا أتترك قول اإلمام أمحد و :إمنا أطلعين عليه ألنه ظن أين منهم فقلت له اهم وواقعة خبمسة در

لكن جرى على قاعدم يف  ظهر يل أنه كذب يف ذلك و اشهد على أين تبت و :فقال ابن تيميةول األئمة بق

علم قبل اخلوض يف ذكر بعض ما امث  2فإا صفة أهل الدرك األسفل التقية فنسأل اهللا العافية من املخادعة التستر و

يدس يف غضونه شيئا من معتقده  انتقد عليه أنه يذكر يف بعض مصنفاته كالم رجل من أهل احلق و وقع منه و

أعمق من ذلك أنه  قد هلك بسبب ذلك خلق كثري و الفاسد فيجري عليه الغيب مبعرفة كالم أهل احلق فيهلك و

                                       
لوال أن هذا الذي حيكيه اإلمام احلصين املعروف بشحه على دينه ما وجد ما حيكيه إىل القلوب سبيال اهـ هذا شيء مدهش جدا جدا و   1

  .مصححه
ال يتردد عاقل يف أن ما سيحكيه اإلمام احلصين بعد فعل دجاجلة ال علماء فليقرأه العاقل و ليعجب كيف يكون من هذه بالياهم أئمة يف   2

  .دين اهللا اهـ مصححه



إمنا قصده بذلك انفضاض  ليس لذلك الكتاب حقيقة و لكتاب الفالين ويذكر أن ذلك الرجل ذكر ذلك يف ا

 يسمي شخصا بعيد املسافة كل ذلك خديعة و يؤكد قوله بأن يقول ما يبعد أن هذا الكتاب عند فالن و الس و

بالسياط الضرب  هلذا مل يزل فيهم التعازير و ال حييق املكر السيء إال بأهله و تلبيس ألجل خالص نفسه و مكر و

املبالغة يف التكتم حىت أم ال ينطقون بشيء من عقائدهم  قطع األعناق مع تكتمهم ما يعتقدونه و احلبوس و و

يقولون أن للحيطان آذانا  النطق مبا هم عليه باملخافتة و غلق األبواب و اخلبيثة إال يف األماكن اخلفية بعد التحرز و

 العظمة و نهم املشار إليه يف هذه اخلبائث له أتباع يظهرون له العلم وحتيلهم أن الكبري م من مجلة مكرهم و و

التعفف خيدعون بذلك أرباب األموال ال سيما الغرباء فيدفع ذلك الغريب أو غريه إىل ذلك الشيخ شيئا  التعبد و

 ك اخلبيث وظهر التعفف فيزداد ذلك الرجل حرصا على الدفع فال يأخذ منه إال بعد جهد فيأخذها ذل فيأيب وي

خواصه  يتمتع هو و إىل غريهم و يدفع بعضها إىل بعض أتباعه و طالع اهللا تعاىل على خبث طويته واال عليه من 

من مجلة مكرهم من هذا النوع أن يكسو عشرة مساكني قمصانا أو غريها مث  قدرة على ذلك و هلم يد و بالباقي و

هكذا كان  أصدقاءه و عياله و يترك نفسه و غريكم و ثركم ا ويقولون انظروا هذا الرجل كيف جييئه الفتوح فيؤ

لوال أن ذلك من مجلة النصيحة ملا  كثري من الناس يف غفلة من هذا و و ،يكون قد أخذ أضعاف ما دفع السلف و

 بن عباس رضي اهللا عنهما بسبب جندةاي شاغال عن ذلك إال أنه كما قال ملا تعرضت له وكان ما يف نفس ذكرته و

القصة  يعين جواب ما كتب إليه بأن يعلمه مسائل و )لو ال أن أكتم علما ملا كتبت إليه( :احلروري املبتدع

من سئل عن علم فكتمه أجلم يوم القيامة بلجام من : (عليه الصالة و السالم قال مشهورة حىت يف صحيح مسلم و

 احلاكم و حسنه و كذا الترمذي و داود ورواه غري واحد من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه منهم أبو )نار

 ىأهلها فليتنبه لذلك فإنه قد خيف إليهم ألم ليسوا من هملدفوع زكاة فال تربأ الذمة بدفعن كان املال اإمث  .صححه

اهللا  حتياط منه فإنه طريق السالمة وب الشيطان به فلنأخذ جبانب االتالع قد تشكك يف ذلك و مع ظهوره و

 كثرة و املكر لكان يل يف ذلك مزيد و اخلديعة و ين أردت أن أذكر ما هم عليه من التلبيسات وعلم أا و :أعلم



مصادره اليت  حسن نظر مبوارد الشرع و فيما ذكرته أمنوذج ينبه بعضه على غريه ال سيما ملن له أدىن فراسة و

صرح به تصرحيا ظاهرا ال خيفى إال بعضها  و صلى اهللا عليه و سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمأشار إليها 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و يف الصحيحني من حديث علي رضي اهللا عنه قال مسعت  على أكمه ال يعرف القمر و

سيخرج قوم يف آخر الزمان حدثاء األسنان سفهاء األحالم يقولون من خري ( :يقول صلى اهللا عليه و سلم سلم

اوز إميام حناجرهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم قول الربية يقرءون القرآن ال جي

يف صحيح مسلم من حديث علي رضي اهللا عنه قال  و )فاقتلوهم فإن يف قتلهم أجرا ملن قتلهم عند اهللا يوم القيامة

 ءتكم إىل قراءم بشيء وخيرج قوم من أميت يقرءون القرآن ليس قرا( :يقول النيب صلى اهللا عليه و سلممسعت 

هو عليهم ال  ال صيامكم إىل صيامهم بشيء يقرءون القرآن حيسبون أنه هلم و ليس صالتكم إىل صالم بشيء و

بن عمر رضي ايف الصحيحني من حديث  و )جتاوز صالم تراقيهم ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية

يشري إىل املشرق من  أال إن الفتنة هنا و( :هو على املنرب يقول و يه و سلمالنيب صلى اهللا علاهللا عنه قال مسعت 

 رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمخرج  :يف رواية ثالثا و )إن الفتنة ههنا( :يف رواية و )حيث يطلع قرن الشيطان

بتدع من حران هذا امل و )رأس الكفر ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان( :من بيت عائشة رضي اهللا عنها فقال

أنس  يف سنن أيب داود من حديث أيب سعيد اخلدري و غريه و الشرق بلدة ال تزال خيرج منها أهل البدع كجعد و

يسيئون الفعل  فرقة حيسنون القيل و ختالف واسيكون يف أميت ( :قال عليه الصالة و السالم رضي اهللا عنهما أنه

الدين كما ميرق السهم من الرمية هم شر اخللق طوىب ملن قتلهم أو يقرءون القرآن ال جياوز تراقيهم ميرقون من 

 :ما سيماهم قال ورسول قالوا يا  :ليسوا منه يف شيء من قتلهم كان أوىل باهللا منهم قتلوه يدعون إىل كتاب اهللا و

قيل ترك  استئصال الشعر و التسبيد هو احللق و أي اقتلوهم و )التسبيد فإذا رأيتموهم فأنيموهم و التحليق

به الرشد  عز و جليف واحد كفاية ملن أراد اهللا  ألحاديث يف ذلك كثرية وا غري ذلك و غسل الرأس و التدهن و

أماكنهم إيضاحا جليا ال خفاء فيه  عتبار أوصافهم وابصلى اهللا عليه و سلم اهلداية فقد أوضحهم سيد الناصحني  و



إذا متهد لك هذا أيها الراغب يف  من أراد اهللا تعاىل إضالله و ال جهالة فال يتوقف يف معرفتهم بعد ذلك إال و

فاعلم أين نظرت يف  قتداء بأهل السالمة يف الديناال فكاك نفسك من ربقة عقائد أهل الزيغ الضالني املضلني و

على ذلك  تبعه بتغاء الفتنة واالسنة  املتتبع ما تشابه يف الكتاب و :كالم هذا اخلبيث الذي يف قلبه مرض الزيغ

ال يل أنامل  و 1ال أقدر على النطق به إهالكه فوجدت فيه ما عز و جلغريهم ممن أراد اهللا  خلق من العوام و

زدراء كذا اال و .تسطريه ملا فيه من تكذيب رب العاملني يف ترتيهه لنفسه يف كتابه املبني تطاوعين على رمسه و

ما  عهم املوفقني فعدلت عن ذلك إىل ذكر ما ذكره األئمة املتقون وأتبا خلفائهم الراشدين و بأصفيائه املنتخبني و

 منه ما جاءت به املراسيم العليات و إخراجه ببعضه من الدين فمنه ما دون يف املصنفات و اتفقوا عليه من تبديعه و

الزكيات من دنس تضمنه الفتاوي  القضايا املهمات و أمجع عليه علماء عصره ممن يرجع إليهم يف األمور امللمات و

املناداة على رءؤس األشهاد يف اامع اجلامعة حىت شاع  شتهر بالقراءة وامل خيتلف عليه أحد كما  أهل اجلهاالت و

الدين حممد  ناصر الدنيا و 2تسع به الباع حىت يف الفلوات فمن ذلك نسخة املرسوم الشريف السلطاينا ذاع و و

   ).صورته( .سبعمائة ى منرب جامع دمشق ار اجلمعة سنة مخس وقرئ عل بن قالوون رمحه اهللا تعاىل و

  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

 ].هو السميع البصري ليس كمثله شيء و[ :تعاىل عن املثل فقال تعاىل و .النظري احلمد هللا الذي ترته عن الشبيه و

أشهد أن ال إله إال  و .رتياباال الشك و رفع يف أيامنا أسباب و .الكتاب أمحده على ما أهلمنا من العمل بالسنة و

يرته خالقه عن التحيز يف جهة لقوله  و .املصري اهللا وحده ال شريك له شهادة من يرجو بإخالصه حسن العقىب و

                                       
  .مل هذا جدا فإنه عجيب اهـ مصححهليتأ  1
  .لفظ ناصر الدين صفة ملوصوف حمذوف قطعا ليستقيم الكالم و التقدير الصادر من السلطان ناصر الدين اخل اهـ مصححه  2



رسوله الذي ج سبيل  عبده و انشهد أن سيدنا حممد و ]اهللا مبا تعملون بصري هو معكم أينما كنتم و و[ :تعاىل

 و صلى اهللا عليه و على آله ى عن التفكر يف ذاته أمر بالتفكر يف اآليات و سبيل مرضاته والنجاة ملن سلك 

أمخد م كلمة من  و :شيد اهللا م من قواعد الدين احلنيفي ما شرع و ،رتفعا أصحابه الذين عال م منار اإلميان و

 و :أركان اإلميان العلمية و :د اإلسالم املرعيةقواع و :بعد فإن القواعد الشرعية و :مال إىل البدع حاد عن احلق و

الطريق اليت من سلكها فاز  املوئل الذي يرجع كل أحد إليه و مذاهب الدين املرضية هي األساس الذي يبىن عليه و

تصان  يؤكد دوامها و و ،هلذا جيب أن تنعقد أحكامها ستوجب عذابا أليما وامن زاغ عنها فقد  و ،فوزا عظيما

يفرق من فرقها ما  ختمد ثوائر البدع و و ،ئتالفاال العطف و تزان بالرمحة و ختالف وه األمة عن االعقائد هذ

 حتدث مبسائل الذات و مد جبهله عنان كلمه و يف هذه املدة قد بسط لسان قلمه و ابن تيميةكان  و :جتمعا

جتنبه افاه مبا  التابعون و و هابصحأتكلم فيما سكت عنه  نص يف كالمه الفاسد على أمور منكرات و الصفات و

 و ،احلكام إمجاع العلماء و هنعقد على خالفا أتى يف ذلك مبا أنكره أئمة اإلسالم و و ،األئمة األعالم الصاحلون

بث  و ،مصره أعالم علماء شامه و و ،خالف يف ذلك فقهاء عصره و ،ستخف به عقول العواماشهر من فتاويه ما 

 ما سلك به هو و تصل بنا ذلك واملا  و ،مسى فتاويه بأمساء ما أنزل اهللا ا من سلطان وبه رسائله إىل كل مكان 

 ،ستخف قومه فأطاعوهاعلمنا أنه  و ،أشاعوه من هذه األحوال و ،أظهروه من هذه املسالك اخلبيثة و ،مريدوه

م فقمنا يف نصرة اهللا مشفقني التجسي التشبيه و الصوت و وا يف حق اهللا سبحانه باحلرف وخبنا أم صر تصلاحىت 

كرهنا ما فاه به  أن يشيع عمن تضمنه ممالكه هذه السمعة و 1عزنا أنكرنا هذه البدعة و و ،من هذا النبأ العظيم

صفاته عن  تعاىل ترته يف ذاته و فإنه سبحانه و ]سبحان ربك رب العزة عما يصفون[ :تلونا قوله تعاىل املبطلون و

ابن ستدعاء افتقدمت مراسيمنا ب ]هو اللطيف اخلبري هو يدرك األبصار و تدركه األبصار وال [ :النظري العديل و
                                       

ان باهللا يستعيذ السلط –هذه الفقرة حمرة و معناها ليس بظاهر و الذي يظهر أن أصلها و عذنا أن نشيع عمن تضمه ممالكه هذه السمعة   1

  .أن يشيع عنه هو تلك السمعة ألن الرجل يف مملكته اهـ مصححه



صرح فيها بألفاظ ما مسعها ذو فهم إال  مصرنا و املذكور إىل أبوابنا حني ما سارت فتاويه الباطلة يف شامنا و تيمية

 و ،النقل ذوو التحقيق و و ،احلل لعقد وولوا اأملا وصل إلينا اجلمع  و ]لقد جئت شيئا نكرا[ :تال قوله تعاىل و

عقد له جملس شرعي يف مأل من  و ،الدين أئمة الدنيا و و ،علماء املسلمني و ،حكام األنام و ،حضر قضاة اإلسالم

 ،يعول عليه بقول من يعتمد وفثبت عندهم مجيع ما نسب إليه  .دفع من له دراية يف جمال النظر و ومجع  األئمة و

خذوه مبا أ و .هم لعقيدته اخلبيثة منكرون انفصل ذلك اجلمع و و 1قلمه الدال على منكر معتقدهمبقتضى خط  و

أخره الشرع الشريف  بلغنا أنه قد استتيب مرارا فيما تقدم و و ]يسألون ستكتب شهادم و[شهد به قلمه تالني 

بت ذلك يف جملس احلاكم املالكي حكم ملا ث و ،مل يدخل ذلك يف مسعه وأقدم مث عاد بعد منعه  و .ملا تعرض لذلك

يكتب مرسومنا هذا بأن ال يسلك أحد  و .الظهور مينع من التصرف و وشرع الشريف أن يسجن هذا املذكور ال

أو  ،أو يعود له يف هذا القول متبعاعتقاد مثل ذلك اينهى عن التشبيه يف  و .ما سلكه املذكور من هذه املسالك

  ري يف التشبيه مسراه أو يسمستمعا  هلذه األلفاظ

أو حييد عن أو ينطق بتجسيم  .أو يفوه بذلك إىل املوتأو يتحدث أحد حبرف أو صوت  ،أو يفوه جبهة العلو مبا فاه

تعاىل يف جهة أو  أو حييز اهللا سبحانه و .أو ينفرد به عن علماء األمة .أو خيرج عن رأي األئمة ،الطريق املستقيم

من  هللا األمر من قبل و وفليقف كل واحد عند هذا احلد  2ملعتقد هذا إال السيففليس  .كيف يتعرض إىل حيث و

جوع عن الشبهات الر و .ما أنكره األئمة من هذه العقيدةليلزم كل واحد من احلنابلة بالرجوع عن كل  وبعد 

من خرج عن أمر اهللا فقد  نهإف .التمسك مبسالك أهل اإلميان احلميدة لزوم ما أمر اهللا تعاىل به و والذائعة الشديدة 

قد رمسنا  و .بئس املقيل مقيله و السجن الطويل مستقره و ومثل هذا ليس له إال التنكيل  و .ضل سواء السبيل

 التخويف و والقصية بالنهي الشديد  تلك اجلهات الدنية و ولبالد الشامية ا بأن ينادى يف دمشق احملروسة و
                                       

  .ا مث ليحفظه املغرورون اهـ مصححهليحفظ هذ  1
  .لينظر هذا كذلك اهـ مصححه  2



من  هوضعنا ووأحللناه  من تابعه تركناه يف مثل مكانه وا األمر الذي أوضحناه  هذيف ابن تيميةتبع املن  .التهديد

 ومناصبهم  أىب إال الدفاع أمرنا بعزهلم من مدارسهم و ومتناع من أصر على اال وعيون األمة كما وضعناه 

ال  بل ومامة إال  ال شهادة و وال والية  أن ال يكون هلم يف بالدنا حكم و وسقطناهم من مراتبهم مع إهانتهم أ

أضل ا كثريا من العباد أو أبطلنا عقيدته اخلبيثة اليت  ولنا دعوة هذا املبتدع من البالد فإنا أز .ال إقامة مرتبة و

على احلنابلة بالرجوع عن ت احملاضر الشرعية تثبل وعاثوا ا يف األرض الفساد  بل كم أضل ا من خلق وكاد 

قرأ مرسومنا لي وأنصفنا حيث أنذرنا  وحذرنا  قد أعذرنا و واا على قضاة املالكية إثبتسري احملاضر بعد  ذلك و

كتب  وعتماد على اخلط الشريف أعاله اال وحاضر  لكل باد وزاجر  ليكون أبلغ واعظ والشريف على املنابر 

بن اهو  خ وأزيد على ذلك ما ذكره صاحب عيون التواري و 2سبعمائة عشرين شهر رمضان سنة مخس و 1ثامن

قال ضرب الضرب البليغ لكونه  و ابن تيميةكان من أتباع  بالتريكي و شاكر ويعرف بصالح الدين الكتيب و

  :العروس وقت السحر أشركت حني قال ةيف مأذن ملؤذن

  إىل اهللا يف غفران ذنيب و زليت  أال يا رسول اهللا أنت وسيليت         

يف إقامة احلجة عليه مع أنه  ابن تيميةا أذكر ما قاله ألنه أبلغ يف حق إمن ضرب عنقه مث جددوا إسالمه وأرادوا  و

   .هو سكت عنها ذكرها و ابن تيميةالعجب أن  لؤمه ملا فيها من املبالغة يف إهانة قدوته و أمهل أشياء من خبثه و

  
   وثوب الناس علیه و االستواءفي  ابن تیمیةكالم 

  
ابن  جملس ى الدمشقي يف صحن اجلامع األموي عن أبيه قال كنا جلوسا يففمن ذلك ما أخرب به أبو احلسن عل

قال فوثب الناس  ).ستوائي هذاااستوى اهللا على عرشه ك و( :مث قال تعرض آليات االستواء وعظ و فذكر و تيمية
                                       

  .كذا باألصل و املعىن ظاهر و لعل األصل يف ثامن و عشرين من شهر اخل و كذا ما يأيت يقال فيه ذلك اهـ مصححه  1
  .عربة ألويل األبصار اهـ مصححه إن يف ذلك  2



إىل بعض غري ذلك حىت أوصلوه  النعال و للكم وبابادروا إليه ضربا  أنزلوه من الكرسي و عليه وثبة واحدة و

 :جتمع يف ذلك الس العلماء فشرع يناظرهم فقالوا ما الدليل على ما صدر منك فقال قوله تعاىلا احلكام و

عرفوا أنه جاهل ال جيري على قواعد العلم مث نقلوه ليتحققوا أمره  فضحكوا منه و ]الرمحن على العرش استوى[

أنه  فأجاب بأجوبة حتققوا أنه من اجلهلة على التحقيق و ]جه اهللافأينما تولوا فثم و[ :فقالوا ما تقول يف قوله تعاىل

من الفقهاء العارين عن العلوم اليت ا  1كذا اجلامدين كان قد غره بنفسه ثناء العوام عليه و ال يدري ما يقول و

ذكر أمورا  فيها وقد أطنب  و يت يف فتاويه ما يتعلق مبسألة االستواءقد رأ جيتمع مشل األدلة على الوجه املرضي و

حسن رؤية  فطنة و علوم و ومل يكن ذالناظر فيها إذا  و .جتريات خارجة عن قواعد أهل احلق كلها تلبيسات و

 ،هو فوق العرش حقيقة ن اهللا معنا حقيقة وأ: تطويله من مجلة ذلك بعد تقريره و ظن أا على منوال مرضي و

األرض يف ستة أيام مث استوى على العرش يعلم ما  ي خلق السموات وهو الذ[ :كما مجع اهللا بينهما يف قوله تعاىل

اهللا مبا تعملون  هو معكم أينما كنتم و ما يعرج فيها و ما يرتل من السماء و ما خيرج منها و يلج يف األرض و

 تعاىل هذا فتأمل أرشدك اهللا :هو معنا أينما كنا هذه عبارته حبروفها فأخرب أنه فوق العرش يعلم كل شيء و ]بصري

حمتجا بلفظ  تعاىل أخرب عن نفسه أنه فوق العرش و هذه اجلرأة بالكذب على اهللا تعاىل أنه سبحانه و التهافت و

 غريه مما هو كثري يف كالمه يتحقق به جهله و هذا و من قبيل امل و شتراك واالستواء الذي هو موضوع باال

كان اإلمام العالمة  و .بعضهم يسميه اهلدار املهدار ليل و كان بعضهم يسميه حاطب بالدته و فساد تصوره و

خيرب أنه  شيخ اإلسالم يف زمانه أبو احلسن على بن إمساعيل القونوي يصرح بأنه من اجلهلة حبيث ال يعقل ما يقول و

 3هو واليهود الذين أظهروا التشرف باإلسالم  عن شيخه الذي تلقاها عن أفراخ السامرة و 2أخذ مسألة التفرقة

                                       
  .كذا باألصل و ليس خبفي أن لفظ اجلامدين حقها اجلامدون و كذا العارون اهـ مصححه  1
  .ظاهر أا الفوقية و كذا ما يأيت بعد كالسياق أو التفرقة بني حياة الرسول و مماته اهـ مصححه  2
  .أن هذا اللفظ هم ال هو اهـ مصححهظاهر   3



منهم تكلم يف جملسه كلمة  ارضي اهللا عنه واحد يقتل عل و صلى اهللا عليه و سلم من أعظم الناس عداوة للنيب

قد وقفت على املسألة أعين مسألة التفرقة اليت أثارها اليهود ليزدروه ا  و النيب صلى اهللا عليه و سلمزدراء بافيها 

كانوا يقطعون ا الضعفاء من العلماء فتصدى هلم اجلهابذة من  ق وشتقاثوا فيها على قواعد مأخوذة من االحب و

ضرب  أبادوهم بالضرب بالسياط و العريف و ستعمال الشرعي واال العقل و أفسدوا ما قالوه بالنقل و العلماء و

كنت  يخه وعن ش ابن تيميةالتفرقة حىت تلقاها دامت فيهم مسألة  مل يبق منهم إال الضعفاء يف العلم و األعناق و

عدم إدراكه للمآخذ  كثرة خطئه و اتفق احلذاق يف زمانه من مجيع املذاهب على سوء فهمه و أظن أنه ابتكرها و

 تارخيه ذكره يف بن شاكر يفالنرجع إىل ما ذكره  و .جمالس العلم عرفوا ذلك منه باملفاوضة يف .تصورها الدقيقة و

الفقهاء حبضرة نائب السلطنة  يف ثامن رجب عقد جملس بالقضاة و سبعمائة يف سنة مخس و و :قالاجلزء العشرين 

 قرئت يف الس و شيئا منها مث أحضرت عقيدته الواسطية و ىعن عقيدته فأمل ابن تيميةئل فس :بالقصر األبلق

حضر الس  جتمعوا يوم اجلمعة ثاين عشر رجب واقيت مواضع أخرت إىل جملس ثان مث ب وقعت حبوث كثرية و

رضوا كلهم بذلك  و ابن تيميةكمال الدين بن الزملكاين حياقق  حبثوا مث اتفقوا على أن في الدين اهلندي وص

يعتقد  على نفسه فأشهد على نفسه احلاضرين أنه شافعي املذهب و ابن تيميةخاف  و ابن تيميةفحم كمال الدين أف

أظهروا أن احلق ظهر مع شيخهم  ابن تيميةصحاب انصرفوا مث إن أ ما يعتقده اإلمام الشافعي فرضوا منه بذلك و

رسم تعزيره  صفع و و ابن تيميةأحضروا  أن احلق معه فأحضروا إىل جملس القاضي جالل الدين القزويين و و

الفقهاء  ملا كان سلخ رجب مجعوا القضاة و مث قال و ،ابن تيميةصحاب أن ثنني ماكذلك فعل احلنفي ب فشفع فيه و

سلك معهم املسلك األول فلما  تباحثوا يف أمر العقيدة و حضر نائب السلطنة أيضا و يدان أيضا وعقد جملس بامل و

 كان بعد أيام ورد مرسوم السلطان صحبة بريدي من الديار املصرية بطلب قاضي القضاة جنم الدين بن صصري و

سألوهم عما  فطلبوا الناس و )تيمية ابنتسعني يف عقيدة  تعرفونا ما وقع يف سنة مثان و(يف الكتاب  و ابن تيميةب

أحضروا للقاضي جالل الدين القزويين العقيدة اليت كانت  يف أيام نقل عنه فيها كالم قاله و بن تيميةجرى ال



ب فلما كان احتدثوا مع ملك األمراء يف أن يكاتب يف هذا األمر فأج أحضرت يف زمن قاضي القضاة إمام الدين و

أن القاضي  كثري و ابن تيميةأخرب أن الطلب على  األمراء على الربيد من مصر و مملوك ملك ثاين يوم وصل

أن بعضهم صفع  بأشياء كثرية من احلنابلة وقعت يف الديار املصرية و أخرب املالكي قائم يف قضيته قياما عظيما و

قال  و ابن تيميةهمندار إىل سري مشس الدين بن حممد امل فلما مسع ملك األمراء بذلك احنلت عزائمه عن املكاتبة و

سافر  كذلك راح إىل قاضي القضاة فشرعوا يف التجهيز و قد رسم موالنا ملك األمراء بأن تسافر غدا و :له

يف سابع شوال وصل  و ،ابن تيميةسافر معهم مجاعة من أصحاب  عبد الرمحن و بن تيمية أخواه عبد اهللا واصحبة 

الفقهاء  أنه عقد هلم جملس بقلعة القاهرة حبضرة القضاة و ىل الديار املصرية وخرب بوصوهلم إأ الربيدي إىل دمشق و

فذكر منها  .يف أمر العقيدة ابن تيميةادعى على  فتكلم الشيخ مشس الدين عدنان الشافعي و .األمراء العلماء و و

ه يا شيخ إن الذي تقوله حنن تكلم مبا يقتضي الوعظ فقيل ل أثىن عليه و فحمد اهللا تعاىل و ابن تيميةفصوال فشرع 

أن يعيد التحميد فلم  ابن تيميةفأراد  ،قد ادعى عليك بدعوى شرعية فأجب ما لنا حاجة إىل وعظك و نعرفه و

طال األمر فعند  كرر عليه القول مرارا فلم يزدهم علىى ذلك شيئا و ميكنوه من ذلك بل قيل له أجب فتوقف و

س أخويه معه فحبسوه يف برج من أبراج القلعة فتردد إليه مجاعة من حب ذلك حكم القاضي املالكي حببسه و

ثبت  إال فقد وجب قتله و جيب عليه التضييق إذا مل يقتل و :قال األمراء فسمع القاضي بذلك فاجتمع باألمراء و

ديار يف سادس عشر ذي القعدة وصل من ال و ،خويه معه بإهانةأنقلوا  كفره فنقلوه إىل اجلب بقلعة اجلبل و

 املنشدون و حضر القراء و جلس يوم اجلمعة يف الشباك الكمايل و املصرية قاضي القضاة جنم الدين بن صصري و

مل يعرضها على نائب السلطنة فلما كان بعد أيام عرضها عليه فرسم  كان وصل معه كتب و و ،أنشدت التهاين

ن حيضروا أوا قد بيتوا على احلنابلة كلهم بكان لسلطانية ومتثاال للمراسيم اامبا فيها  العمل ملك األمراء بقراءا و

حضر معهم األمري الكبري  حضر القضاة كلهم باملقصورة و و .إىل مقصورة اخلطابة باجلامع األموى بعد الصالة

ستمراره امصر ب أحضروا تقليد القضاة جنم الدين بن صصري الذي حضر معه من ركن الدين بيربس العالئي و



الكتاب الذي وصل على يديه  ةقريء عقيب زيادة املعلوم و نظر األوقاف و قضاء العسكر و القضاة و على قضاء

العزل  الوعيد الشديد عليهم و إلزام الناس بذلك خصوصا احلنابلة و يف عقيدته و ابن تيميةفيه ما يتعلق مبخالفة  و

نسخة الكتاب حنو الكتاب  عن امللة احملمدية و الروح خلروجهم ذه العقيدة أخذ املال و احلبس و من املناصب و

قرئ بعده تقليد  بلغ عنه الناس إبن صبح املؤذن و توىل قراءته مشس الدين حممد بن شهاب الدين املوقع و املتقدم و

حضروا بعد القراءة احلنابلة مهانني بني يدي القاضي مجال الدين املالكي حبضور أ و .الشيخ برهان الدين باخلطابه

يف سابع شهر صفر سنة  اعترفوا أم يعتقدون ما يعتقده حممد بن إدريس الشافعي رضي اهللا عنه و اقي القضاة وب

أمر بعقد جملس له  و ابن تيميةمثان عشرة ورد مرسوم السلطان باملنع من الفتوى يف مسألة الطالق الذي يفيت ا 

كوم  سألوه عن فتاويه يف مسألة الطالق و و ابن تيميةحضر  مجاعة من الفقهاء و حضر القضاة و بدار السعادة و

فذكروا عنه أنه أفتاهم  ال حكم احلكام مبنعه فأنكر فحضر مخسة نفر ال قبل مرسوم السلطان و ما انتهى و وه و

اما إمسه قمر مسلماين يف بستان شهود شهدوا أنه أفىت حل بن طليش واصمم على اإلنكار فحضر  بعد ذلك فأنكر و

ما كتب بغريها  ها فكتب خبطه أنه ال يفيت ا وبغريال  اكتب خبطك أنك ال تفيت ا و :بن تيميةبن منجا فقيل الا

عتقالك فقال له حكمك باطل ألنك عدوي فلم يقبل منه ا فقال القاضي جنم الدين بن صصري حكمت حببسك و

من  ابن تيميةائة يوم عاشوراء أفرج عن سبعم عشرين و يف سنة إحدى و اعتقلوه يف قلعة دمشق و أخذوه و و

سبعمائة يف السادس  عشرين و ثنتني وايف سنة  و .نصف عتقاله مخسة أشهر واكانت مدة  حبسه بقلعة دمشق و

 فاعتقل يف قلعة دمشق و ابن تيميةعتقال امعه مرسوم شريف ب عشر من شعبان قدم بريدي من الديار املصرية و

إن زيارة قبور األنبياء ال تشد  و ،ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد(سه أنه قال حب عتقاله واكان السبب يف 

مث إن الشاميني كتبوا فتيا أيضا يف  )النيب صلى اهللا عليه و سلمقرب   إليها الرواحل كغريها كقرب إبراهيم اخلليل و

فكتب اآلخرين  ضغينة لسيد األولني و لكونه أول من أحدث هذه املسألة اليت ال تصدر إال ممن يف قلبه ابن تيمية

وافقه على ذلك  آخر القول أنه أفىت بتكفريه و اإلمام العالمة برهان الدين الفزاري حنو أربعني سطرا بأشياء و عليه



تفاق وقع اال كذلك كتب غريهم و كتب حتت خطه كذلك املالكي و الشيخ شهاب الدين بن جهبل الشافعي و

أن األمر  ىالقضاة فرأ جيمع العلماء و زندقته مث أراد النائب أن يعقد هلم جملسا و عه وتبدي على تضليله بذلك و

سريها فجمع السلطان هلا  جعلها يف مطالعة و ال بد من إعالم السلطان مبا وقع فأخذ الفتوى و يتسع فيه الكالم و

 )القائل ذه املقالة ضال مبتدع(ها كتب علي بدر الدين بن مجاعة و ضاةلما قرئت عليهم أخذها قاضي القالقضاة ف

إىل دمشق مبا يعتمده نائب السلطنة يف  امث كتب كتاب 1احلنبلي فصار كفره جممعا عليه وافقه على ذلك احلنفي و و

أمره أن يقرأ على السدة يف يوم  يف يوم اجلمعة عاشر شهر شعبان حضر كتاب السلطان إىل نائب البلد و أمره و

مضمون الكتاب  بن النجييب املؤذن والغ املب ن قارئ الكتاب بدر الدين بن األعزازي املوقع وكا اجلمعة فقريء و

 فوقفنا عليها و ابن تيميةنوضح لعلمه الكرمي ورود مكاتبته اليت جهزها بسبب  أدام اهللا تعاىل نعمه و .بعد البسملة

راسيم الشريفة مبنعه حسب ما حكم به القضاة إقدامه على الفتوى بعد تكرير امل علمنا مضموا يف أمر املذكور و

 .العلماء رمسنا بقراءة الفتوى على القضاة و عقدنا ذا السبب جملسا بني أيدينا الشريفة و أكابر العلماء و و

طول سجنه  حكموا بزجره و يف ذلك خطأ مردود عليه و ابن تيميةفذكروا مجيعا من غري خلف أن الذي أفىت به 

قد  و ابن تيميةكتبوا خطوطهم بني أيدينا على ظاهر الفتوى اهزة بنسخة ما كتبه  مطلقا و ىومنعه من الفت و

عتقال املذكور يف ايتقدم  جهزنا إىل اجلناب العاىل طي هذه املكاتبة فيقف على حكم ما كتب به القضاة األربعة و

لتردد إليه تضييقا عليه جلرأته على هذه ا جتماع به ومينع الناس من اال مينع من الفتوى مطلقا و قلعة دمشق و

أفىت به العلماء يف السجن  عتماده حبسب ما حكم به األئمة األربعة واكون ي الفتوى فيحيط به علمك الكرمي و

يفسد على  زندقة يشغل خواطر الناس ا و طول سجنه فإنه يف كل وقت حيدث للناس شيئا منكرا و للمذكور و

 تسد الذريعة منه فليكن عمله على هذا احلكم و عقائدهم فيمنع ما ذلك و عقليام و والعوام عقوهلم الضعيفة 
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سلك  فيتقدم منع من ابن تيميةعتماد الذي رمسنا به يف أمر تمد اجلناب الرفيع العايل هذا االعاإذا  يتقدم أمره به و

إذا اطلع على أحد عمل  املستحدثة و أو يعمل ا يف أمر الطالق أو هذه القضايا ىمسالكه أو يفيت ذه الفتاو

إن كان من الشبان الذين يقصدون  بذلك أو أفىت به فيعترب حاله فإن كان من مشايخ العلماء فيعزر تعزير مثله و

يم أحوال قستيعتمد يف أمر ما جيسم به مواد أمثاله لت يردعهم ردعا بليغا و و مفيؤد ابن تيميةالظهور كما يقصده 

 عز و جليبتدع يف دين اهللا  ال يعود أحد يتجاسر على اإلفتاء مبا خيالف اإلمجاع و على السداد و يمتش الناس و

سد الذرائع فيها  قتراح ما مل يسبقه أحد إليه فاجلناب العاىل يعتمد هذه األمور اليت عرفناه إياها اآلن ومن أنواع اال

كتب يف سابع عشرين  و .تعاىل الكتاب إن شاء اهللا تصل بعد هذابقية فصول مكاتبته  قد عجلنا ذا الكتاب و و

صورة الفتوى من املنقول من خط القضاة األربعة بالقاهرة على ظاهر  :سبعمائةو عشرين  رجب سنة ست و

ما ذكره  الصاحلني بدعة و إن زيارة األنبياء و :احلمد هللا هذا املنقول باطنها جواب عن السؤال عن قوله .الفتوى

أن زيارة  :قد نقل مجاعة من العلماء و .باطل مردود عليه .أنه ال يرخص بالسفر لزيارة األنبياء من حنو ذلك و

 ىينبغي أن يزجر عن مثل هذه الفتاوهذا املفيت املذكور  سنة جممع عليها و فضيلة و النيب صلى اهللا عليه و سلم

يشهر أمره ليحتفظ الناس  إذا مل ميتنع من ذلك و 1جيلس الغريبة و ىمينع من الفتاو العلماء و الباطلة عند األئمة و

كذلك يقول حممد بن اجلريري  و .بن سعد اهللا بن مجاعة الشافعيكتبه حممد بن إبراهيم  قتداء به ومن اال

يبالغ يف زجره حسبما  كذلك يقول حممد بن أيب بكر املالكي و األنصاري احلنفي لكن حيبس اآلن جزما مطلقا و

وجدوا صورة فتوى  و .أمحد بن عمر املقدسي احلنبلييقول كذلك  و .غريها من املفاسد و تندفع به املفسدة

هذه  قبور األنبياء معصية باإلمجاع مقطوع ا و و النيب صلى اهللا عليه و سلمأخرى يقطع فيها بأن زيارة قرب 

لرمحن القزويين فلما رأوا شهد بذلك القاضي جالل الدين حممد بن عبد ا الفتوى هي اليت وقف عليها احلكام و
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للمسلمني الذين ندبوا إىل زيارته  غريه عظيمة و اهللا صلى اهللا عليه و سلم تحققوا فتواه فغاروا لرسولفخطه عليها 

ذكر الشيخ  و .وضعوه يف السجن أهانوه و زيغه و تضليله و اتفقوا على تبديعه و للزائرين من أقطار األرض و و

كان سؤاهلم عن عقيدته  سبعمائة و أن بعضها كان يف سنة مخس و ن الذهيب بعض حمنته واإلمام العالمة مشس الدي

أخواه بضعة عشر شهرا مث أخرج مث  صورت عليه دعوى املالكي فسجن هو و طلب و عما ذكر يف الواسطة و و

ه تكلم حبرف أن حقيقة و ]الرمحن على العرش استوى[كان مما ادعى عليه مبصر أن قال  حبس يف حبس احلاكم و

ذكر أبو حيان النحوي  و .1دمه حل ماله و ابن تيميةمن كان على عقيدة  :غريها صوت مث نودي بدمشق و و

قد قرأت يف  ما صورته و ]األرض وسع كرسيه السموات و[ :األندلسي يف تفسريه املسمى بالنهر يف قوله تعاىل

قد أخلى  و )إن اهللا جيلس على الكرسي(كتاب العرش هو خبطه مساه  كتاب ألمحد بن تيمية هذا الذي عاصرناه و

كان من حتيله  حتيل عليه التاج حممد بن علي بن عبد احلق و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مكانا يقعد معه فيه

رأيت يف بعض فتاويه أن الكرسي موضع  و .قرأنا ذلك فيه عليه أنه ظهر أنه داعية له حىت أخذ منه الكتاب و

املخلوق  يف كتابه املسمى بالتدمرية ما هذا لفظه حبروفه بعد أن قرر ما يتعلق بالصفات املتعلقة باخلالق و و القدمني

مث من املعلوم أن الرب ملا وصف نفسه بأنه حي عليم قادر مل يقل املسلمون أن ظاهر هذا غري مراد ألن املفهوم (

مراد  نه خلق آدم بيديه مل يوجب ذلك أن ظاهره غريذلك يف حقه مثل مفهومه يف حقنا فكذلك ملا وصف نفسه أ

هي صرحية يف التشبيه املساوي كما أنه جعل  هذه عبارته حبروفها و )ألن مفهوم ذلك يف حقه مثل مفهومه يف حقنا

قال يف الكالم على  تقدس عن ذلك و تعاىل اهللا و ]لتستووا على ظهوره[ :على العرش مثل قوله تعاىل االستواء

هذه عبارته ) يف رجليه نعالن من ذهب إن اهللا يرتل إىل مساء الدنيا إىل مرجة خضراء و(رتول املشهور حديث ال

إبطال ما نزه اهللا  عتقادها وا أشباهه مغاالة يف التشبيه حريصا على ظاهرها و له من هذا النوع و الزائغة الركيكة و
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 و يالكون العلو على وذكره إخبارا عن املأل األ و ،خصوصا أمر به عموما و تعاىل به نفسه يف أشرف كتبه و

 منا يتتبع املتشابه وإ هذا اخلبيث ال يعرج على ما فيه الترتيه و من تأمل القرآن وجده مشحونا بذلك و و .السفلي

يتوقف فيما قلته إذ من له أدىن بصرية ال  ذلك من أقوى األدلة على أنه من أعظم الزائغني و ميعن الكالم فيه و

قال  .تفيد ترتب األحكام الشرعية ال سيما يف حمل الشبه تفيد القطع و السنة و عتبار يف الكتاب واقرائن هلا ال

 طريق احلق دقيق و و .التسخط له عالمة الركون إىل الباطل عراض عن احلق واإل ،بعض السلف رضي اهللا عنهم

 :قال بعض السلف و ،احلق ال حيملها إال مطايا احلق أثقال و ،العدو ال يزال عنه حييد و ،الصرب معه شديد و ،بعيد

هوى  داعي الباطل من نزعات الشيطان وو  ،ال للنفس فيه نصيب و يد فيه،احلق داعي رشد ليس للشيطان داعي 

نصح رضي اهللا عنه  صدق و و :مبعد يف صورة مقرب و :متبعها هالك ال حمالة ألنه عاص يف صورة طائع النفس و

أن وسوسة التشبيه من إبليس  :قال العلماء .ال ميكن ضبطهم حدا و :ذلك خلق ال حيصون عدا فقد هلك بسبب

إبطال وسوسته أن يقول يف نفسه كل ما تصور يف صدري فالرب خبالفة فإنه ال يتصور يف صدري إال  فالرد عليه و

يف صدري فهو غري ريب فهو سبحانه ال كيفية فما مثل  تعاىل ال مثل له و الرب سبحانه و و .مثل خملوق له كيفية و

 التوحيد أن ال تتومهه و( :العدل فقال سئل علي رضي اهللا عنه عن التوحيد و و .الصفات تعاىل موحد الذات و و

قال علي  و )التوحيد يف كلمة واحدة ما تصور يف األوهام فهو خبالفه( :قال حيىي بن معاذ و )العدل أن ال تتهمه

كمال  أول الدين معرفته و( :قال رضي اهللا عنه و )ال نعت موجود فته حد حمدود وليس لص( :رضي اهللا عنه

كمال اإلخالص له نفي  اإلخالص له و ،كمال توحيده كمال التصديق به توحيده و معرفته التصديق به و

ه فقد جهله من جزأ ناه فقد جزأه وفمن  و 1من قرنه فقد فناه و .الصفات احملدثة عنه فمن وصفه حبادث فقد قرنه

تعاىل ما يليق بطبعه فهو  قد يف اهللا سبحانه واعتمن ( :قال احملققون )من حده فقد عده من أشار إليه فقد حده و و
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ئل أعين عليا رضي اهللا س و )به أو يتخيله ألن ذلك من صفات احلدث هتعاىل مرته عما يصف مشبه ألنه سبحانه و

ال يقاس بالناس قريب يف بعده بعيد يف  به نفسه ال يدرك باحلواس و عرفته مبا عرف( :فقال )مب عرفت ربك(عنه 

هو يف كل شيء ال كشيء يف  ال يقال أمامه شيء و مام كل شيء وأ ال يقال حتته شيء و قربه فوق كل شيء و

 تعاىل نفسه بال عرفنا اهللا سبحانه و( :قال أيضا رضي اهللا عنه و )ليس هكذا غريه شيء فسبحان من هو هكذا و

إثبات احلجة  اإلميان و بيان املفصالت لإلسالم و بتبليغ القرآن و صلى اهللا عليه و سلم بعث سيدنا حممد و، كيف

قال اإلمام احلافظ حممد بن علي الترمذي صاحب  و )تقومي الناس على منهج اإلخالص فصدقته مبا جاء به و

قل هو اهللا [ :قال جعفر يف قوله تعاىل )بية أجهلمن جهل أوصاف العبودية فهو بنعت الربو(التصانيف املشهورة 

صفاته إال  قيل هو الذي ال يدرك حقيقة نعوته و و .الصفة سم وذي مل يعط ألحد من معرفته غري االهو ال ]أحد

نسب  قيل هو الذي أيست العقول من أن تطلع عليه أو تدرك ما وصف به نفسه و ]اهللا الصمد[ :قوله تعاىل هو و

قيل هو الذي ال يستغين عنه  و .قيل هو املصمود إليه يف احلوائج و .هو السيد الذي ال اية لسؤدده قيل و .إليه

مل  مل يلد و[ :قوله قيل غري ذلك و و .بن عباس رضي اهللا عنه معناه الذي ال جوف لهاقال  و .شيء من األشياء

النظري فهو الذي ال نظري له يف ذاته  الشريك و ينف ]مل يكن له كفوا أحد و[ :قوله البعضه و نفي اجلنسية و ]يولد

الكيفية عن وصفه  العلوم بل هو كما وصف نفسه و العقول و ال أفعاله فتعاىل أن تدركه األوهام و ال صفاته و و

سئل  و .التخيل إمنا يكون يف احملدثات الصفات و هو قدمي الذات و ال موهومة كيف يكون ذلك و غري معقولة و

 كيف يستدل بصفات من يشاهد و :ستدالل بالشاهد على الغائب فقالالمة أبو احلسن الدينوري عن االلعاإلمام ا

ال مثل هذا من جهل اجلاهلني باآليات اليت  ال نظري له و ال يعاين يف الدنيا و ذو مثل على من ال يشاهد و يعاين و

قد زل خلق كثري  هو كالم إمام حمقق و و .ماتمعىن اآليات العال قلبوا ا حقائق األمور فجعلوا اآليات صفات و

املرته عن مشاة  .املقدس عن الكيفيات .فسبحان األحدي الذات العلي الصفات املرته عن االآلت .مبثل ذلك

 هي من آيات الصانع باملصنوعات و كيف يقاس القادر باملقدورات و .املخلوقات تعاىل عما يقوله من اإلحلاقات



فزهت  .أحتفها باملزن املاطرات وتاد الراسيات وثبتها باأل بسط األرض و رفع السموات و :تالبينات الظاهرا

قال  ]علموا أن اهللا حيىي األرض بعد موا قد بينا لكم اآلياتا[ :بأنواع النباتات املختلفات كذلك حيىي املوتى

ال لصفته صفة من مجيع  املعىن و سم من جهةامسه اال ك و ،ليس كذاته ذات :ذوو التحقيقات أرباب البصائر و

كما مل جيز أن يظهر من خملوق صفة قدمية كذلك يستحيل أن يظهر من الذات  الوجوه إال من جهة مواقفه اللفظ و

سم إذ مل يزل الصفة جل ربنا أن حيدث له صفة أو أن التكرار من حدوث ا الذي ليس كمثله شيء صفة حديثة و

من هذه الكلمة ليس كمثله شيء  1التفريد خرجت كل أمور التوحيد و ذلك وال يزال ك جبميع صفاته واحدا و

ألن  قداره إال على إقرارأ 2ة ألن احلق ال ينبعثصالعبارة منقو العلة مصحوبة و ألنه ما عرب عن احلقيقة بشي إال و

صنعه  خلقه خبلقه مث عرفهم احتجب عن. جل ربنا أن يشرف عليه خملوق كل ناعت مشرف على املنعوت و

ال  ال األبصار أن متثله و و .3ال العقول أن ختتاله ساقهم إىل أمره بأمره فال ميكن األوهام أن تناله و و بصنعه

ال  ال غاية وراءه و ال معدل و عنه و 5ال مقصر و :ماين أن متتحنه هو الذي ال قبل لهاألال  و ،4األمساع أن تستمله

ال حيويه  ال يقله مكان و ال يستره حجاب و و ،نقضاءاال  ال ميقات و و ال غاية ال اية و ليس له أمد و ،مثل

بن عباس رضي اهللا اقال  ].هو السميع البصري ليس كمثله شيء و[ال يتضمنه خالء  فضاء و 7ال حيتاطه و ،6هواء
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ثل صلة فاملعىن قيل امل و .قيل الكاف صلة أعين زائدة فاملعىن ليس مثله شيء و )معىن اآلية ليس له نظري(عنهما 

ال يتصور  أن يتصور ما ال يدرك و ليس كهو شيء فأدخل املثل للتأكيد فمن اجلهل البني أن يطلب العبد درك ما

فال يدركه العقل  .القياس أو يتصور بالعقل احلادث و .قد نزه نفسه بنفسه عن أن يدرك باحلواس كيف و

 اية يف جسمه و 1ال ل ما يتومهه العقل فهو جسم وفك .يدركه من جهة الدليل و .الصحيح من جهة التمثيل

غري ذلك من  العرض و من الطول و املساحة و سكونه مع ما يلزمه من احلدود و حركته و نوعه و جنسه و

األبدي  .هو األول قبل سوابق العدم املكان احملدثني و صفات احلدث تعاىل اهللا عن ذلك فهو الكائن قبل الزمان و

  قدم بعد لواحق ال

أن تكون كالصفة  2ت الذات القدمية الواجبة الوجود اليت مل تسبق بقدملال كصفاته صفات ج وليس كذاته ذات 

حتجب عن العقول اتعاىل  فهو سبحانه و ]مل يك شيئا ال يذكر اإلنسان أنا خلقناه من قبل و أو[ :احلديثة قال تعاىل

انتهى املخلوق  ستنباط والدرك عن اال خللق عن الدرك وبصار فعجز ااأل حتجب عن اإلدراك وافهام كما األ و

قال رضي اهللا  و .العجز عن درك اإلدراك إدراك :قال الصديق رضي اهللا عنه :أسنده الطلب إىل شكله إىل مثله و

سبحان من مل جيعل للخلق سبيال إىل معرفته إال بالعجز عن معرفته فهو سبحانه عليم قدير مسيع بصري ال  :عنه

ه إذ الصفة ؤستواا كذلك علوه و ال حقيقته و بصره مبا يوصف به املخلوق و مسعه و قدرته وال  علمه و يوصف

اته فأجهل تتبع املوصوف فإذا كانت حقيقة املوصوف ليست من جنس حقائق سائر املوصوفات فكذلك حقيقة صف

 أفعاله و ع يف شيء من صفاته ومن يشبه من ليس كمثله شيء باملخلوق املصنو .للحق الناس وأمحقهم وأجحدهم

األوهام  صفاته مصون عن الظنون الكاذبة و تعاىل و ألنه سبحانه و ]تعاىل اهللا عما يقولون علوا كبريا[ ذاته

قيل ما عظموه حق  و .أي ما وصفوه حق وصفه ]ما قدروا اهللا حق قدره و[ :قد قيل يف قوله تعاىل السخيفة و
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القلوب ال يعرف قدر احلق إال  قال بعض أهل املعاين و .قيل غري ذلك و .تهقيل ما عرفوه حق معرف و .عظمته

 و :الصديقون مث قال األولياء و الرسل و قد عجز عن معرفة قدرة الوسائط و كيف يقدر أحد قدره و احلق و

ظاهر قدره عرفت قدر  1ال تفتر عن طاعته إذا ذاك ال نغفل عن ذكره و معرفة قدره أن ال تلتفت عنه إىل غريه و

عظم  صدق ألن اخللق تعجز عن ترتيهه مبا يستحقه من كمال صفاته و أما حقيقة قدره فال يقدر قدرها إال هو و و

يف هذا غاية احلث على كثرة الترتيه  و ]سبحان ربك رب العزة عما يصفون[ :هلذا نزه سبحانه نفسه بقوله ذاته و

مع غري ذلك مما يف أشرف الكتب مما أذكر  ]سبح اسم ربك األعلى[ :دوامه مع أمره ألكمل خلقه يف قوله تعاىل و

قيل  أنت له معظم و ذكره وا سم ربك وااملعىن نزه  أي قل سبحان ريب األعلى و ]سم ربكاسبح [ :فقوله .بعضه

م يف الكال سم زائد واقيل لفظ  مسه عن الكذب إذا أقسمت به واقيل نزه  و .عن املعاين املفضية إىل نقصه هنزه

غري  يف أعضائه و حذف املعىن نزه مسمى ربك الذي خلق فسوى أي خملوقه بأن خلقه مستويا بال تفاوت فيه و

يعجز اخللق عن  ىذلك من خملوقاته فإن من هذا من بعض مصنوعاته يستحق الترتيه فكيف مبخلوقات أخر

تسبح له [ :مبا يليق جبالله قال تعاىل أنواعها كل يسبحه بلغته و ختالف أجناسها واكلها على  إدراكها لعظمها و

 و[ :قال و ]لكن ال تفقهون تسبيحهم ن من شيء إال يسبح حبمده وإ من فيهن و األرض و السموات السبع و

توحيده مبا يستحقه  قال جماهد تسبيح املخلوقات هو ترتيه خالقها و ]تسبيحه الطري صآفات كل قد علم صالته و

املنورون  نفتحت أمساع بصائرهم واسبيحهم العلماء الربانيون الذين ل يفقه تقي .من كمال صفات عظم ذاته

كل األشياء تسبح  :قال جماهد هو امللك القدوس وو البصائر للذين يشاهدون كل شيء مرموقا عليه بقلم القدرة 

 ما تستقبل( :قال عليه الصالة و السالم بن السين أنهاوروى  .حبمده تسبيحها سبحان اهللا و مجادا و حيوانا و

أغبياء بين آدم فقيل ما و محده إال ما كان من الشيطان  الشمس فيبقى شيء من خلق اهللا تعاىل إال سبح اهللا تعاىل و
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 بن حوشب محلة العرش مثانية أربعة يقولون سبحانك اللهم و 1قال شهيب و )شرار اخللق :أغبياء بين آدم فقال

حبمدك لك احلمد على عفوك بعد  أربعة يقولون سبحانك اللهم و حبمدك لك احلمد على حلمك بعد علمك و

هو صفة مبالغة  كذا مليك و سم من أمسائه تعاىل واإله إال هو امللك القدوس فامللك قال هو اهللا الذي ال  قدرتك و

حكمه يف نافذ  يفتقر إليه كل شيء و فامللك هو املستغين عن كل شيء و ]عند مليك مقتدر[ :يف امللك قال تعاىل

عز اإلعدام وهذا على احلقيقة ال يكون إال اهللا  اإلنشاء و قيل هو القادر على اإلبداع و و .مملكته طوعا أو كرها

ختالف أطوارها ارتبها على  اخلفيات أبدعها بقدرته و السفليات اجلليات و أبدع املكونات العلويات و و جل

طالق امللك اذا يعلم أن  نعدم فهو مقهور العدم بكن واما  كل و .كنبته فكل ما برز فهو مقهور الوجود حبكم

على ما سواه أمر جمازى إذا اململوك ال يكون مالكا ألن من هو حتت قهر األغيار فهو كالعدم وهلذا ملا حتقق أرباب 

حىت  القوة تربءوا من احلول و حتققا قلبيا سكنت أنفسهم عن وصف اإلضافات و عز و جلالقلوب أن امللك هللا 

من أنا حىت أقول يل  و ،ليس يل منلة ألك رب فقال أنا عبد و :ال يل حىت قيل لبعضهم باإلشارات فال يقول مين و

حمض رق العبودية  مناها و فك ربقة رق خياالا الباطلة و هواها و أمثاله صفى نفسه عن رعونة البشرية و فهذا و

هلذا تتمات ليس هذا املقام مقامها إذ الغرض  يتذللون له و ون وملوالها فترى امللوك اجلبابرة مع جربوم خيضع

 :مسى نفسه بذلك لريشدك إىل تقديسه كما أشار إىل ذلك بقوله تعاىل عز و جلالقدوس من أمسائه  و :الترتيه

من  فيه احلث على دوام التقديس فالقدوس قيل هو املرته عما ال يليق به و ]النهار ال يفترون يسبحون الليل و[

قال حجة  .هاتان غري مرضيني عند احملققني العيوب و املطهر من النقائص و قيل هو املرته و األنداد و األضداد و

تعاىل يقارب ترك األدب كما أنه ليس من األدب أن  هذا يف حق الباري سبحانه و و :اإلسالم الغواص الغزايل

يف ذلك اإليهام نقص بل القدوس  يوهم إمكان الوجود و ال حبجام ألن نفي الوجود يكاد يقال مللك ليس حبائك و
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أو يسنح  أو يهجس به سر أو خيتلج به ضمري أو يتصوره وهم أو يسبق إليه فكر املرته عن كل وصف يدركه حس

عل له حظا هي أنه ينبغي للعبد أن جي املشبه و ههنا فائدة جليلة للمرته و و .قد أجاد رضي اهللا عنه له خفي خيال و

بدنه أما  قلبه و قدس نفسه و اإلمعان يف معناه فإن كان مرتها عطف لك عليه و سم ورا من تكرير هذا االواف

 حب الشرف و الكرب و سوء الظن و الغش و احلسد و احلقد و نفسه فيطهرها من األوهام املذمومة كالغضب و

 الشهوات و فيطهرها أيضا عن العاهات ويبدهلا باألوصاف احملمودة  غري ذلك و لوازمها و حب الدنيا و العلو و

أما القلب  و .رتكاب املوبقاتاذ هي أزمة الشيطان يقود ا إىل املألوفات إ ما تدعو إليه من املستحسنات و

حتقيق  األهواء و جتناب النواهي وا متثال األوامر واباملبادرة إىل  فيطهره بالعقد الصحيح املطابق اجلازم و

ذوق  ذلك يرجع إىل ت وآال يفرح ب بالرضى مبا جرى فال يأسف على فائت و عمال و و قوال اإلخالص نية و

ال يرى األغيار إال على العدم  عالمته تقديس القلب عن مالحظة األكوان و حالوة اإلميان القليب ال العملي و

يكفنه  ن فيطهره مباء اجلوع وأما البد و عز و جلال باطنه حىت يف أنفاسه إال باهللا  اإلصلي فال يتحرك يف ظاهره و

يدفنه يف حلد اخلوف فإذا قدسه بذلك ذهب مغناه  الفكر و يطيبه بدوام الذكر و حينطه بالعزلة و بدوام التقشف و

الح له خزائن أسرار اآليات يف  املوانع و جتمعت له هذه التقديسات ذهبت أوصافه القواطع وابقي معناه فإذا  و

ر له ذلك كشف أسرار امللكوتيات فيثمر له ذلك الشوق إىل رؤية مطلوبه فال شيئ أشهى معارج ترداد اآليات فأمث

إليه من املوت ألنه ال سبيل إىل الوصول إىل حمبوبه إال به فمن أراد أن جيلسه يف حضرة القدس على منابر التقديس 

قد تقيأ  لى قارعة الطريق ومر إبراهيم بن أدهم قدس اهللا روحه بسكران مطروح ع و :فليجر على هذا التأسيس

مضى فلما أفاق السكران أخرب مبا فعله إبراهيم فخجل  طهر فمه و قال بأي لسان أصابته هذه اآلفة و فنظر إليه و

حسنت توبته فرأى إبراهيم فيما يرى النائم كأن قائال يقول غسلت ألجلنا فمه فال جرم أنا طهرنا  تاب و و

فينكشف له حجاب  سم يتعقل معناه فيضيء له نورسم فألنه بتكرار هذا االا أما املشبه و و :ألجلك قلبه

قد وقع  زاح الباطل و الضالل فإذا حقق املعىن املراد منه ظهر له نوره فأحرق حجاب الضالل فصفى قلبه للحق و



 ]امللك القدوسهو اهللا الذي ال إله إال هو [ :التجسيم مر يوما على هذه اآلية ذلك لبعض الغالة يف التشبيه و

اهللا ال  قال و أتى بالشهادتني و اهللا إنا لفي ضالل مبني بني فبادر يف احلال و تعقل معناه فقال و سم وفكرر هذا اال

 سم العظيم يف حق أهل الترتيه وهللا تعاىل إىل بركة تكرير هذا االنظر أرشدك ااف .ستئناف العملاخيلصين إال 

   .اهللا أعلم التشبيه و

عتبار الفعل با عتبار الذات وباحقيقة التوحيد تكون  لتقديس ال حيصل إال بالتمكن بعد كمال التوحيد ومث متام ا

حيري العقل يف حبر  ثبوت الذات ينفي التشبيه و ثبوت األحدية ينفي األضداد و فتوحيد الذات ينفي احلدوث و

تغراق يف أنوار العظمة فيغيب بذلك عن س املقدور مث االأما توحيد األفعال فهو شهود القدرة يف اإلدراك و

من  و .ستغراق يف أنوار احملو فيغيب عن رؤية القدرة بالقادرقدرة بارزة بأسرار التوحيد مث االتبقى ال املوجودات و

عن علي رضي اهللا  يقال أبو الفرج بن اجلوزي رو ]يوم يقوم الروح[ :عال ما ذكره يف قوله تعاىل مقدوراته جل و

ريها أن الروح ملك عظيم له سبعون ألف وجه يف كل وجه سبعون ألف لسان لكل لسان سبعون ألف عنه يف تفس

 .من كل تسبيحة ملكا يطري مع املالئكة إىل يوم القيامة عز و جللغة يسبح اهللا تعاىل بتلك اللغات كلها خيلق اهللا 

املالئكة يسبح كل  اجلبال و رضني واأل بن مسعود رضي اهللا عنه الروح ملك عظيم أعظم من السموات واقال  و

املالئكة بأسرهم  تعاىل من كل تسبيحة ملكا جييء يوم القيامة صفا و يوم ألف ألف تسبيحة خيلق اهللا سبحانه و

بيده لواء طوله ألف عام فيغرزه يف ظهر  هو الذي يرتل ليلة القدر زعيم املالئكة و و :بن عباساقال  .جييئون صفا

قيل الروح هنا جربيل عليه الصالة و  األرض لفعل و له أن يلتقم السموات و عز و جلهللا لو أذن ا الكعبة و

 عليه الصالة و السالم أنه يرو .قيل غري ذلك السالم وقيل هو ملك ما خلق اهللا بعد العرش خلقا أعظم منه و

نتهى مسيت بذلك ألا ال مراده سدرة امل و عز و جلقال رأيت علي كل ورقة من السدرة ملكا قائما يسبح اهللا 

هي شجرة نبق على ميني العرش  و عز و جلال يعلم ما وراءها إال اهللا  غريهم و يتجاوزها أحد من املالئكة و

 :قال اهللا تعاىل قيل أرواح املتقني و قيل أرواح الشهداء و عندها جنة املأوى يأوي إليها املالئكة عليهم السالم و



صفات  معىن ذي اجلالل املستحق للرفعة و عظم و معىن تبارك جال و ]اإلكرام وسم ربك ذي اجلالل اتبارك [

عظم شأنه عما يقول فيه املبطلون ألن كل شيء يثىن  نعوت الكمال جل أن يعرف جالله غريه ترته و التعايل و

ج عن أوهام احلق جل جالله ذكره خار فهمه و علمه و طبعه و كل ذاكر يذكره على قدر طاقته و عليه بقدرته و

ثىن عليه حق ثنائه أون الغايات اجلاللية فسبحانه ما د 1املعارف الفناء و اآلدميني ألن احلادث ناقص بقهر اإلجياد و

 أرفعهم حمال و الرسل بأمجعهم عن ذلك قال أجلهم قدرا و ال وصفه مبا يليق به سواه عجز األنبياء و غريه و

رام اإلك 2أما و )ال أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك( من جوامع الكلم يأبلغهم نطقا مع ما أعط

 :تعاىل نفسه بالكرمي يف قوله وصف سبحانه و العاصي و الطائع و اخلاص و املنن على العام و نعام وفمعناه ذو اإل

الذي الكرمي هو   ورينيل يل ما غرك يب لقلت جهلي بك غقال عمر رضي اهللا عنه لو ق ]ما غرك بربك الكرمي[

كم أعطى  أعطى و 3ال يبايل ملن قيل هو الذي إذا أعطى زاد على منتهى الرجاء و و ،إذا وعد وىف و .إذا قدر عفا

إذا رفعت احلاجة إىل غريه  الشفعاء و قيل هو الذي يغين السائل عن الوسائل و و أ،التج ال يضيع من الذ به و و

 .قيل غري ذلك و ،له مث سترهإذا أوىل فضال أجز ا أظهره وم قيل هو الذي إذا أبصر خلال جربه و و ،ال يرضى

التجسيم  ناطقا بإضالل أهل اإلحلاد و التعظيم و اإلجالل و تأمل القرآن الكرمي وجده مشحونا بالتقديس و فمن

السنة  طريقة السالمة يف ذلك أن من أشكل عليه شيء من املتشابه يف الكتاب و احليدة عن الصراط املستقيم و و

 و[ :مدحهم عليه يف قوله تعاىل تعاىل يف كتابه املبني عن الراسخني يف العلم و فليقل كما أخربه سبحانه و

ما  و( :يف احلديثعليه الصالة و السالم يقول كما قال  و ]الراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا

 :يقول كما قاله الشافعي و .غريمها النسائي و د وخرجه غري واحد منهم اإلمام أمح )جهلتم منه فكلوه إىل عامله
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رسول اهللا صلى على مراد  رسول اهللاما جاء عن  و رسول اهللاآمنت ب ما جاء عن اهللا على مراد اهللا و آمنت باهللا و

 :سئل مالك عن الراسخني يف العلم فقال الراسخ يف العلم هو من طولع على حمل املراد منه و و اهللا عليه و سلم

انتهى علم الراسخني بتأويل القرآن إىل أن قالوا آمنا به  :قال عمر بن عبد العزيز و .لعامل العامل مبا علم املتبع لها

ستأثر اهللا تعاىل بعلمه ال يطلع عليه أحد من خلقه كما استأثر اللقرآن تأويل  :قال بعضهم و .كل من عند ربنا

متعبدون باحملكم باإلميان  اخللق متعبدون باإلميان به و و ذلك وحن وقت طلوع الشمس من مغرا و بعلم الساعة و

رسول اهللا صلى اهللا عليه سنة  علم أنه حق على اللبيب املعتصم بكتاب اهللا وامث  .قيل غري ذلك بالعمل به و به و

ه فإن نص الشرع على ثبوت ما قضى العقل جبوازه و عز و جلهللا املتمسك بالعروة الوثقى أن يثبت  و و سلم

 و .سفهوه املعطلة سلبوه ما اتصف به و يهودية و هي زيغة سامرية و املشبهة أثبتوا هللا ما مل يأذن فيه بل ى عنه و

ال معطلة عن  لقد أحسن أبو احلسن األشعري يف جوابه عن التوحيد حيث قال إثبات ذات غري مشبهة بالذوات و

  :شعر .الصفات

  ذوات خملوقاتهكيفية ك  اهللا أكرب أن يكون لذاته

  نأتيه من أفعالنا بصفاته  أو أن تقاس صفاتنا يف كل ما

  متحريات يف دوام حياته  أبدا عقول ذوي العقول بأسرها

  تبدو على صفحات مصنوعاته  لبديع صنعته عليه شواهد

 بالغة وحكمة  تدبري كامل و العامل خملوق بتقدير شامل و 1فكل ما ترى عينك الباصرة فهو دالئل ظاهرة على

لو مجعت عقول العقالء عقال واحدا مث تفكروا بذلك العقل يف جناح بعوضة حىت جيدوا تركيبا  قدرة غري متناهية و

مل تصل إىل درك ذرة من ذرات حكمته يف تلك  انقطعت تلك األفكار و أكمل لفنيت تلك العقول و أحسن منه و
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ما اعتقدوه من  اجلهل و الل تبا مث تبا ألهل الضالل والتمام فما الظن بذي اجل البعوضة على سبيل الكمال و

السحب  اجلبال الشم و الطوافح و شوامخ اجلبال فسبحان من تسبحه البحار و النقص مع ترتيه البحار و

   .ترته عن نقص يعتريه و ،شبيه تقدس عن مثل و ،القرائح األفكار و و ،األمطار الطومح و ،السوائح

   .الضد املكارح تعاىل عن الند املماثل و ،ختفي الصدور من سر أضمرته اجلوانح ما يعلم خائنة األعني و

بغري  2مسموع باآلذان 1متكلم بكالم ،املكافح مل يكن هلك اجلاهل و أما مل يش ما شاء كان و .يفعل ما يشاء

فلما [ :تعاىل جارحتهما فما أجهلك بقوله حلقوم اجلذع و ال جوارح أين هلوات احلصى و ال أدوات و آالت و

صبغ  و .من آياته إنزال القطر بقدرته و ،نسب األبصار إىل اآليات فأين احلذق يا قامح ]ياتنا مبصرةآجاءم 

البصر يرى  موصوف بالسمع و .إرسال الرياح لواقح و ،مع خمالفة الطعوم مبشيئته .الثمار حبكمته ألوان النبات و

 يإن دليلهم جلل السنة و هذا مذهب أهل احلق و .كفر كيفه طغى ويف الدجنة كما يرى يف القمر من شبهه أو 

 تبلى السرائر و من حزم يوم تظهر املخبآت و اليهود و و مثل أو جسم فهو مع السامرة وأمن شبهه  .واضح

هون فيا فاز املرت ولكون بآرائهم ألنه عمل غري صاحل هلك اهلا .إن قيل عنه يف الدنيا أنه ويل صاحل و .تبني الفضائح

ترته عن درك  تعاىل و تبارك والعظيم العزيز القهار  .هو الواحد املتوحد يف صفاته األزيل اجلبار .صفقة رابحمن هلا 

 من أظهرها السموات و أظهر آثار قدرته يف خملوقاته و و .فتقاروسم كل خملوق مبيسم اال .األفكار اخلواطر و

 بني السماء و تصريف السحاب املسخر و ،جرياا على املدرار و ،ألارا األعني و و ،البحار الرباري و األرض و

دبيب النملة السوداء  إن يف ذلك لعربة ألويل األبصار يعلم حركات األسرار و ،النهار اختالف الليل و األرض و

خيلق ما  ربك منهم سعيد و نوع هذا العامل اإلنساين فمنهم شقي و ،األحجار يف الظلمة على سواد الصخور و

قدسها فمن شبه أو عطل  نزه نفسه بنفسه و ،كفار اسمة أهل زيغ و املشبهة و صفاته كذاته و و ،خيتار يشاء و
                                       

  .املراد ذا الكالم هو القرآن ألنه الذي يسمع اهـ مصححه  1
  .قوله بغري آالت متعلق مبتكلم فليفهم اهـ مصححه  2



من  و ،تعاىل عزيز غفار ستار ألنه سبحانه و .إن ارتكب العظائم الكبار رجع قبله و من أناب و و ،فمأواه النار

علم ذلك املرته فرته  .ما مسه آدم عليه السالم و و .مشسه ماء وقمر الس و .ليلته بديع صنعته أن خلق اليوم و

 ،حسهأ عال على ما ألفه و ألنه جبهله قاس اخلالق جل و .جهله أعمى البصرية املشبه فتصور فيه جنسه و ،قدسه

مر إذا كان األ و .ما أخسه أما املعطل فجحد صفاته فما أغباه و و .فتراكم عليه غبار التشبيه فضاعت احملسه

   .رفسه أحلق باملشبه دفعه و و.فادفع املعطل بيديك النقية ،كذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



  

  

   في قوله بفناء النار ابن تیمیةمبحث الرد على 
  

يزول  و .أنه جعل هلا أمدا تنتهي إليه وتفىن أن اهللا تعاىل يفنيها و و .انتقد عليه زعمه أن النار تفىن أنه مما :اعلم و

قد سفه اهللا  صح عنه و و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمأين قال  و عز و جللب أين قال اهللا هو مطا عذاا و

صادم ا النصوص الصرحية يف دوام  1إقناعيهر سفهه يف ترتيهه لنفسه وأتى بأمو تعاىل يف ذكره يف كتابه العزيز كما

صليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم إن الذين كفروا بآياتنا سوف ن[ :العذاب عليهم فمن ذلك قوله تعاىل

قال احلسن تأكلهم النار كل يوم سبعني ألف مرة  تبدل يف كل ساعة مائة مرة و ]جلودا غريها ليذوقوا العذاب

قيل الغالب الذي ال  قيل العزيز الشديد القادر القوي و أي شديد النقمة على من عصاه و ]إن اهللا كان عزيزا[

قيل معناه املعز فيكون فعيل مبعىن مفعل كاألليم مبعىن املؤمل  قيل الذي ال نظري له و  يقهر والقاهر الذي ال يغلب و

حبار تعظيمه و حارت األلباب دون إدراك  أرباب القلوب العزيز من ظلت العقول يف قال أهل املعاين و و .حنوه و

أي حكم على  ]حكيما[قوله  آالئه و القيام بشكر كماله و نعته و كلت األلسن عن استيفاء مدح جالله و وصف

األعداء بدوام العذاب كما حكم لألولياء بدوام النعيم فال يعلم كنه حقيقة حكمته غريه فال شيء من األشياء إال 

ت هلم فالذين كفروا قطع[ :قال تعاىل و ]صنع اهللا الذي أتقن كل شيء[فيه شيء من حكمته على وفقه ملناسبته  و

هلم مقامع من حديد كلما أرادوا  اجللود و سهم احلميم يصهر به ما يف بطوم ووفوق رء ثياب من نار يصب من

كلما [ :قال تعاىل و ]فلن نزيدكم إال عذابا[ :قال و ]ذوقوا عذاب احلريق ن خيرجوا منها من غم أعيدوا فيها وأ

قال  و ]هلم عذاب مقيم  منها وما هم خبارجني يريدون أن خيرجوا من النار و[ :قال تعاىل و ]خبت زدناهم سعريا
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اآليات يف ذلك كثرية  أي مقيما مالزما فكل عذاب يفارق صاحبه فليس بغرام و ]إن عذاا كان غراما[ :تعاىل

تدل على إخراج املؤمنني دون غريهم حىت خيرج من يف قلبه مثقال ذرة من  أما السنة فطافحة بذلك و جدا و

خري فأقول يا رب ما بقي يف النار إال من حبسه القرآن أي وجب عليه اخللد قال  يف رواية مثقال ذرة من اإلميان و

هو قصد الكفر  ال ريب و بال شك و بهألن العذاب يدوم بدوام سب إىل غري ذلك و ]دهلم فيها دار اخلل[ :اهللا تعاىل

هذا  املؤمن يستحق اخللود وكذلك  ال شك أم لو عاشوا أبد اآلباد الستمروا على كفرهم و بقاء العزم عليه و و

يف معناه أقوال أخر فادعاء فناء النار بعد أمد نزعة  و )نية املؤمن خري من عمله( :عليه الصالة و السالم معىن قوله

عنا ب اآلية أي قدرا مقدورا مث يذه ]قالوا لن متسنا النار إال أياما معدودة و[ :يهودية أال ترى إىل قوله تعاىل

إمنا نعذب بكل ألف سنة يوما مث ينقطع العذاب  ن هذه الدنيا سبعة آالف سنة وأليهود تقول كانت ا العذاب و

ن ربنا عتب علينا يف أمر فأقسم إكانت تقول  وما الذي عبد آباؤنا العجل فيهاقيل أربعني ي بعد سبعة أيام و

   .كما يأيت اع خلف سلفه كما تقدم وفالرجل سنار إال حتلة القسم أربعني يوما ليعذبننا أربعني يوما فلن متسنا ال

  

  مبحث الرد علیھ في القول بقدم العالم 
  

قوى أهذه التسمية من  هو من أقبح القبائح ما ذكره يف مصنفه املسمى حبوادث ال أول هلا و و :مما انتقد عليه و

 من أمساء األفعال وسم ابىن أمره فيه على  األول ليس كذلك و و 1األلة على جهله فإن احلادث مسبوق بالعدم

ن أول حرف إستعارات حىت اال حمشو باازات و فإن القرآن معجز و .هو من اجلهل أيضا نفى ااز يف القرآن و

 ]هو األول[يف قوله  عز و جلتضمن هذا املصنف مع صغره شيئني عظيمني تكذيب اهللا  فيه أحد أنواع ااز و

يف البخاري من رواية  و )ال شيء معه كان اهللا و(يف قوله  عليه و سلم النيب صلى اهللاتكذيب  فجعل معه قدميا و
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عز و كفر فإن الدين ما قاله  ليس وراء ذلك زيغ و مل يكن شيء قبله و عمران بن حصني رضي اهللا عنه كان اهللا و

 ]كل شيء عليمهو ب الباطن و الظاهر و خر واآل هو األول و[ :قد قال و صلى اهللا عليه و سلم قاله رسوله و جل

 .يبقى هو نتهاء واخر بعد فناء كل شيء بال اآل مل يكن شيء موجودا و بتداء كان واهو األول قبل كل شيء بال 

 بن عباس رضي اهللا عنهما واهو العامل بكل شيء هذا معىن قول الباطن  الظاهر هو الغالب على كل شيء و و

نفى البقاء عن كل آخر  نفى القدم عن كل أول بأوليته و :نيدمنها قول أيب القاسم اجل األقوال يف ذلك كثرية و

قال  كيفيتة بباطنيته و حجب اإلدراك عن إدراك كنهه و اضطر اخللق إىل اإلقرار بربوبيته لظاهريته و بآخريته و

قال  الباطن بعلم الغيوب و الظاهر بكشف الكروب و اآلخر بغفران الذنوب و هو األول بشرح القلوب و :أيضا

   .الباطن بستره والظاهر بإحسانه  اآلخر بعفوه و األول بربه و :السيد اجلليل حممد بن الفضل

حيقق  يزين باطنه بأنوار اهليبة و من حق العبد أن جيعل له حظا من هذا اخلطاب فيزين ظاهره بأنواع اخلدمة و و

اهللا بكل شيء  و[ :عز و جلالص لقوله اإلخ قرباته بالصدق و سائر طاعاته و سكناته و حركاته و مجيع أفعاله و

علمه  سأل عمر رضي اهللا عنه كعب األحبار عن معىن هذه اآلية فقال إن علمه باألول كعلمه باآلخر و و ]عليم

فيما أخرب به عن نبوته من حديث أيب  النيب صلى اهللا عليه و سلمتكذيبه  ):مما انتقد عليه و(بالظاهر كعلمه بالباطن 

 آدم بني الروح و و( :عليه الصالة و السالم مىت وجبت لك النبوة قال رسول اهللا عنه قالوا يا هريرة رضي اهللا

هم من سيئي األفهام غري تكلم بكالم لبس فيه على العوام و و )إن آدم ملنجدل يف طينته و(يف رواية  و )اجلسد

ه يفهم ما فيه رفعه يسكت عن و .رتبته احلط من قدره و و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمزدراء بيقصد بذلك اال

مبا خصه اهللا تعاىل من مزايا املواهب اإلهلية  توقريه و و صلى اهللا عليه و سلم متأل قلبه بعظمتهاذلك منه كل عامل 

   .اليت مل ينلها غريه

 ة القريبة وتارة باإلشار الغض منه تارة يقع ذلك منه قريبا من التصريح و هذا اخلبيث حريص على حط رتبته و و

 ؟قد سئل على ما زعم أميا أفضل مكة أو املدينة تارة باإلشارات البعيدة اليت ال يدركها إال أهلها فمن ذلك و



يف هذا اجلواب  أنا أعرف خطه و عليها خطه و كتبه أمحد بن تيمية احلنبلي و فأجاب مكة أفضل باإلمجاع و

 1مما هم ء منه وأتباعه برا اإلمام أمحد و إىل اإلمام أمحد ورمز بعيد فمن الفجور نسبته نفسه  فجور و دسائس و

يسفهه حىت فيما ينقله  على قوله و يذكره غرض أما إذا مل يكن فال يلوهو ال يلتفت إليه إال إذا كان له يف  عليه و

إلمام أمحد ن امن مواضع تسفيهه اإلمام أمحد مسألة الطالق فإ و .يكفره فيما يعتقده إذا كان على خالف هواه و

على ذلك جرى األئمة من مجيع املذهب فإذا كان  ن الطالق واحدة أخربنا بأن الطالق ثالث وأقال الذي أخربنا ب

اإلمام أمحد أعلم الناس يف  و :يف اجلواب عن املسألة املبسوطة ابن تيميةقال أعىن  اإلمام أمحد غري ثقة فبمن يوثق و

عمى البصرية الذي ال حيس بتناقض كالمه كيف جيعل فياهللا العجب من هذا األ .بالغ يف الثناء عليه زمانه بالسنة و

حنوه مما يأيت يف غري اإلمام  هذا و يسفهه فيما ال غرض له فيه و له فيه غرض أعلم الناس بالسنة و اإلمام أمحد فيما

دعاء امن فجوره  و .ا يقولهأنه ال عليه فيم عمي بصريته و أمحد من أئمة احلديث يعرفك ما يف قلبه من اخلبث و

نه مشهور يف أشهر الكتب إاملسألة حىت  يفيت به كهذه الفتوى مع شهرة اخلالف يف اإلمجاع على ما يقوله و

ن أأكثر أهل املدينة قائلون ب ن مالكا وأ املدينة و هو الشفاء فإنه ذكر اخلالف بني مكة و املتداولة بني الناس و

حمل اخلالف يف غري املوضع الذي ضم سيد األولني  الكوفة مكة أفضل و أهل مكة وقال  املدينة أفضل من مكة و

 ىممن حك سائر البقاع و ما هو فاإلمجاع منعقد على أنه أفضل من مكة وأ و صلى اهللا عليه و سلم اآلخرين و

ال خالف يف أن  و :املدينة فقال اإلمجاع القاضي عياض يف الشفاء بعد أن حكي اخلالف يف التفضيل بني مكة و

ذكر اإلمام أبو زكريا  كذا ذكره اإلمام هبة اهللا يف كتابه توثيق عرى اإلميان و موضع قربه أفضل بقاع األرض و

أقره  حيىي النووي يف شرح مسلم ذلك فقال قال القاضي عياض أمجعوا على أن موضع قربه أفضل بقاع األرض و

يف هذه  اآلخرين و بث يف باطنه يف حق سيد األولني وفسكوت اخلبيث عن مثل ذلك دليل على خ :على ذلك
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 عتداد بقول عمر رضي اهللا عنه فإنه رضي اهللا عنه من القائلني بأن املدينة أفضل من مكة والفتوى رمز إىل عدم اال

يف عدم اإلعتداد بذلك كما رمز إىل تكفري الصديق رضي اهللا عنه  ختطئته يف الطالق و 1يدل على ما قلته من الرمز

ن الصديق رضي اهللا عنه ملا قال إف )نه يكون مشركاإرسوله يف أمر يلحقه ف من قال اهللا و(قوله يف بعض تصانيفه 

 يؤيد ما قلته ما هو مشهور يف كتبه و رسوله و ما أبقيت ألهلك قال أبقيت هلم اهللا و النيب صلى اهللا عليه و سلم

هذا من الدسائس أيضا فإنه يلبس به  ال أنه يغين و ال نفع و  ضر وعند أتباعه ال ينبغي أن ينسب إىل غري اهللا تعاىل

قد قال  أصحاب األذهان اجلامدة فهي كلمة حق أريد ا باطل و على كثري من الناس ال سيما الضعفاء يف العلم و

قالوا حسبنا اهللا  و[ :قال تعاىل و ]رسوله من فضله ما نقموا إال أن أغناهم اهللا و و[ :اهللا تعاىل يف كتابه العزيز

غري ذلك فهذا نص القرآن العظيم على مثل هذا القول يف الذين يقولون أنه  و ]رسوله سيؤتينا اهللا من فضله و

إلقراره الصديق رضي اهللا عنه على هذا  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلميف  شرك ففي قوهلم قدح يف القرآن و

مبا جاء  حتم الزم على كل أحد أن يؤمن بالقرآن و ألنه واجب و هذا منهم كفر بيقني و 2القول الذي هو شرك

من  و[ :رتياب قال اهللا تعاىلاال  عن رب العاملني من غري شك و صلى اهللا عليه و سلم اآلخرين به سيد األولني و

آمنوا  و[ :قال و ]أطيعوا الرسول أطيعوا اهللا و و[ :قال تعاىل و ]رسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعريا مل يؤمن باهللا و

أم عليه الصالة و السالم ملا خطب  ال جيوز هذا يف حق غريه و مجع بينهما بواو العطف للشركة و ]رسوله باهللا و

ما أ أنا مومت مرملة يف أربعة من الولد فقال هلا من مجلة قوله و عتذرت إليه بأعذار منها واسلمة رضي اهللا عنها ف

علم أن ما ذكرته ا و ]رسوله إمنا وليكم اهللا و[ :قال على رسوله و هم على اهللا و ولدك فهم ولد أخي أيب سلمة و

يف الرد على الرافضي  ن يف إشعارا بأنه رافضي هو كذلك وأ الفاروق رضي اهللا عنهما و من الرمز إىل الصديق و

نعم وقفت على  .يبن رجب احلنبللشيخ زين الدين ا هذا نبه عليه الشيخ زين الدين القرشي و أنه رافضي و
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 و 1يف هذا الكتاب رمز إىل أنه من القائلني بتناسخ األرواح فيه ما يدل على ما قااله و مل يتم و مصنف لطيف له و

   .اهللا أعلم ما يدل على ذلك و 2بعض أتباعه الذين هم رسل يف التبعية يقع منه

 .سني مثاب يف وظيفة املكس بل أبلغ من ذلكاملكها يف فتاويه ما فيه أن بعض امن األمور اخلبيثة اليت وقفت علي و

قرر ما قاله بتقرير  جترئهم عليه و أقبض عنان الكالم فيه ملا أخشى مما يترتب على التصريح من أهل املكس و و

كان شخص من  ت على الكالم يف ذلك ومهج أمهل اآلخر فلما وقفت على ذلك قب بدين و مقبول يف شق و

هو يف حلقة  صنف يف مذهب اإلمام فأتيته و كان عندهم عظيما و لدين بن اللحام البعلبكي واحلنابلة يدعى بعالء ا

هم يقرءون عليه يف بعض مصنفاته فسألته عن شيء يتعلق مبسألة تقرأ عليه يف كتابه فما أجب  اجلامع األموي ويف 

شرع يقرر ما و يمية يف املكس فقال تمث أخرى فما أجاب مث قلت ما هذه املسألة اليت ذكرها الشيخ تقي الدين بن 

أو  .إما بطالن ما قاله :مل جيد جوابا فقلت يلزم أحد شيئني قررته فسكت و فأخذت الشق اآلخر و ابن تيميةقرره 

ختصرا فهذه قاعدة من قواعدهم يبحثون مع اخلصم فإن ظفروا اأنا  تكفريه فقال هذه املسألة ما هي يف فتاويه و

قد خاب  الكذب و اخلديعة و ظفر م قالوا هذه ما هي يف كالمه فهم خلف إمامهم يف املكر وإن  به فال كالم و

                                       
يكون روح اخلواجة الذي مات اليوم روح اكرب  القول بتناسخ األرواح كفر ألنه عبارة عن اعتقاد أن أرواح من ميوتون تتصل بغريهم فقد  1

عامل مرشد زاهد ورع بعد ذلك و العكس و قد يتصل روح اخلرتير الذي مات مبحمد الذي ولد و يعكس و قد يتصل بعد ذلك بكلب مث 

معلوم جيازى عليه بل قد  يتصل حبمار مث يتصل بنيب و هكذا إىل غري اية و هذا يقتضي أن ال بعث و ال جزاء فإن الروح ال يقف عند حد

 يكون حبال يقتضي العذاب و يصبح حبال يقتضي النعيم مث حبال ال يقتضي عذابا و ال نعيما و هكذا و هذا غري ما تنطق به الشرائع اإلهلية

لعقل مع كونه مع الشرع كلها هو مصادم لألنبياء و ملا جاء به األنبياء و كيف ال يكون ما هذا حاله كفرا و هذا املذهب ال دليل عليه من ا

كما ذكرنا و ذلك أن األرواح ليست من عامل احملسوسات حىت نراها و حنكم عليها و هي مل ختربنا عن نفسها بشيء فاجلهالة ا مطلقة اهـ 
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أخبثها مسألة التفرقة  شر األقوال و هو من أقبح القبائح و ومن األمور املنتقدة عليه و .اهللا أعلم و 1،فترىامن 

استمر عليها أتباعهم الذين  و ه و سلمالنيب صلى اهللا عليعصوا أمر  اليت أحدثها غالة املنافقني من اليهود و

مل يقدروا أن يتوصلوا إىل الغض منه إال  و النيب صلى اهللا عليه و سلمقلوم منطوية على بغض  يظهرون اإلسالم و

غريها  ه مستدال بأمور مسعية ومميتر بعض كالمهم فيها مث أعود إىل تقد ذكر املسألة األئمة األعالم فأذك و .بذلك

يقطع  بقاء حرمته على ما كان عليه يف حياته و و صلى اهللا عليه و سلم حياته يف قربه عظامته و ته وتفيد جالل

الذي كان  ابن تيميةأن  الزندقة و ايل أهل الزيغ وتغضها بأن القائلني بالتفرقة من مالواقف عليها أو على بع

سبب قوله ذلك أنه تتبع  و )زنديق مطلق(ن أنه يوصف بأنه حبر يف العلم ال يستغرب فيه ما قاله بعض األئمة عنه م

يف آخر يعتقد ما قالته أو بعضه  و .يضللها نه يف مواضع عديدة يكفر فرقة وإالمه فلم يقف له على اعتقاد حىت ك

تكفري  الشيخني و و النيب صلى اهللا عليه و سلمزدراء باإلشارة إىل اال التجسيم و مع أن كتبه مشحونة بالتشبيه و

أنه  جعل عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما من ارمني و أنه من امللحدين و هللا بن عباس رضي اهللا عنه وعبد ا

ى قد وقفت يف كالمه عل الرد على أهل اجلحيم و ضال مبتدع ذكر ذلك يف كتاب له مساه الصراط املستقيم و

أخرج زيف األئمة األربعة يريد بذلك إضالل  كان بعض أتباعه يقول أنه و 2 كفر فيها األئمة األربعةيتاملواضع ال

لنرجع إىل قول بعض  و .ليس وراء ذلك زندقة األمصار و قطار وا تابعة هلذه األئمة يف مجيع األهذه األمة أل

 اإلمام العالمة شيخ شيوخ وقته أبو احلسن علي القونوي قال بعد ذكره أشياء ال أطول بذكرها و )فمنهم(األئمة 

 يف احلاجات بعد وفاته كالتوسل به يف حال حياته مث قال و النيب صلى اهللا عليه و سلمعلى أن التوسل بفيها داللة 

قد  و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلممنعوا التوسل ب أمثاله يرد على هؤالء املبتدعة الذين نبغوا يف زماننا و هذا و
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حال  ياته وحنقل طائفة منهم التفرقة بني  عد الوفاة وبصلى اهللا عليه و سلم مجع بعضهم كالما يتضمن نفي عمله 

لوال  ستسقى أمري املؤمنني عمر بالعباس وااة كان ثابتا عند الصحابة فلهذا الوف التفريق بني احلياة و و(وفاته فقال 

عن قرب  -  كان يشاور أيضا راشدا و -  كونه خليفة هذا التفريق الواضح عندهم ملا عدل عمر مع جاللته و

عزر على ذلك  هذا لفظ املبتدع اجلاهل اليت قامت البينة عليه بأشياء من هذا القبيل و(مث قال  )إىل غريه سول اهللار

هذا  ة بالقاهرة وئسبعما عشرين و غري ذلك يف شهور سنة مخس و احلبس و التعزير البالغ بالضرب املربح و

إمنا هو لشيخه فإنه ملا أظهر  ستسقاء عمر بالعباس ليس له واستناد فيه إىل الا الكالم من التفرقة بني احلالتني و

ال  ستسقاء ففزع إىل التفرقة املذكورة وأورد عليه حديث اال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمالقول بنفي التوسل ب

ال  هذا يباشر الدعاء بنفسه و متشبث يف احلديث املذكور فإن عمر رضي اهللا عنه إمنا قصد أن يقدم العباس و

فال نسلم أن عمر  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمب لما التوسأ و .يتصور حصوله من غري احلي أي احلياة الدنيوية

القول  اهذ تقدمي العباس ليدعو للناس ال ينفي جواز التوسل به مع ذلك مث قال و رضي اهللا عنه تركه بعد موته و

 ،بالعدم حاشاه من ذلك صلى اهللا عليه و سلم لتحاقهادعة من لذي أخذ به هؤالء املبتالرأي السخيف ا الشنيع و

قال أبو حممد بن حزم يف  .هو قول بعض الضالل اليوم و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلميلزمه أن يقال أنه ليس 

و  صلى اهللا عليه بن عبد املطلب بن هاشمبتدعة تزعم أن حممد بن عبد اهللا حدثت فرقة م(النحل  كتابه امللل و

صلى  لرسوله و عز و جلهذه مقالة خبيثة خمالفة هللا  و(مث قال  )لكن كان رسوال هللاول ارسليس هو اليوم  سلم

إمنا محلهم على هذا الرأي  و(قال  )ملا عليه أهل اإلسالم منذ كان أهل اإلسالم إىل يوم القيامة و اهللا عليه و سلم

رسول اهللا فروح  :قال )ال يبقى وقتني حيدث و وأض يفين أبدا العر اخلبيث قوهلم اآلخر اخلبيث أن الروح عرض و

 ما جسده ففي قربه تراب فبطلت نبوته وأ ال روح له اآلن عند اهللا و عند هؤالء بطل و صلى اهللا عليه و سلم

بطالن هذا القول الفاحش  يكفي رسالته مبوته عندهم فنعوذ باهللا من هذا القول فإنه كفر صراح ال تردد فيه و

تفق عليه أهل اإلسالم من األذان يف ا و صلى اهللا عليه و سلم رسوله الفظيع أنه خمالف ملا أمر اهللا تعاىل به و



غرا كل يوم مخس مرات بأعلى أصوام قد  أبواب املساجد جهارا يف شرق األراضي و الصوامع و اجلوامع و

كان جيب أن يقال على قوهلم  ،رسول اهللايدنا حممدا أشهد أن س ،إال اهللا هاهللا تعاىل بذكره أشهد أن ال إل قرنه

 و[ :قد قال تعاىل و .كذلك كان جيب أن يقال يف ثاين الشهادتني يف اإلسالم و رسول اهللاأشهد أن حممدا كان 

 :قال تعاىل و ]يوم جيمع اهللا الرسل[ :قال تعاىل و ]رسال مل نقصصهم عليك رسال قد قصصناهم عليك من قبل و

كذلك أمجع  األصل احلقيقة و نبيني و بعد موم رسال و عز و جلفسماهم اهللا  ]الشهداء وني لنبياجيء ب و[

بركاته  رمحة اهللا و و النيبجاء به النص أن كل مصل فرضا أو نفال يقول يف تشهده السالم عليك أيها  املسلمون و

بن حزم أورد على اأن (بن حزم مث قال ام ت هذه املخاطبة هذا معىن كاللو كان بعد موته يف حكم العدم ملا صح و

كثري ممن أشري إليه  ال تسع عقول العوام و نا ألجل اإلطالة وأقد حذفتها  قلت و )جاب عنهاأ نفسه إيرادات و

إن كانت يف غاية الوضوح لقرب  إمنا أطلت النفس يف هذه املسألة و و(يدرك اجلواب مث قال  بالعلم أن يدركها و

ستطرقت يف هذا املقام مبا يتعلق اعقائد خلق كثري من العوام فلذلك أفسد به  ن أظهر اخلالف فيها والعهد ذيان م

للمقال فيها جمال واسع لكن إشباع القول يف ذلك خارج عما حنن  ذه املسألة هذا املقدار اليسري من الكالم و

منه نقلت يقال له شرح التعرف ملذهب  إليه وهذا الكتاب الذي أشار  و )اهللا تعاىل أعلم بصدده يف هذا الكتاب و

لذريته الذين م مت  اآلخرين و إياك أيها املوفق املرته املعظم لسيد األولني و علم أرشدنا اهللا وا و .أهل التصوف

ن يف هذا الذي ذكره األئمة كفاية أ .ابعني هلم بإحسان إىل يوم الدينالت لسائر الصحابة رضي اهللا عنهم و الدين و

أرجو من  ذكر نبذة يسرية وأخلف الوعد صعب شديد فأنا  دراية إال أين وعدت بذكر شيء و ملن له أدىن فهم و

ه تتعلق ريمجلة كث )تنبيه السالك على مظان املهالك(قد ذكرت يف كتاب  و .حصول الربكة فيها عز و جلاهللا 

من األمور املهمة  و .اهللا أعلم ه يف فضل احلج واجلواب عما قاله ذكرت سقت فيها فتواه املطولة و بغريه و بذلك و

ما  و[ :النذر كما قال تعاىل اخلذالن فمن اخلذالن عدم إميان اإلنسان باآليات و معرفة اإلنسان حاله يف التوفيق و

يغين ما  قيل املعىن ال تصل العقول اخلالية عن التوفيق إىل سبيل النجاة و ]النذر عن قوم ال يؤمنون تغين اآليات و



إال فإنه متخبط بإدراكه بعقله فإذا  عناية األزل و ضياء العقل مع اخلذالن إمنا ينفع نور العقل مؤيدا بنور التوفيق و

 نك من أهل اخلذالن وأمل جتد قلبك مؤمنا ا فاعلم  وقفت على بعض ما أذكره من األدلة و وعيت ما قلته و

جتد الرجل يستكثر من أنواع الرب  :قال كعب األحبار .ة الرمحنتابع ألهل البدع عصا مرقوم يف حزب الشيطان و

هو مع ذلك ال يساوي عند اهللا جيفة محار  شدة ظمأ اهلواجر و يكابد سهر الليل و صائع املعروف و 1حيتاط يف و

ملا صاحل عمر رضي اهللا عنه أهل بيت  ،التربي منهم حبيث ال ميكن مسعه من ذي هوى يشري إىل أهل البدع و

بإسالمه قال له عمر رضي اهللا عنه هل  فرح به عمر رضي اهللا عنه و أسلم و قدم عليه كعب األحبار و ملقدس وا

ال نعم يا أمري املؤمنني أفعل تنتفع بزيارته ق و النيب صلى اهللا عليه و سلمتزور قرب  لك أن تسري معي إىل املدينة و

الكالم على  أعمال املطي إليه و شد الرحل و و عليه و سلم صلى اهللا فهذا صريح يف الندب إىل زيارة قربه :هذا

  .هذا يأيت إن شاء اهللا تعاىل

  

  

  

  

  

  

   

                                       
  .صائع املعروف صواا صنائع اهـ مصححه  1



حزبھ في جواب  و ابن تیمیةبیان زیغ  ن جسده صار ترابا وأ بیان زندقة من قال أن روحھ فنیت و
  الفتوى التي زعم أنھ سئل عنھا 

  
 الكربات و مبيت أو غائب من البشر حبيث يدعوه يف الشدائد وستغاث ااحلمد هللا رب العاملني من  :فقال يف جوابه

يطلب منه قضاء احلاجات فيقول يا سيدي الشيخ فالن أنا يف حسبك أو يف جوارك أو يقول عند هجوم العدو 

غري ذلك من حاجاته فإن هذا  فقره و عليه يا سيدي فالن يسترعيه أو يستغيث به أو يقول حنو ذلك عند مرضه و

ال  تفاق املسلمني فإم متفقون على أن امليت ال يسأل وابعض النسخ كافر عاص هللا تعاىل ب يف ل مشرك وظامل ضا

ستسقاء تبعا العباس يف اال ال يطلب منه شيء سواء كان نبيا أو غري ذلك مث أكد ما قاله بقصة عمر و يدعي و

قشعر اقاله يف هذا اجلواب  إذا تأملت مابصرك  نت أرشدك اهللا تعاىل وأ و .لشيخه اجلاري خلف ساللة اليهود

ما فيه من الرمز إىل تكفري األنبياء  تفاق املسلمني وادعاء ا الفجور و قضيت العجب مما فيه من اخلبائث و جلدك و

ليت شعري من أي الدالالت أن من توجه إىل قرب  التلبيس على األغبياء بقصة عمر رضي اهللا عنه و تضليلهم و و

ستسقاء أو غريها يصري بذلك ظاملا ضاال ه يف حاجة االتوسل ب و صلى اهللا عليه و سلم اآلخرين وسيد األولني 

ال بلد  و .ال رمز إليه يف زمن من األزمان مل نسمع أحدا فاه بل و هذا شيء تقشعر منه األبدان و ،مشركا كافرا

ديق اجلاهل اجلامد قصة عمر رضي اهللا عنه جعل الزن ،قد فعل و عز و جلقاتله اهللا  .قبل زنديق حران .من البلدان

حط رتبته  الالحقني و أكرم السابقني و اآلخرين و زدراء بسيد األولني وللتوصل ا إىل خبث طويته يف اال 1دعامة

عليه  زندقة حمققة فإنه ذلك منه كفر بيقني و غري ذلك زال مبوته و رسالته و حرمته و ن جاهه وأ يف حياته و

عز و أكرمهم على اهللا  هو سيد ولد آدم و مل تزل و مرتلته عند ربه ما زالت و قدره و حرمته و المالصالة و الس

عليه قد ذكرت مجلة من ذلك يف مولده  من تأمل القرآن العظيم وجده مشحونا بذلك و و ،على الدوام جل

                                       
  .و تؤخر إىل ليظهر معىن الكالم اهـ مصححهقوله للتوصل ا إىل خبث طويته يف االزدراء اخل الصواب أن تقدم يف   1



ما انطوى عليه باطنه  ا الزنديق وأشري هنا إىل نبذة يسرية من ذلك ليتحقق السامع هلا خبث هذ والصالة و السالم 

   :فتراء كما ترىاال ما فاه به من الفجور و زدراء وداله هذه األنواع من التعظيم باالمن اخلبث بإب

  فنظري جمدك يا حممد ال يرى  سل عن فضائله الزمان لتخربا

  ما استجمعت يا سيدي لتفسرا  و لقد مجعت مناقبا ما استجمعت

  إال كما بني الثريا و الثرى  نيله ما بني جمدك و احملاول

عز و حقا عصمه  و ]اهللا يعصمك من الناس و[ :تعاىل توىل عصمته بنفسه فقال تعاىل أنه سبحانه و )فمن ذلك(

حفظه يف باطنه من  ويف ظاهره من ان ينالوا ما مهوا به و رد كيدهم يف حنورهم باطنه حفظه  يف ظاهره و جل

عن نزعات  كون إليهم وشتغال صان سره عن موارد الاإلتفات أو يكون له م  نه إليهمالناس من أن يكون م

قيل معناه ال  ]ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا[  :قوله تعاىل )منها و(فلتات النفس  الشيطان و

قولوا يا نيب اهللا يا  شرفوه و عظموه و لكن فخموه و مسه كما يدعو بعضكم بعضا يا حممد يا عبد اهللا واتدعوه ب

كم فإن دعاءه مستجاب حذروا دعاء الرسول علياقيل معناه  و )قتادة قاله جماهد و(تواضع  مع لني و رسول اهللا

صلى اهللا عليه  قيل معناه من ضيع حرمة الرسول رضي اهللا عنهما و )بن عباساقاله (ليس كدعاء غريه  يراد و ال

صلى حرمة الرسول  و ،من ضيع حرمة اهللا فقد دخل يف ديوان األشقياء و عز و جلفقد ضيع حرمة اهللا  و سلم

إنا [ :قوله تعاىل )منها و(من حرمة اهللا تعاىل بل من ضيع حرمة األولياء فقد عرض نفسه للهلكة اهللا عليه و سلم 

 ياهم الزيغ وأي حمذرا إ ]نذيرا و[املغفرة  أي هلم بالتأييد و ]مبشرا و[أي عليهم بالتوحيد  ]أرسلناك شاهدا

مبرتبته قال األئمة مل يؤمن  أي تعظموه تعظيما يليق به و ]توقروه تعزروه و رسوله و لتؤمنوا باهللا و[الضالالت 

 ]فالذين آمنوا به[ :قوله تعاىل )منها و(يوقر أصحابه رضي اهللا عنهم  يوقره و يعز أوامره و بالرسول من مل يعزه و

 ]تبعوا النور الذي أنزل معها و[أمواهلم  بذلوا أنفسهم يف نصرته و ]نصروه و[ هأي وقرو ]عزروه و[أي مبحمد 

 تعظيمه و فهذه اآليات موجبة لتوقريه و .أي الفائزون حصر الفالح فيهم ]أولئك هم املفلحون[هو القرآن  و



اهللا عنه بعد  قال عمر رضي ]من يطع الرسول فقد أطاع اهللا[ :منها قوله تعاىل تعريف قدره عند ربه و تبجيله و

لقد بلغ من فضيلتك عند  رسول اهللاأمي يا  بأيب أنت و(أثناء كالم طويل  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلموفاة 

الرسالة فقد عرفين  قال جعفر الصادق معناه من عرفك بالنبوة و و )طاعتك طاعته عز و جلاهللا أن جعل اهللا 

من أحسنها من  قيل غري ذلك و مبخالفتك يقطع عنه و د إىل احلق وقيل بطاعتك يصل العب األلوهية و بالربوبية و

 و[ :الشهداء أال ترى قوله تعاىل الصديقني و قتداء به أوصله إىل مقامات األنبياء وصحح اال ألزم نفسه طاعته و

هو  و )منها و(اآلية  ]الشهداء الصديقني و و نيالنبيالرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من  من يطع اهللا و

تعاىل الواسطة يف  نفى سبحانه و ]إمنا يبايعونك اهللا[أي يا حممد  ]كن الذين يبايعونإ[ :أبلغ مما تقدم قوله تعاىل

ما وهبه اهللا تعاىل من سىن األوصاف اليت ال تليق  القلوب العارفون مبراتبه و قد تنبه لذلك أرباب املعايل و املبالغة و

 و )ضافه دون احلقيقةإ عارية و 1صلى اهللا عليه و سلم ن البشرية يف نبيهأ(لها إال هو قالوا ال يقدر على مح بغريه و

تعاىل مقام اجلمع على أحد بالتصريح إال على  قال بعضهم مل يظهر احلق سبحانه و وهو كالم حكيم منور القلب 

رفعنا لك  و[ :منها قوله تعاىل و ]اهللاإن الذين يبايعونك إمنا يبايعون [هو املصطفى فقال  أشرفها و أخص نسمة و

املنابر فلو أن عبدا عبد اهللا  اخلطبة على التشهد و اإلقامة و بن عباس رضي اهللا عنهما املراد األذان واقال  ]ذكرك

يف حديث أيب  كان كافرا و مل ينتفع بشيء و مل يسمع منه و رسول اهللامل يشهد أن حممد  صدقه يف كل شيء و و

 قال :سأل جربيل عليه السالم عن هذه اآلية فقال عنه النيب صلى اهللا عليه و سلمأن  :رضي اهللا عنه سعيد اخلدري

قيل رفع ذكره  و .اآلخرة قال قتادة رضي اهللا عنه رفع اهللا ذكره يف الدنيا و و .إذا ذكرت ذكر معي :عز و جل

ليعرف املذنبون قدر رتبتك رفعنا لك ذكرك  يل وق و .قرار بهاإلو ألزمهم اإلميان به  و بينيالنبأخذ امليثاق على 

                                       
قوله عارية و أضافه دون احلقيقة لفظ إضافة بالضمري هو إضافة التاء و معىن هذا الكالم غامض و كأن قائليه يريدون أن يقولوا أن   1

لكية أفضل من حقيقة البشرية و حقيقته صلى اهللا عليه و سلم ملكية و إن كانت صورته بشرية و هو معىن يكون مدحا إن سلم أن حقيقة امل

  .ليس لنا قسم آخر يراد إحلاقه صلى اهللا عليه و سلم به إال اإلهلية و ال يتصور أن يكون مرادا للقائلني فليعلم اهـ مصححه



إن  ال أخيب من توسل بك و إما آجال و فال أرد أحدا عن مسألته فأعطيه إياها إما عاجال و ليتوسلوا بك إيل يلد

 سيأيت الكالم على هذه اآلية و و ]كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا و[ :أال ترى قوله تعاىل ،كان كافرا

 إىل املدينة قيل بكت مكة لفقده بدموع احلرقة على اخلد و النيب صلى اهللا عليه و سلمملا هاجر  و .ري ذلكقيل غ

ال [من جعل ال أصلية فاملعىن  هو مكة حللولك فيه و و ]ال أقسم ذا البلد[أسفاه على من أنزل عليه ا و :قالت

رفعته اليت مل يفز  ذا يدل على علو قدره عند ربه وه حبياتك و أنت حال فيه بل أقسم بك و و ]أقسم ذا البلد

مغارا  مشارق األرض و تيل عليه الصالة و السالم قال قلبيف حديث عائشة رضي اهللا عنها أن جرب و .ا غريه

بن عباس رضي اهللا عنهما من رواية أيب اجلوزاء رضي اقال  و .صلى اهللا عليه و سلم فلم أر رجال أفضل من حممد

عز و ال رأيت اهللا  و صلى اهللا عليه و سلم ال برأ نفسا أكرم على اهللا من حممد ال ذرأ و ما خلق اهللا و :نهاهللا ع

 و .العمى يف البصر العمه يف البصرية و و ]لعمرك إم لفي سكرم يعمهون[ :أقسم حبياة أحد إال حبياته فقال جل

 :قال بعضهم م لفي سكرم يعمهون وأحممد  عيشك يا بن عباس رضي اهللا عنهما املعىن وايف رواية عطاء عن 

تفاق الذي مقام اال نبساط وشرف اال بساط القرب و هو يف قبضة احلق و أقسم حبياة حممد ألن حياته كانت به و

نزلناك مرتلة  ما ملت حىت برأناك و مالوا و و ،ما زغت ال يقوم به غريه فبحياتك يكون القسم فإن الكل زاغوا و

حييت بنا  حياتك اليت خصصت ا بني اخللق فحيوا باألرواح و قيل املعىن و ال يناهلا أحد سواك و اهلا غريك وما ن

 يف األزل حبياته ليظهر شرفه و عز و جلقيل أقسم اهللا  هلذا تتمة مهمة ذكرا يف املولد يتعني الوقوف عليها و و

يف  و وفاتهبعد  يف حياته و ليه قبل بروزه إىل الوجود ودنو مرتلته عنده ليتوسل املتوسلون به إ علو قدره و

كان أهل  بعد وفاته من غري نكري و غريه مل يزل أهل اإلميان يتوسلون به يف حياته و هلذا و عرصات القيامة و

كانوا من قبل  و[ :الكتاب هلم علم من ذلك فكانوا يتوسلون به قبل وجوده فيستجاب هلم كما قال اهللا تعاىل

لتقوا هزمت اكانت أهل خيرب تقاتل غطفان كلما بن عباس رضي اهللا عنهما اقال  و ]تحون على الذين كفروايستف

الذي وعدتنا أن خترجه لنا آخر الزمان إال  النيباللهم إنا نسألك حبق (غطفان يهود فعاذت يهود ذا الدعاء 



التأنيث  يهود غري منصرف للعلمية و غطفان و دعوا ذا الدعاء هزمت يهود لتقوا وافكانوا إذا  )نصرتنا عليهم

كانوا من قبل يستفتحون  و[ :نزل اهللا عز و جلأكفروا به ف النيب صلى اهللا عليه و سلمقبيلة فلما بعث  1علم على

إذا كان عز و جل يستجيب  و ]فلعنة اهللا على الكافرين[ :أي يدعون بك يا حممد إىل قوله ]على الذين كفروا

ال يتبعون  يؤذونه و ليه سبحانه مع علمه عز و جل بأم يكفرون به وإوسل به صلى اهللا عليه و سلم بالتألعدائه 

إرساله رمحة للعاملني فكيف ال يستجيب ألحبائه إذا  بروزه إىل الوجود و النور الذي أنزل معه قبل وجوده و

من أنكر  و .ال يتشفع به فكيف ال يتوسل و إذا كان رمحة للعاملني بعثته رمحة للعاملني و توسلوا به بعد وجوده و

نادى على نفسه أنه أسوأ حاال من  ن حرمته زالت مبوته فقد أعلم الناس وأ التشفع به بعد موته و التوسل به و

هذا آدم عليه السالم  و ،ن يف قلبه نزعة هي أخبث الرتعاتأ اليهود الذين يتوسلون به قبل بروزه إىل الوجود و

رواه غري واحد من األئمة منهم احلاكم يف مستدركه على الصحيحني من حديث عمر  و مشهور وتوسل به كما ه

غفرت  2قترف آدم اخلطيئة قال يا رب حبق حممد ملااملا ( :رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمقال  :رضي اهللا عنه قال

نفخت يف من روحك  تين بيدك ومل أخلقه قال يا رب ألنك ملا خلق كيف عرفت حممد و يل فقال اهللا يا آدم و

مسك إال افعرفت أنك مل تضف إىل  ول اهللارسرفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا ال إله إال اهللا حممد 

لوال حممد ملا خلقتك قال  سألتين حبقه فقد غفرت لك و إذ أحب اخللق إليك فقال يا آدم إنه ألحب اخللق إيل و

رواه احلاكم أيضا من حديث  و )هو آخر األنبياء من ذريتك و(زاد  الطرباين ورواه  و 3احلاكم صحيح اإلسناد

                                       
  .هي أمة موسى عليه و على نبينا الصالة و السالم اهـ صاحب الفرعية  1
  .أي إال اهـ صاحب الفرعية  2
التصحيح من احلاكم و هو احلاكم إىل طعن طاعن يف هذا احلديث و قد رأينا من يطعن فيه و يف أمثاله من األحاديث اليت ال التفات بعد   3

يصححها احلاكم و هي دالة على مسو شرفه عليه الصالة و السالم و علو مرتلته عند ربه كأن هذا الطاعن أوذي ممن يستخفون بشأنه عليه 

ذلك الطعن طاعة لشعوره و هو ال يشعر أو يشعور و كائن هذه املسألة مسألة عظم رمحته صلى اهللا عليه و سلم الصالة و السالم فصدر منه 



مر من أدركه من أمتك أن  لفظ أوحى اهللا إىل عيسى يا عيسى آمن مبحمد وبن عباس رضي اهللا عنهما بزيادة ا

ضطرب ااملاء ف لقد خلقت العرش على و .النار لوال حممد ما خلقت اجلنة و يؤمنوا به فلوال حممد ما خلقت آدم و

مل خيرجاه يعين  فسكن قال احلاكم يف مستدركه هذا صحيح اإلسناد و رسول اهللافكتبت عليه ال إله إال اهللا حممد 

أئمة  قد رواه غري واحد من احلفاظ و صحح احلديث و فهذا اإلمام احلافظ قد كفانا املؤنة و .مسلم البخاري و

قترافه قال اللهم اعليه السالم عند غريمها أن آدم  الليث السمرقندي وأبو  منهم أبو حممد مكي و :احلديث بألفاظ

نفيل فقال اهللا من أين عرفت حممدا قال رأيت يف كل موضع من اجلنة  ييرو و .غفر يل خطيئيتاحبق حممد عليك 

اب اهللا عليه رسويل فعلمت أنه أكرم خلقك عليك فت يروي حممد عبدي و و. رسول اهللامكتوبا ال إله إال اهللا حممد 

يف رواية احلافظ اآلجري فقال آدم ملا خلقتين رفعت رأسي إىل عرشك فإذا فيه مكتوب ال إله إال اهللا  و .غفر له و

جاليل  عزيت و مسك فأوحى اهللا إليه وامسه مع ايس أحد أعظم قدرا عندك ممن جعلت فعلمت أنه ل رسول اهللاحممد 

   :كان آدم عليه السالم يكىن أبا حممد خلقتك قال ولواله ما  من ذريتك و نيالنبينه آلخر إ

  1و أمساؤه يف العرش من قبل تكتب  بدا جمده من قبل نشأة آدم          

عجبا ملن (قال لوح من ذهب فيه مكتوب  ]كان حتته كرت هلما و[ :بن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله تعاىلاعن  و

تقبلها بأهلها كيف يطمئن  ر كيف يضحك عجبا ملن رأى الدنيا وأيقن بالقدر كيف ينصب عجبا ملن أيقن بالنا

بن عباس رضي اهللا عنهما أيضا قال على باب اجلنة مكتوب اعن  و) رسويل إليها أنا اهللا ال إله إال أنا حممد عبدي و

بالد خراسان  نه شاهد يف بعضأميطاري ذكر الس و .ال أعذب من قاهلا رسول اهللاأين أنا اهللا ال إله إال أنا حممد 

ذكر األخباريون أن ببالد  ذلك بقلم القدرة و و رسول اهللاعلى جبينه مكتوب ال إله إال اهللا حممد  مولودا ولد و

                                                                                                                                
و رفعة شأنه، موضع خالف بيننا و بني هؤالء الناس و حنن ال نسلم هذا اخلالف إال بعد أن نسمع هذه الشرذمة أن كالم اهللا تعاىل مطعون 

  .نهم و يكونون بذلك أراحوا و استراحوا و حسبنا اهللا و نعم الوكيل اهـ مصححهيف صدقة أيضا فإذا قالوها سكتنا ع
  .أي كتبت و التعبري باملضارع حبكاية احلال املاضية اهـ صاحب الفرعية  1



يف بعض البوادي حيوان مكتوب على  و .رسول اهللاعليه باألبيض ال إله إال اهللا حممد  1اهلند وردا أمحر مكتوب

هو مرئي ظاهر لكل من له  ذلك بقلم القدرة و و رسول اهللاأليسر حممد على شقه ا شقه األمين ال إله إال اهللا و

 يف الكون العلوي و اآلخرين عظيم عند ربه نوه بذكره يف األزل و فسيد األولني و :ذكر غري ذلك و .بصر

يف مسجد  ناظر أبو جعفر أمري املؤمنني مالكاد قال أبو محي :أنه أعظم الوسائل السفلي ليعلم أنه الفاضل الكامل و

أدب أقواما  عز و جلفقال له مالك ال ترفع صوتك يف هذا املسجد فإن اهللا  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

رسول ند عإن الذين يفضون أصوام [ :مدح قوما فقال اآلية و ]النيبال ترفعوا أصواتكم فوق صوت [ :فقال

إن حرمته ميتا كحرمته  و ]احلجرات أكثرهم ال يعقلون إن الذين ينادونك من وراء[ :ذم قوما فقال اآلية و ]اهللا

 رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمستقبل أأدعو أم  ستقبل القبله وأأبو جعفر فقال يا أبا عبد اهللا  ستكان هلااحيا ف

ستشفع به ا ستقبله والة أبيك آدم إىل يوم القيامة بل وسي هو وسيلتك و تصرف وجهك عنه و امل فقال و

استغفر هلم الرسول  ستغفروا اهللا واك فولو أم إذ ظلموا أنفسهم جاء و[ :قال اهللا تعاىل عز و جلاهللا  فيشفعك

منهم  املتأخرين بأسانيد جيدة و القصة معروفة مشهورة ذكرها غري واحد من املتقدمني و ]لوجدوا اهللا توابا رحيما

منهم اإلمام العالمة هبة  اإلتقان يف سائر البلدان و هو الشفاء املشهور باحلسن و القاضي عياض يف أشهر كتبه و

حسن  به و توسلال أنه حي و قد إشتملت هذه القصة على تعظيمه بعد وفاته و اهللا يف كتابه توثيق عرى اإلميان و

ليس يف اآلية تعرض لزمن حياته  ليه ليستغفر له وإن يف اآلية احلث على ايء أ األدب يف حقه كما يف حياته و

استحبوا ملن زار قربه املكرم أن  غريه كما يأيت إن شاء اهللا تعاىل العموم و كذا فهم العلماء مالك و دون الوفاة و

مل نعلم أن أحدا طعن يف قصة مالك إال هذا الفاجر  يطلب الشفاعة منه و يتوسل به و يستغفر و يتلو هذه اآلية و

ذا شأنه إذا وجد شيئا ال مساس فيه قال إا مكذوبة فإن ه يها وفإنه ملا كان فيها هذه الفضائل طعن ف ابن تيمية

                                       
  .يتعني نصب لفظ مكتوب ألنه وصف ملنصوب اهـ مصححه  1



ال يذكر  تفق على صحته واإن  إذا وجد شيئا على خالف بدعته طعن فيه و و .مل يطعن قبله و قال به و .بتدعها

 و لمرسول اهللا صلى اهللا عليه و ستفق على صحته ال سيما إذا كان آية أو خربا عن اإن  شيئا على خالف هواه و

على خالف ما فهمه العلماء من  هي دعوى جمردة و إال أنه تعرض لتخصيصها و 1لو أمكنه أن يطعن يف اآلية لفعل

استدللنا  امناه و ظاهر الداللة قطعنا خبطئه و يدعى التخصيص بغري دليل مسعاوقع العمل عليه فمن  العموم و

ذكر القرطيب يف  وهو كفر بإمجاع أهل التوحيد  وكمل اآلخرين الكامل امل بذلك على استنقاصه سيد األولني و

تفسريه عن علي رضي اهللا عنه أنه قال قدم علينا أعرايب بعد ما دفن رسول اهللا بثالثة أيام فرمى بنفسه على قرب 

وعيت عن  فسمعنا قولك و رسول اهللاقلت يا  :حثا على رأسه من ترابه مث قال و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

قد ظلمت  و .اآلية ]لو أم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك و[كان فيما أنزل عليك  فوعينا عنك و عز و جلهللا ا

يب مشهورة يف قصة العت هذه القصة غري قصة العتيب و جئتك تستغفر يل فنودي من القرب قد غفر لك و نفسي و

مسه حممد بن عبد اهللا بن ا تيب أبو عبد الرمحن وكنية الع حديثا و قد ذكرها األئمة يف كتبهم قدميا و و .غاية الشهرة

   .صاحب رواية لآلثار صاحب أخبار و كان من أفصح الناس و عمرو و

ذكرها احلافظ أبو الفرج بن  بن عساكر يف تارخيه واقد ذكر قصته خالئق منهم  و .بن عيينةاعن  حدث عن أبيه و

 ممن ذكرها اإلمام العالمة املتفق على علمه و و .ا باألسانيدذكرها غريمه و )مثري الغرام الساكن(اجلوزي يف كتابه 

ا من أعظم أ :نور ضرحيه قال يف زيارة قربه كريا حيىي بن شرف النووي قدس اهللا روحه وززهده أبو  دينه و

ما من أحسن  يتشفع به إىل ربه و إذا انتهى إىل قربه وقف قبالة وجهه و الطلبات و أفضل املساعي و القربات و

رسول اهللا صلى اهللا عليه و قال العتيب كنت جالسا عند قرب  .يقوله ما حكاه أصحابنا عن العتيب مستحسنني له

لو أم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك  و[مسعت اهللا يقول  رسول اهللالسالم عليك يا  :عرايب فقالأفجاء  سلم
                                       

ن يلتفت حلاهلم أدىن التفاتة فالواجب على املسلم أن ال يعترب تصحيحهم تباعه املفتونون به إىل اليوم يعرف ذلك منهم ما املبدأ عليه أهذ  1

  حلديث و ال تضعيفهم فإم للهوى يصححون و يضعفون واجب أن يأخذ القارئ قول اإلمام احلصين



قد جئتك مستغفرا من ذنيب مستشفعا بك إىل ريب  و ]استغفر هلم الرسول لوجدوا اهللا توابا رحيما فاستغفروا اهللا و

   :مث أنشأ يقول

  فطاب من طيبهن القاع و األكم  يا خري من دفت بالقاع أعظمه           

  فيه العفاف و فيه اجلود و الكرم  نفسي الفداء لقرب أنت ساكنه           

يف رواية  و . إحلق األعرايب فبشره بأن اهللا قد غفر لهيا عتيب :يف النوم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلمقال فرأيت 

 تعاىل روحه أن بشره بأن اهللا قد غفر له بشفاعيت فخرجت فلم أجده فأفاد النووي قدس اهللا غريه إحلق األعرايب و

أنه يستشفع به إىل  املمات و أفاد مشول اآلية للحياة و حكوه عن غريهم و ستحسنوا ذلك واأصحاب الشافعي 

زدت أنا هذين  مل يتعرض لذلك أحد باإلنكار يف سائر األعصار و ساق ذلك مساق ما هو متفق عليه و ه ورب

  :مها البيتني لعلي يلحقين نصيب من شفاعته و

  فلذبه فهو من ترعى له الذمم  و فيه كل خصال احلمد قد مجعت            

  ا زلت بنا القدمو يف املعاد إذ  و هو الذي يرجتى يف كل معضلة           

  

  

  

  

  

  

  

  قصة الراھبین مع أبي عبد اهللا



   

نور ضرحيه خرجت مرة  قال السيد اجلليل قطاع املفاوز على قدم التوكل أبو عبد اهللا الفرحي قدس اهللا سره و و

يت أريد الزيارة من طريق املفاوز فوقعت يف التيه فكنت فيه أياما حىت أشرفت على املوت فبينما أنا كذلك إذ رأ

يسريان كأما خرجا من مكان قريب يريدان ديرا هلما بالقرب فملت إليهما فقلت أين تريدان فقاال ال  1راهبني

بني يديه قال فأقبلت على  ندري فقلت من أين أتيتما قاال ال ندري قلت فتدريان أين أنتما قاال نعم حنن يف ملكه و

لت هلما أتأذنان يل يف الصحبة فقاال ذاك إليك قال فسرنا فلما قول هلا راهبان يتحققان بالتوكل دونك مث قأنفسي 

قد تيممت قال فضحكا مين فلما  صليت فنظرا إيل و قمت إىل صالة املغرب فتيممت و أمسينا قاما إىل صالما و

 يل ال فبقيت أتعجب من ذلك فقاالق .إذا بطعام موضوع فرغا من صالما حبث أحدمها بيده فإذا باملاء قد ظهر و

أنا يف صاليت حىت أصبحنا فصليت  قاما فلم يزاال يف صالما و توضأت و شرب قال فأكلنا وا كل و دن وا

إىل الليل فلما أمسينا تقدم اآلخر فصلى بصاحبه مث دعا بدعوات مث حبث األرض  2الفجر مث قاما يسريان فساروا

 توضأت للصالة مث نضب املاء و شربنا و ال فأكلنا وشرب قا كل و ظهر الطعام فقاال يل ادن و بيده فنبع املاء و

داخلين  غار حىت مل يبق له أثر فلما كانت الليلة الثالثة قاال يل يا مسلم الليلة نوبتك قال فاستحييت من قوهلما و

أتوسل  لكين أسألك و من ذلك هم شديد قال فقلت يف نفسي اللهم إين أعلم أن ذنويب مل تدع يل عندك جاها و

                                       
حي لينتقل حباهلما من حاله هذه القصة فيها خبئ خفي و لعل هذين الراهبني ملكان أو وليان هللا تعاىل أرسلهما سبحانه و تعاىل للشيخ الفر  1

و أما أما راهبان حقيقة فهذا ما ال يستطيع العقل فهمه فإنا ال نعرف إن اهللا تعاىل يكرم إال الصادقني من . إىل حال أرفع كما ترى يف القصة

ا يعرفانه حق املعرفة كما ترى من راهبني كافرين بسيد أنبيائه و مه –عباده املؤمنني فكيف يكرم ذه الكرامة الباهرة اليت تضمنتها القصة 

  .كالمها فاعرف ذلك اهـ مصححه
  .و قوله فساروا باجلمع هو فسارا بالتثنية كما هو ظاهر اهـ مصححه  2



قال فإذا بعني صلى اهللا عليه و سلم بنبيك حممد  1ال تشمت ال تفضحين عندمها وأك بنبيك املكرم عندك إلي

قال فدعوت مبثل ما  ،النا حىت بلغت النوبة الثانية إيلمل نزل على ح شربنا و طعام كثري قال فأكلنا و خرارة و

ثنني دون ما كان قال فتقاصرت إىل اشراب  ني وثنافإذا بطعام  النيب صلى اهللا عليه و سلمتوسلت ب دعوت أوال و

قال فدعوت  سرنا حىت بلغت النوبة الثالثة إيل أين آكل فسكتا عين قال و يتهماأر قصرت عن األكل و نفسي و

بأنه وسيلة من  قوي حايل يف أمر صدق توسلي به علمي و النيب صلى اهللا عليه و سلمتوسلت ب مبثل ما دعوت و

املاء مثل ذلك فغمين ذلك قال فغلبتين عيناي من اهلم خوف الشماته بديننا فإذا بقائل  ثنني واقبلي فإذا بطعام 

كرامة أمته من بعده إىل يوم  هي عالمته و و 2يقول يل أدركناك باإليثار الذي خصصنا به حممد من دون األنبياء

شرابك نقصا فلم ذلك  نرى يف طعامك و يا مسلم ما هذا إنا قاال ىل قال فلما بلغت النوبة الرابعة إيلالقيامة 

عز خص أمته به من بعده إن اهللا  به نبيه حممدا من بني األنبياء و عز و جلفقلت هلما أو مل تعلما أن هذا خص اهللا 

نشهد أن  املكرم فقاال صدقت مث قاال نشهد أن ال إله إال اهللا وقتداء بنيب اقد آثرتكما  يريد يل اإليثار و و جل

عز و دين احلق صدقت يف قولك هذا خلق حممد يف كتب اهللا املرتلة إن اهللا  رسوله أرسله باهلدى و ده وحممدا عب

اجلماعة فقاال ذلك واجب قلت  سالمهما قال مث قلت هلما يف اجلمعة وإحسن  أمته بذلك قال و خص حممدا و جل

ماكن فدعوا فبينما حنن نسري إذا حنن ببيوت قد ادعوا أن خيرجنا من هذا التيه إىل أقرب األ و اهللا تعاىلفاسأال نعم 

قليب فرحا  ئقد مل أقمنا أياما مث جتدد يل سفر ففارقتهما و أشرفنا عليها فإذا هي بيت املقدس قال فدخلنا املسجد و

السالكني خلفه يف صدقه  1أنه غياث الصادقني يف حمبة و النيب صلى اهللا عليه و سلمتوسلي ب 3بصحبة بإسالمهما و

                                       
  .أي تشمتهما اهـ مصححه  1
لى اهللا و سلم عليهم مجيعا أي خصصنا به أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم من دون أمم األنبياء و إال فاألنبياء مجيعا أوائل أهل اإليثار ص  2

  .اهـ مصححه
  .قوله و بصحبة توسلي صوابه و بصحة توسلي اخل اهـ مصححه  3



ظر أرشدك اهللا كيف بصدق التوسل به جرى ما جرى من حصول الكرامات انف .عتماد عليهصحة اال مع ربه و

على ما وهب األولياء من  املنة على ما أكرمنا به و عز و جلهتداء هلما فله اال حصول الطعام و من نبع املاء و

هو  ال يضع أخرى إال و نا برجل ال يرفع قدما وإذا أ قال سفيان الثوري بينا أنا أطوف بالبيت و و :آثار معجزاته

التهليل وأقبلت  صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا هذا إنك تركت التسبيح و النيب صلى اهللا عليه و سلميصلي على 

فهل عندك من هذا شيء فقال يل من أنت قلت سفيان الثوري فقال  النيب صلى اهللا عليه و سلمعلى الصالة على 

والدي حاجني  ملا أطلعتك على سري مث قال خرجت أنا و ب يف أهل زمانك ملا أخربتك عن حايل وال أنك غري لو

ي فعاجلته فمات فلما مات اسود دىت إذا كنا ببعض املنازل مرض والإىل زيارة سيد األنام ح إىل بيت اهللا احلرام و

ال أطيب رائحة منه فدنا من  نظف ثوبا وال أ وجهه فغلبتين عيناي من اهلم فنمت فإذا أنا برجل مل أر أجل منه و

قلت له يا عبد اهللا من أنت  أمر يده عليه فعاد وجهه أبيض مث ذهب فتعلقت بثوبه و كشف عن وجهه و والدي و

على والدي بك يف دار الغربة لكشف هذه الكربة فقال أو ما تعرفين أنا حممد بن  علي و عز و جلالذي من اهللا 

 الصالة علي فلما نزل به ما نزل لكنه كان يكثر أما إن والدك كان مسرفا على نفسه وعبد اهللا صاحب القرآن 

 عز و جلنظر أرشدك اهللا اف. فانتبهت فإذا وجه والدي قد ابيض غياث من أكثر الصالة على قال أنا و ستغاث يبا

و عليه الصالة و السالم هستغاث به حىت يف الربزخ فاغاث من أبعد وفاته كيف  تعظيمه يف حياته و إىل جالله و

   :كما قيل

  و عني لظمآن و عون لذي جهد  غياث مللهوف و غيث آلمل             

  يفصر عنها األنبياء أولو اد  له فوق إيوان الزمان مراتب

  يقولون طه منتهى السؤل و القصد  فموسى و عيسى و اخلليل و نوحهم

                                                                                                                                
  .قوله يف حمبة السالكني صوابه يف حمبته السالكني اخل اهـ مصححه  1



  الطفولة يف املهدو كهال و أيام   حوى قصبات السبق من قبل آدم

  طبيب قلوب اخللق من مرض اجلحد  به طيبة طابت و ال غرو قد حوت

  إىل الشيخ من أرض احلجاز و ال الرند  فلواله ما اشتاقت قلوب نفيسة

  و ال استعذبت من شدة الوجد للوجد  و ال ذكرت سلع و نعمان و النقا

  

   :أعظم الوسائل جعله أعظم ما يتوجه به إليه و ائل وتوجه خلع الفض منحه و عظمه و جبله و فسبحان من قربه و

النيب صلى اهللا عليه و روى الترمذي من حديث عثمان بن حنيف رضي اهللا عنه أن رجال ضرير البصر جاء إىل 

رسول ن شئت صربت فهو خري لك قال فادعه فأمره إ ن شئت دعوت وإال ادع يل أن يعافيين اهللا فقال فق سلم

أتوجه إليك بنبيك  اللهم إين أسألك و :يدعو ذا الدعاء أن يتوضأ فيحسن الوضوء و ليه و سلماهللا صلى اهللا ع

قال الترمذي حديث  .حاجيت هذه لتقضي اللهم شفعه يف حممد نيب الرمحة يا حممد إين توجهت بك إىل ريب يف

يف رواية  قد أبصر و فقام و زاد حممد بن يونس يف روايته رواه البيهقي و رواه النسائي بنحوه و حسن صحيح و

شفعين يف  ين توجهت بك إىل ريب فتجلى عن بصري اللهم شفعه يف وإيف رواية يا حممد  و .شعبة ففعل فربيء

فهذا  1ال طال احلديث حىت جاء الرجل كأنه مل يكن به ضر نفسي قال عثمان رضي اهللا عنه فواهللا ما انصرفنا و

 و النيب صلى اهللا عليه و سلمليس فيه أنه فعل ذلك يف حضرة  ابة وستجاال حديث صحيح صريح يف التوسل و

ال أنه خاص بذلك الرجل بل إطالقه يدل على أن هذا التوسل مستمر بعد وفاته  ليس فيه التقييد بزمن حياته و

يدل على ذلك أن عثمان بن حنيف  حتياجتهم إىل ذلك يف حاجام وال شفقة عليهم ألنه م رءوف رحيم و

كما رواه  صلى اهللا عليه و سلم غريه بعد وفاته هلذا استعمله هو و غريه فهمو التعميم و وي احلديث هو ورا

                                       
  .و يف رواية أنه قال عليه الصالة و السالم و إن كان لك حاجة فمثل ذلك اهـ مستنسخ النسخة  1



يف حاجة له فكان عثمان ال ينظر يف حاجته الطرباين يف معجمه الكبري يف ترمجة عثمان بن حنيف رضي اهللا عنه 

ئت امليضأة فتوضأ مث انيف رضي اهللا عنه له عثمان بن ح إليه ذلك فقال 1ىشك فلقي الرجل عثمان بن حنيف و

أتوجه إليك بنبينا حممد نيب الرمحة يا حممد إين أتوجه بك إىل  اللهم إين أسألك و :ائت املسجد فصل ركعتني مث قل

عل ما قاله عثمان بن حنيف له ف رح حىت أروح معك فذهب الرجل و و .تذكر حاجتك حاجتك و 2فتقضي .ريب

باب عثمان بن عفان رضي اهللا عنه فجاء البواب فأخذ بيده حىت أدخله إىل عثمان بن عفان ن الرجل أتى إىل إمث 

قال ما ذكرت حاجتك إال الساعة  له و هانفسة فقال حاجتك فأعلمه ا فقضارضي اهللا عنه فأجلسه معه على الط

من عند عثمان ابن عفان ن الرجل خرج إك من حاجة فاذكرها مث مث قال عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ما كان ل

ال  نه ما كان ينظر يف حاجيت وإما أهللا عنه فقال له جزاك اهللا خريا رضي اهللا عنه فلقي عثمان بن حنيف رضي ا

رسول اهللا صلى اهللا عليه لكن شهدت  حىت كلمته يف فقال عثمان بن حنيف رضي اهللا عنه ما كلمته و يلتفت إيل

قد شق علي  إنه ليس يل قائد و رسول اهللاره فقال له أو تصرب فقال يا أتاه ضرير فشكي إليه ذهاب بص و سلم

ال  صل ركعتني مث ادع ذه الدعوات قال عثمان بن حنيف فواهللا ما انصرفنا و ائت فقال ائت امليضأة فتوضأ مث

من أوضح يقني فهذا رواه البيهقي بإسناده من طر قط و طال الزمان حىت دخل علينا الرجل كأنه مل يكن به ضر

لفعل  عثمان راوي احلديث و 3بعد وفاته كحياته كفعل النيب صلى اهللا عليه و سلمحتجاج بالتوسل باألدلة على اال

إليهم ترجع  من غريهم و صلى اهللا عليه و سلم برسوله و عز و جلهم أعلم باهللا  بعد وفاته و غريه يف حياته و

                                       
  .كى برسم شكا باأللف اهـ مصححهقوله و ش  1
قوله فتقضي حاجتك ليس بظاهر معناه و قد راجعت األصل فرأيت النص فتقضي حاجيت و تذكر حاجتك اخل و به يتضح املعىن اهـ   2

  .مصححه
  .الكاف يف قوله كفعل الم اهـ مصححه  3



من عدل عن ذلك فقد أفهم عن نفسه  و 1وها عنهم رضي اهللا عنهأخذ األمور يف القضايا اليت شاهدوها يف زمنه و

 ودسيسة أعاذنا اهللا تعاىل من ذلك هذا من الواضحات اجلليات اليت ال ينكرها إال صاحب  أن عنده ضغينة هلم و

 2حرمته أما يف حرمته بعد وفاته و )الفصل الثاين(هو الشفاء  قال القاض عياض يف أشهر كتبه املتداولة بني الناس و

عليه تعظيمه فهو الزم كما كان يف حياته وذلك عند ذكره  توقريه و بعد وفاته و النيب صلى اهللا عليه و سلم

صحابته واجب  تعظيم أهل بيته و معاملة آله و سريته و مسه وامساع  سنته و ذكر حديثه و والصالة و السالم 

إجالله مبا كان  يسكن من حركته فيأخذ يف هيبته و يتوقر و خيشع و عنده أن خيضع و على كل مؤمن مىت ذكر

رسول اهللا بن حبيب إذا دخلت مسجد اقال  به و عز و جليتأدب مبا أدبنا اهللا  لو كان بني يديه و 3يأخذ بعينه

ادن منه مث سلم على  املنرب مث اقصد القرب من جتاه القبلة و فصل ركعتني بني الروضة و صلى اهللا عليه و سلم

يعلم  و 4مسلمعليه الصالة و السالم الوقار فإنه  عليك السكينة و أثن عليه و و  صلى اهللا عليه و سلمرسول اهللا

أما زيارة قربه فأحضر قلبك ( .كذا قاله غريه من األئمة قال احلافظ أبو الفرج بن اجلوزي وقوفك بني يديه و

هذا الذي قااله معروف  و )تسليمك ضورك وعلم أنه عامل حبا أحضر عظيم رتبته يف قلبك و هليبته و لتعظيمه و

يف البخاري أن  و .توقريا مشهور ألن الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا يغضون أصوام يف مسجده تعظيما له و

عمر رضي اهللا عنه قال لرجلني من أهل الطائف لو كنتما من أهل البلد ألوجعتكما ترفعان أصواتكما يف مسجد 

كانت عائشة رضي اهللا عنها إذا مسعت دق الوتد أو املسمار يضرب يف بعض  و ه و سلمرسول اهللا صلى اهللا علي

 و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمترسل إليهم ال تؤذوا  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمالدور املطنبة ملسجد 

                                       
  .اهر اهـ مصححهو ظه تؤخر فيه عنهم و تقدم عنه كما هقوله و أخذوها عنهم رضي اهللا عن  1
  .الصواب و حرمة و حيذف الضمري اهـ مصححه  2
  .قوله مبا كان يأخذ بعينه عبارة الشفاء مبا كان يأخذ به نفسه اخل اهـ مصححه  3
  .قوله مسلم بتشديد الالم أي راد عليك السالم الذي تسلمه عليه اهـ مصححه  4



اآلثار مبثل ذلك كثرية  و أن عليا رضي اهللا عنه ملا عمل مصراعي داره ما عملهما إال باملناصع توقيا لذلك يرو

إذا ثبت ردها ثبتت  و عز و جلروحه الشريفة العظيمة الكرمية على اهللا  1كذا برد كذا األخبار بعرض و جدا و

عليه  بن ماجه من حديث أيب الدرداء رضي اهللا عنه أنهاته وجب القطع بصحة التوسل به يف إذا ثبتت حيا حياته و

 يإن أحدا لن يصلي عل ي من الصالة يوم اجلمعة فإنه مشهود تشهده املالئكة وقال أكثروا علالصالة و السالم 

بعد املوت قال وبعد املوت فإن اهللا حرم على  و رسول اهللامنها قال قلت يا  غإال عرضت على صالته حىت يفر

سياحني يف األرض  إن هللا مالئكة عليه الصالة و السالم قال األرض أن تأكل أجساد األنبياء فنيب اهللا حي يرزق و

عليه  قال صحح و بن مسعود رضي اهللا عنه واكذا احلاكم من حديث  يبلغوين عن أميت السالم رواه النسائي و

روحي حىت أرد عليه السالم رواه أبو داود من حديث أيب  يإال رد اهللا عل يليس أحد يسلم عل الصالة و السالم

قد رد اهللا عليه روحه ألجل  معىن قوله إال رد اهللا عليه روحه إال و قال البيهقي .هريرة رضي اهللا عنه بإسناد جيد

سالم املسلمني عليه من و ال ال تفتر صالة املصلني عليه  استمرت يف جسده ألنه ال يبلى و سالم من سلم عليه و

 2غين حيث ماصلوا علي فإن صالتكم تبل ال جتعلوا قربي عيدا وعليه الصالة و السالم قال  و .غريهم الثقلني و

قال كعب  و .األحاديث يف ذلك كثرية كنتم رواه أبو داود من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه بإسناد صحيح و

 األحبار ما من فجر يطلع إال أنزل اهللا سبعني ألفا من املالئكة حىت حيفوا بالقرب الشريف يضربون بأجنحتهم و

صنعوا مثل ذلك حىت إذا انشقت  هبط مثلهم و مسوا عرجوا وحىت إذا أ النيب صلى اهللا عليه و سلميصلون على 

روى احلافظ أبو القاسم  و .يف سبعني ألفا من املالئكة يوقرونه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلماألرض خرج 
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من صلى علي يف  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمقال  :األصبهاين صاحب الترغيب عن أنس رضي اهللا عنه قال

 ،ثالثني من حوائج الدنيا ليلة مجعة مائة من الصالة قضى اهللا له مائة حاجة سبعني من حوائج اآلخرة و و يوم مجعة

قال  و .وكل بذلك ملكا يدخله على قربي كما يدخل عليكم اهلدايا إن علمي بذلك بعد مويت كعلمي به يف حيايت

رسول اهللا يف املنام فقلت يا  لى اهللا عليه و سلمالنيب صالسيد اجلليل سلمان بن شحيم قدس اهللا تعاىل روحه رأيت 

قال بعض املشايخ  أرد عليهم و يسلمون عليك تفقه سالمهم قال نعم و الذين يأتونك و صلى اهللا عليه و سلم

استغفر يل  رسول اهللايف النوم فقلت استغفر يل فأعرض عين فقلت يا  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمرأيت 

بن املنكدر عن جابر أنك مل تسأل شيئا قط ن سفيان بن عيينة حدثنا عن حممد إ رسول اهللايا فأعرض عين فقلت 

بن اجلزري الشافعي إماما عاملا فاضال مفيدا يشارك يف اكان موهوب  قال غفر اهللا لك و فأقبل علي و .فقلت ال

الصاحب  دايتجر فكثر ماله فأركان  اإليثار ألهل الضرورات و الدين و سائر العلوم مشاركة جيدة مع العقل و

يف املنام  النيب صلى اهللا عليه و سلمقال فخفت منه خوفا شديدا فلما كان يف بعض الليايل رأيت  .أن يتعرض له

رسول اهللا كذا ال تؤذين ف قل له بعالمة كذا و إين خائف من الصاحب فقال ال ختف منه و رسول اهللافقلت يا 

هو  وقفت للصاحب يف الطريق و ركبت دابيت و فلما انتبهت صليت الصبح ويشفع يف  صلى اهللا عليه و سلم

رسول اهللا صلى اهللا عليه و قلت له معي رسالة فقال ممن قلت من  صحبته و طالع إىل القلعة قال فسلمت عليه و

يوم أنا ال و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمصدق  كذا فقال صدقت أنت و قال قل له بعالمة كذا و و سلم

مهما كان لك من احلوائج تعرفين  اململوك ميتثل و فاملوىل يرسم و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمأتشفع بك إىل 

بالعقوبات فقال له  1تواعده وهدده ديدا  طلب بعض أمراء اجلور رجال أراد منه شيئا و و .ا أو ألحد أصحابك

ال إىل قوله فلما  ن ال تتعرض يل مبا ال حيل لك فلم يلتفت إليه واآلخرين أ الرجل أنا أتشفع إليك بسيد األولني و
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فقيل لألمري يف ذلك فقال رأيت البارحة  .أكرمه بعد أن فك عنه الطلب أصبح الصباح طلب األمري الرجل و

يل إال ال تقبل فواهللا ال يتشفع به أحد إ قال يتشفع يب إليك و هم يب و فنهزين و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

بن اجلالء يقول دخلت مدينة اعن منصور بن عبد اهللا قال مسعت  و .قبلت شفاعته فإين خفت على نفسي اهللكة

على ضجيعيه أيب بكر  و النيب صلى اهللا عليه و سلميب شيء من الفاقة فتقدمت إىل القرب فسلمت على  الرسول و

 منت بني القرب و أنا ضيفك الليلة مث تنحيت و يب فاقة و رسول اهللاعمر رضي اهللا عنه مث قلت يا  رضي اهللا عنه و

دفع إيل رغيف خبز فأكلت نصفه فانتبهت فإذا يف يدي  قد جاءين و النيب صلى اهللا عليه و سلمإذا أنا ب املنرب و

ال  و بن اجلالء انه دام بعد ذلك أربعني سنة مل حيتج فيها إىل طعام الدنياامن تتمة القصة أن قال  نصف الرغيف و

من  من طعام اجلنة ألن النيب صلى اهللا عليه و سلمإىل شراا بربكة تلك األكلة قال العلماء الظاهر أن ما أتاه به 

من رآين يف املنام فقد رآين ( :هذه رؤيا حق ملا جاء يف احلديث ستغىن عن طعام الدنيا قالوا وتأكل من طعام اجلنة 

 هذا وقع للسيد اجلليل أيب اخلري األقطع صاحب املقامات الباهرة ومثل  و )حقا فإن الشيطان ال يتمثل يب

نا بفاقة فأقمت مخسة أيام ما ذقت ذواقا أ و النيب صلى اهللا عليه و سلمدخلت مدينة  :الكرامات الظاهرة قال

أنا  قلت عمر رضي اهللا عنهما و على أيب بكر و و النيب صلى اهللا عليه و سلمسلمت على  فتقدمت إىل القرب و

 النيب صلى اهللا عليه و سلممنت خلف القرب فرأيت يف املنام  تنحيت و و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمضيفك يا 

 رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمقال قم قد جاء  على بني يديه فحركين و عمر عن مشاله و أبا بكر عن ميينه و و

إذا يف يدي نصف رغيف قال العلماء  انتبهت و فأكلت نصفه و رغيفا قبلت بني عينيه فدفع إيل قال فقمت إليه و

 يرض الذين سلكوا سبيله بصدق و عز و جلتظهر الكرامة ألولياء اهللا  إمنا يبقي نصف الرغيف ليتحقق األمر و و

أصابتنا فاقة شديدة فدخلنا مدينة  بن حنيف إىل مكة وامع  بن أيب ذرعة الصويف سافرت مع أيب واقال  عنهم و

أقول أنا جائع  كنت دون البالغ فكنت أجيء إىل أيب غري دفعة و بتنا طاوين و و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

جلس على املراقبة  أنا ضيفك الليلة و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمقال يا  الدي إىل احلضرة الشريفة و فأتى و



 رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمك ساعة فقال رأيت يضح كان يبكي ساعة و فلما كان بعد ساعة رفع رأسه و

 و .بارك اهللا تعاىل لنا فيها إىل أن رجعنا شرياز فكنا ننفق منها فتح يده فإذا فيها دراهم و فوضع يف يدي دراهم و

 ونسلخ جلدي فدخلت املدينة الشريفة ا قال السيد اجلليل أبو العباس أمحد الصويف ت يف البادية ثالثة أشهر و

يف  النيب صلى اهللا عليه و سلمعلى صاحبيه مث منت فرأيت  فسلمت عليه و النيب صلى اهللا عليه و سلمجئت إىل 

ففتحتهما فمألمها دراهم  1أنا يف ضيافتك فقال يل افتح كفيك أنا جائع و قلت نعم و .يا أمحد جئت :النوم فقال يل

 دخلت البادية و قمت للوقت و أكلت و فلوذجا و و مها مملوءتان فقمت فاشتريت يل خبزا حوازي فانتبهت و

ال يأنسون بسواه  هؤالء رجال صدق يقطعون البوادي على قدم التوكل ال يعتمدون على غريه و مثل هذا كثري و

قد ذكرت مجلة من ذلك يف كتاب تنبيه السالك يف فصل الكرامات فمن أراد  أمور عجيبة و تقع هلم ألطاف و و

خرج بعض  و .فيما وهب هلم من الكرامات على مقدار طبقام العجائب فلينظر فيه و ائب وأن يقف على الغر

بني املدينة  بيننا و املشايخ يريد الزيارة يف مجاعة من الفقراء قال فلما وصلنا إىل شعب النعام أدركنا العطش و

مرحبا  :فقال صلى اهللا عليه و سلم النيبمنت فرأيت  صليت و و النيب صلى اهللا عليه و سلمب ثتمراحل قال فاستغ

أنا خائف  رسول اهللاقلت له يا سيدي يا  قدمه و قبلين فقبلت يده الكرمية و ضمين إىل صدره و جبماعتك و بك و

رأيته مشمر األ كمام  ها حنن نعدلكم الضيافة و نا نسري لكم املاء وإقال ال ختف فعلى أصحابنا من العطش ف

فقال يل  النيب صلى اهللا عليه و سلممألنا ركابنا فلما قدمنا املدينة تلقانا أحد خدام  يلة وفجاءنا السيل يف تلك الل

النيب صلى اهللا عليه و يف لك مبا أوصاين به شتهي أن أجتمع بك حىت أوأ و النيب صلى اهللا عليه و سلمسلم على 

عليها كل خري  باملائدة فجاء ا و ئجئت إليه فقال لغالمه ج النيب صلى اهللا عليه و سلمفلما سلمت على  سلم

 قال يل هذه ضيافتك يا فالن و و النيب صلى اهللا عليه و سلمقال كل هذا الذي أوصاين به  يراد فالتفت إيل و
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مساه كما وقع لغريه من اخلدام من تسمية أقوام قصدوا زيارته  النيب صلى اهللا عليه و سلمما يبعد أن  مسي وامساين ب

اإليثار  كثري التعبد و كان من األخيار و كما أخربين به الشيخ حممد فوالذ يف املسجد األقصى ومن أرض شاسعة 

إىل  ان احلج هاج يب الشوق إىل تلك املعاهد الشريفة ولى ثالثني حجة قال يل إذا جاء أوحج ماشيا ما يزيد ع و

أنا مشغول حبايل   مع الناس إىل جنب وأسري إناء املاء و اآلخرين فآخذ زادي على ظهري و زيارة سيد األولني و

 رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلملسيدنا  عز و جلتذاكرنا مواهب اهللا  خادم الضريح و قال فاتفق أين حتدثت أنا و

مسعت  فقال يل يا شيخ حممد إين أخدم هذا الضريح ستني سنة فاتفق يف يوم حار أين مسعت السرير يصرصر و

مسى مثانية أنفس قال اخلادم  يا فالن بن فالن و عليك السالم يا فالن و هو يقول و و لسالمعليه الصالة و ا صوته

 إذا بشخص كاد أن ميوت من اهلزال جالس عند الضريح فسلمت عليه و جئت الضريح و فقمت من ساعيت و

قد عجزوا عن  أين رفقتك فقال عند باب احلرم قلت ما امسك فقال فالن بن فالن ألحد الثمانية فقلت له و

أين  فقلت و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمالوصول إىل الضريح قال فعمدت إليهم فإذا ثالثة من الذين مساهم 

مضيت  شيئا ومن األكل و ماء و بقيتكم فقالوا فارقناهم من وراء تلك األكمة قال فأخذت ما أمحلهم عليه و

سألتهم من أين ورودهم فقالوا من  أكرمتهم و ربعة فأخذم وفوجدت األربعة قد قضوا فجهزم مث رجعت إىل األ

لو  ال نرجع عن ذلك و أن و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمتعاهدنا على زيارة سيدنا  بالد شاسعة تعاقدنا و

عز و هللا أما اخواننا الذين ماتوا عند األكمة فنرجوا أن ا مرادنا و عز و جلذهبت أنفسنا فأما حنن فقد أعطانا اهللا 

عقدوا له باب  غريه و بن أيب الدنيا واقد دونه األئمة ك جدا و وقع مثل ذلك كثري و .ال خييب مسعاهم جل

 فيها ما يتعلق بالصديق و ختالف الوقائع واخرجوه بأسانيدهم على  و النيب صلى اهللا عليه و سلمستغاثة باال

ة جدا من غري األسانيد ألنه الالئق ذه الورقات فمن أراد ذا أتعرض لنبذة يسريا ها أن الفاروق رضي اهللا عنهما و

املهمل لذكرها قد نادى على نفسه خببث طويته يف حق أصفياء  الكثرة فعليه بالنظر يف كتب األئمة فإا جملدات و

بو عبد اهللا ما أخرب به أ )فمن ذلك(ما بطن  الفنت ما ظهر منها و أعاذنا اهللا من الزيغ وأوليائه  و عز و جلاهللا 



غريمها قالوا أراد رجل احلج فأحضره  رؤسائهم و كان من فضالء بغداد و أبو علي بن سعيد بن نبهان و احلسني و

 النيب صلى اهللا عليه و سلمأتيت املدينة فاقرأ على  األمري مقلد فقال يا فالن تريد احلج قال نعم قال إذا حججت و

مل أقل الكالم عند القرب إجالال  أتيت املدينة و ك قال الرجل فحججت وال صاحباك لزرت قل له لو مين السالم و

 يا يف منامي فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمفلما كان الليل منت فرأيت  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمل

رأسه إىل رجل فقال أجللتك أن أقول يف صاحبيك ذلك فرفع  رسول اهللامل تؤد الرسالة من مقلد فقلت يا  فالن ملَ

اذحبه قال ففعل قال فوافيت العراق فسمعت أن األمري مقلد ذبح على فراشه فلما قدمت  له خذ هذا املوسى و

فشاعت إىل أن بلغت األمري فراشه فذكرت للناس الرؤيا اليت رأيتها  ىنه ذبح علأاملدينة أي بغداد سألت عنه فقيل 

يل احلال فشرحت له فقال أتعرف املوسى قلت نعم فأحضر طبقا مملوءا قال اشرح  نب املسيب فأحضرين وبقرواس 

صلى  أخذت املوسى الذي رأيته بيد املصطفى املوسى يف اجلملة فقال يل أخرج املوسى فضربت بيدي و مواسى و

 من ذلك ما أخرب و .هو مذبوحو قد ناوله الرجل فقال صدقت هذا املوسى وجدته عند رأسه  و اهللا عليه و سلم

يف سوقي  أهل السنة قال كان يل جار يف مرتيل و كان من األخيار و به علي بن حممد قال مسعت رضوان اليماين و

بينه  أنا حاضر فوقع بيين و بينه فلما كان ذات يوم شتمهما و عمر قال فكثر الكالم بيين و كان يشتم أبا بكر و و

تركت العشاء لشدة ما  قال فنمت و .مهموم حزين ألوم نفسيأنا  ناولين فانصرفت إىل مرتيل و كالم حىت ناولته و

سب يف سوقي ي فالن جاري يف مرتيل و رسول اهللايف منامي يف ليليت فقلت يا  النيب صلى اهللا عليه و سلميب فرأيت 

ا اذحبه ا قال فأخذ عمر رضي اهللا عنهما فقال يل خذ هذه املديه و أبا بكر وصاحبيك قال من من أصحايب قلت 

أنا  أهويت بيدي إىل األرض أمسحها فانتبهت و اا من دمه فألقيت املدية وأضجعته فذحبته فرأيت كأن يدي أص و

أمسح يدي فامسع الصراخ من حنو داره فقلت انظروا ما هذا الصراخ قالوا فالن مات فجأة فلما أصبحنا جئت 

 بن عطاف املعدل من ذلك ما أخرب به حيىي و .أنظر إليه لعلمي أن رؤياه حق فنظرت فإذا خط موضع الذبح

يل شيخ دمشقي جاور باحلجاز سنني قال جاورت باملدينة الشريفة سنة جمدبة فخرجت إىل  ىباملوصل قال حك



قال العن الشيخني حىت أبيعك الدقيق فامتنعت  السوق ألشتري برباعي دقيقا فأخذ صاحب الدقيق مين الرباعي و

 قلت لعن اهللا من لعنهما فلطم عيين فرجعت إىل املسجد و و يضحك فضجرت وه من ذلك فراجعين مرات و

كان يل صديق زاهد عابد جاور باملدينة سنني فسألين عن حايل فذكرت القصة فقام معي إىل  قال و .الدموع تسيل

أحسن مما  فلما جن علي الليل منت فلما أصبحت صادفت عيين رسول اهللاقال السالم عليك يا  التربة الشريفة و

إذا رجل مربقع قد دخل من باب املسجد يسأل عين فدل علي  ا مل يصبها ضر مث مل يكن إال ساعة وأك كانت و

ال جعلتين يف حل فأنا الرجل الذي لطمتك فقلت ال أو تذكر يل قصتك إقال ناشدتك اهللا  سلم علي و فجاء و

قلت السالم  علي فتقدمت و عمر و معه أبو بكر و و قد أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمفقال منت فرأيت 

صبعيه أجعل ب مرتك أن تلعن الشيخني وأال رضي عنك أنا  عليكم فقال علي رضي اهللا عنه ال سالم اهللا عليك و

أسألك التجاوز عن جرمي فحني مسعت قوله قلت اذهب  أنا تائب إىل اهللا تعاىل و كذا يف عيين ففقأمها فانتبهت و

كان  .قال أبو النصر فكان هذا الشيخ الدمشقي دينا صاحلا ناسكا قدس اهللا تعاىل روحه .حل من قبليفأنت يف 

من فرق بيننا يف احملبة  عمر كنفس واحدة من أحبنا مجيعا انتفع مبحبتنا و أبو بكر و علي رضي اهللا عنه يقول أنا و

من  ومام الدين إ يقول من أحب أبا بكر فقد أحب ينكان أيوب السختيا وال حجة له  لقي اهللا تعاىل يوم القيامة و

ستمسك امن أحب عليا فقد  و .ستنار بنور اهللا تعاىلامن أحب عثمان فقد  و ،أحب عمر فقد أوضح السبيل

من انتقص أحدا منهم  أحسن الثناء على أصحاب حممد فقد بريء من النفاق و من و ،بالعروة الوثقى ال انفصام هلا

يكون قلبه  أخاف أن ال يصعد له عمل إىل السماء حىت حيبهم مجيعا و السلف الصاحل و السنة و فهو مبتدع خمالف

به حممد بن  من ذلك ما أخرب بذلك اقتدى العلماء خلفا بعد خلف و عتقاد درج السلف وهذا اال ىعل .سليما

كان أحدهم كثري  ض السنة وعبد اهللا بن حممد الفقيه احلنبلي قال اجتمع مجاعة يف الطريق قاصدين مكة يف عر

فيه قدوم  التعبد فمات فأمههم دفنه فنظروا إىل بيت شعر يف الصحراء فقصدوه فإذا يف البيت عجوز و الصالة و

أنكم تردوا إيل فأعطوها ما أرادت مث أخذوا القدوم  عز و جلفسألوها أن تدفعه إليهم فقالت تعهدوين باهللا 



نسوا القدوم يف القرب فذكروا العهود فدعتهم الضرورة إىل أن ينبشوا فإذا  واروا الرجل و فحفروا به قربا و

القدوم قد صار غال من يد الرجل إىل عنقه فردوا عليه التراب فأخربوا العجوز اخلرب فقالت ال إله إال اهللا رأيت 

عمر رضي  با بكر ويف منامي فقال احتفظي ذا القدوم فإنه غل لرجل يسب أ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

حنن يف صالة  قال يل أحد املشايخ املعمرين كنت جبامع عمرو بن العاص و :أخرب العباس السين قال و .اهللا عنهما

أراها صالة الصبح فسمعت ضجيجا بصحن اجلامع فلما فرغنا من الصالة اجتمع الناس فرأوا رجال مذبوحا فقال 

عمر رضي اهللا عنهما فحمل إىل السلطان فسأله عن  ب أبا بكر ورجل من احلاضرين أنا ذحبته فإين مسعته يس

باملقتول أن يدفن فحفروا له موضعا فوجدوا ثعبانا مث  القضية فقال أنا ذحبته فأمر السلطان بالرجل أن حيبس و

يه ثعبان حفروا له موضعا آخر فوجدوا فيه ثعبانا فأخربوا السلطان بذلك فقال احفروا له قربا ثالثا فحفروا فإذا ف

قال شخص بعد ثالثة أيام قد اضطرب القول يف هذا  ابن تيميةبلغين أنه ملا دفن  سرح القاتل قلت و فقال ادفنوه و

الرجل واهللا ألنظرن ما صنع اهللا به قال فحفر قربه فوجد على صدره ثعبانا عظيما هاله منظره فكان الرجل حيذر 

مؤذن  1أن(بن أيب الدنيا يف كتابه جمايب الدعوة بسنده اذكر  و .أعلماهللا  يعلمهم مبا رأى و الناس من اعتقاده و

عمر رضي اهللا عنهما فنهيناه فلم ينته فقلنا  كان رجل يسب أبا بكر و عمر إىل بكران و قال جزت أنا و )عك

ل ملوالك يعود إلينا ا له قاعتزلنا فاعتزلنا فلما دنا خروجنا قلنا لو صحبناه حىت يرجع إىل الكوفة فلقينا غالم له فقلن

ن موالي قد حدث له أمر عظيم قد مسخت يداه يدي خرتير قال فأتيناه فقلنا له ارجع إلينا قال إنه حدث إفقال 

قال فصبحنا حىت أتينا قرية من قرى السواد كثرية اخلنازير فلما  مها ذراعا خرتيرا أخرج ذراعيه فإذ يف أمر عظيم و

عاذنا اهللا تعاىل من أشاع أمره  متاعه إىل الكوفة و في علينا فجئنا بغالمه وخ رآها صاح صيحة فمسخ خرتيرا و

 على رضي اهللا عنه و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمعلم أن من الشيعة طائفة تقول أن خري الناس بعد ا و .ذلك

                                       
  .هكذا وجدنا يف األصل اهـ مستنسخه  1



تعلق بأمور الشيعة من هذا علم أن مما يامث  ،قاتال الناس عمر رضي اهللا عنهما ارتدا بعد اإلسالم و ن أبا بكر وأ

ستغاثة به كثري على اللواذ بقربه مع اال و النيب صلى اهللا عليه و سلمستغاثة باملراد أن اال غريه كثري و النوع و

ضره توجب  شكى إليه فقره و ستغاثة من الذ بقربه واقالوا إن  قد عقد األئمة لذلك بابا و ختالف احلاجات وا

فمن ذلك ما أخرب به يوسف بن علي قال ركبتين ديون فقصدت اخلروج من  .عاىلكشف ذلك الضر بإذن اهللا ت

النيب صلى فاستغث به يف وفاء ديين فنمت فرأيت  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلماملدينة الشريفة مث جئت إىل قرب 

لغنا أن أبا الليث يقرأ قال بعضهم ب و .ديين لوس فاستيقظت فقيض اهللا يل من وىفباجل يفأشار عل اهللا عليه و سلم

كنت أنكر ذلك قال فدخلت مكة فوجدته يقرأ  فوجدته يقرأ القرآن يف املصحف من غري تعلم سبق منه للكتابة و

أبيت يف  النيب صلى اهللا عليه و سلمالقرآن يف املصحف قراءة حممودة فسألته عن سبب ذلك فقال كنت يف مدينة 

أن يسهل علي القرآن يف املصحف قال  النيب صلى اهللا عليه و سلمب و جل عزأخلو به فتشفعت إىل اهللا  املسجد و

ك فافتح املصحف ءهو يقول قد أجاب اهللا تعاىل دعا و النيب صلى اهللا عليه و سلمفرأيت  ةجلست فأخذتين سن و

ا شرعت أقرأ القرآن فكنت أقرأ يف املصحف فرمب قال فلما أصبح الصباح فتحت املصحف و ،اقرأ القرآن و

عساكر يف تارخيه أن  بناذكر  و .كذا تتصحف على اآلية فأنام فأرى من يقول يل اآلية اليت تصحفت عليك كذا و

رسول اهللا صلى اهللا أذن الصبح عند قرب  النيب صلى اهللا عليه و سلمبن ثابت البغدادي رأى رجال مبدينة أبا القاسم 

 ادم من خدم املسجد فلطمه حني مسع ذلك منه فبكى وفقال فيه الصالة خري من النوم فجاءه خ عليه و سلم

 قال يا رسول يف حضرتك يفعل يب هذا الفعل قال فضربه الفاجل يف احلال و و النيب صلى اهللا عليه و سلماستغاث ب

قال أبو العباس أمحد املقري الضرير التونسي جعت باملدينة ثالثة أيام  و .محل إىل داره فمكث ثالثة أيام مث مات

جعت مث منت ضعيفا فلكزتين جارية برجلها فقمت إليها فقالت اعزم فقمت  رسول اهللاقلت يا  جئت إىل القرب وف

رسول اهللا صلى اهللا قالت كل أبا العباس فقد أمرين ذا جدي  مسنا و مترا و معها إىل دارها فقدمت يل خبز بر و

فقال  مبصر بعد رجوعي صلى اهللا عليه و سلمالنيب قال أبو العباس فرجعت إىل بالدي فرأيت  عليه و سلم



عند قربه  ةقال الباجي كم قرأت من ختم .هالقرآن عند ضرحي ةقراءكنت أكثر  تك وءأوحشتنا يا أبا العباس قرا

و شيء أكانت إذا أصاا أمر  مرأة وااللوايت كانت عندنا مبدينة فاس  قال أبو العباس أمحد و .قلت ألف ختمه

فتغاث فلما توفيت قال يل قريب هلا رأيتها  النيب صلى اهللا عليه و سلماستغاثت ب ا على عينيها ويفزعها جعلت يده

قلت  أرأيت امللكني الفتانني فقالت نعم جاءاين فعندما رأيتهما جعلت يدي على عيين و :يف النوم فقلت هلا يا عمة

ستغاثة من قال إن اال عزاها و ض األئمة وهذه القصة ذكرها بع و .يا حممد فلما نزعت يدي عن وجهي فلم أرمها

ساق عن أيب إسحاق احلسني قال  و. صلى اهللا عليه و سلمستغاثة به عند قربه كاالصلى اهللا عليه و سلم بعيد به 

أنه  كان قد بلغين عن الشيخ أمحد الرفاعي ل لنا مجل قال وضوالشام ف النيب صلى اهللا عليه و سلمكنت بني مدينة 

يستغيث فإن حاجته تقضى قال فلما  ميشي سبع خطوات و ل عبادان حنو قربي وله حاجة فليستق قال من كانت

تستغيث  و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمستغائة هتف يب هاتف أما تستحي من قصدت اال استقبلت عبادان و

  ما استكملت ذلك إال وأنا مستغيث بك قال فواهللا رسول اهللابغريه قال فتحولت حنو املدينة فقلت يا سيدي يا 

فتاه يف  النيب صلى اهللا عليه و سلميارة قرب زسافر بعض الفقراء لقصد  و .اجلمال يقول يل هذا اجلمل قد وجدناه

بني املوضع املذكور  بينه و فظهرت له قبة العباس رضي اهللا عنه و النيب صلى اهللا عليه و سلمالطريق فاستغاث ب

و احلجاج يوسف بن علي قدس اهللا روحه خرجت من مكة متوجها إىل املدينة على طريق قال أب و .يومان أو حنومها

هي تشري إىل أن  فإذا بإمرأة آتية من حنو املدينة و النيب صلى اهللا عليه و سلماملشاة فتهت يف الطريق فاستغثت ب

بد اهللا بن سامل يقول رأيت يف قال مسعت أبا ع و .أمشي على أثرها فلم أزل أمشي على أثرها إىل أن وصلت املدينة

النيب صلى اهللا عليه إذا بشخص وقع يل أنه  إذا بتمساح يريد أن يقفز علي فخفت منه و املنام كأين يف حبر النيل و

فكنت أفعل فأغاث فأراد بعض اإلخوان  رسول اهللافقال يل إذا كنت يف شدة فقل أنا مستغيث بك يا  و سلم

قلت له إذا كنت يف شدة فقل أنا مستغيث  كان ضريرا فحكيت له الرؤيا و و و سلم صلى اهللا عليه السفر لزيارته

كان له خادم قد  هي غزيرة املاء و فسافر يف تلك األيام فجاء إىل رابغ و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمبك يا 



قلت أنا مستغيث  ت يل وأنا يف شدة من طلب املاء فذكرت ما قل ذهب يف طلب املاء قال فبقيت القربة يف يدي و

مل  و تير املاء يف القربة إىل أن امتألمسعت صر بصوت يقول زم قربتك و اذإ نا كذلك وأفبقيت  رسول اهللابك يا 

يا  قلت يا حبييب النيب صلى اهللا عليه و سلمقال مسعت حممد السالوي يقول ملا ودعت  أعلم من أين أتى القائل و

عمر  جئت إىل أيب بكر و أتوسل بك و الصحراء فإذا أخذتين شدة أدعوا اهللا و حممد يا سيد الكونني أنا أدخل

فيه ماء فبقيت فيه من أول  وقعت يف جب و قلت هلما كذلك قال فبقيت يف الربية سبعة أيام و رضي اهللا عنهما و

قلت يا  و يه و سلمالنيب صلى اهللا علإال املوت قال ففكرت ما كنت قلت عند  ر إىل ما بعد الظهر فلم يبقالنها

 عمر رضي اهللا عنهما قال فكأين مبن حولين و قلت كذلك أليب بكر و حبييب يا حممد الذي كنت قلت لك و

قال أخربين رجل من مدينة طرابلس قال  و .صاحبيه رضي اهللا عنهما و النيب صلى اهللا عليه و سلمطلعت بربكة 

اهلالك فقمت إىل الناس فقلت  أشرفنا على التلف و ينا وكنا جائيني من اإلسكندرية يف مركب فهاج البحر عل

رسول العفو يا  رسول اهللالعفو يا  اهللا فإنه غياث فقلنا مجيعا الغياث يا رسول النيب صلى اهللا عليه و سلمباستغيثوا 

ل املركب مشهور ستجرنا بك أجرنا يا حممد احلبيب يا حبيبنا يا شفيعنا يا ولينا فنام رجل من أهااهللا جانني مذنبني 

أبشروا بالسالمة فلما أفاق الرجل  أخذ بيده فقال انج و و النيب صلى اهللا عليه و سلمفرأى  حالصال باخلري و

صلى اهللا عليه و  جئنا إىل طرابلس ساملني بربكته كأنه عقد بيضة و بشرنا برؤياه فلما أصبح رجع البحر كالزيت و

أشرفنا  رمينا ما معنا فيه و قول ركبنا البحر يف طلب جدة فهاج علينا وقال مسعت أبا احلسن العسقالين ي و سلم

كان معنا رجل مغريب صاحل فقال  حنن نقول واحممداه و و النيب صلى اهللا عليه و سلمعلى التلف فجعلنا نستغيث ب

أمتك يستغيثون  رسول اهللايف املنام فقلت يا  النيب صلى اهللا عليه و سلملنا ارفقوا يا حجاج إنكم ساملون رأيت 

 قال يا أبا بكر أجندهم قال فكأن عيين ترى أبا بكر رضي اهللا عنه و رضي اهللا عنه و بك قال فالتفت إىل أيب بكر

فسلمنا  .مل يزل جيذا حىت دخل ا الرب فلم تستغيثون فأنتم ساملون دخل يده يف مقدم احلق وأ قد خاض البحر و

ملا قتل احلسني بن علي رضي اهللا عنهما  و .احلمد هللا رب العاملني ا الرب ساملني ودخلن بعد هذا إال خريا و مل نر و



وقع ما  نصف شهر و نصف سنة و مخسني سنة و بن أربع واهو يومئذ  ستني و يوم عاشوراء أول سنة إحدى و

النيب ا مستغيثة بالصبيان فلما مروا بالقتلى صاحت زينب بنت علي رضي اهللا عنهم محل النساء و وقع من السيب و

 فلما كان سنة ثالث و ،عضاء يا حممداهعراء مزمل بالدماء مقطع األبالهذا حسني  هحممدا اي صلى اهللا عليه و سلم

مخسمائة كلهم من نسل من حضر قتل احلسني  مث عمي منهم ألف و .ري عظيمدأربعمائة أخذ أهل الكوفة ج

ذكر  قد و اأن مثل هذه القضايا كثرية جد عز و جلشدك اهللا علم أرا هذا من أعجب ما مسع و و .رضي اهللا عنه

 منهم بعض األئمة و منهم أبو حممد عبد احلق و ئمة من ذلك أمورا عديدة عجيبة منهم البيقهي ومجاعة من األ

منها باب يف أصحاب  و النيب صلى اهللا عليه و سلمستغاثات بعقد أبوابا يف اال مستكثرة يف ذلك و ذكر مجلة

وجع  الزمانة و الصداع و مجلة مستكثرة من ذلك على اختالف أنواع العاهات كالعمى و اذكر منه هات والعا

 تزول بربكة يده الشريفة وفضع يده الشريفة على موضع العاهة ي عليه الصالة و السالم أنه غري ذلك و البطن و

فنيت  جفت احملابر و حلفيت األقالم و نه مع ذلك قال لو تتبعت هذا الفنإمث  1به وجع قلبه كأنه ما و ىتشف

 النيب صلى اهللا عليه و سلمكان مبدينة  لقد سألت بعض إخواننا اتهدين و مث قال و .الدفاتر الطروس يف تتبعه و

أو جلأت إليه يف شيء قط مدة إقامتك يف املدينة فقال  النيب صلى اهللا عليه و سلمعلى التجريد فقلت هل استغثت ب

مث قال مسعت الفقيه اإلمام برهان الدين بن الطيب  صلى اهللا عليه و سلم أن أسأله إذ كنت حبضرتهكنت أستحي 

النيب صلى أنه أصابه اجلوع فأتى قرب  و النيب صلى اهللا عليه و سلمكان مبدينة  قال يل من أثق به و :املالكي يقول

فأتاه رجل من  النيب صلى اهللا عليه و سلمحجرة جلس بالقرب من  إين جائع و رسول اهللافقال يا  اهللا عليه و سلم

دهن  حلم و األشراف فقال له قم فقال إىل أين فقال تأكل عندي شيئا فقام معه إىل بيته فقدم إليه جفنة فيها ثريد و

قال له يا أخي الواحد منكم يأيت من  نصراففلما أراد اال ،ازدد نصراف فقال له كل وأراد اال فأكل حىت شبع و
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العظيم على النيب يأيت إىل زيارة  يقطع البحار و األوطان و يترك األهل و القفار و يقطع املفاوز و د البعيدة والبال

خي لو طلبت اجلنة أو املغفرة أو الرضى مهما أن مهته أن يطلب منه كسرة خبز يا تكو و صلى اهللا عليه و سلمربه 

عدم السؤال يكون لأل كابر ملا يشاهدون يف  هذا و 1عليه و سلم صلى اهللالكرمي النيب طلبته منه لنلته بربكة هذا 

أزاح عنك الباطل إذا  إىل احلق و عز و جلأنت أرشدك اهللا  الكرامات العلوية و احلضرة النبوية من اإلجالالت و

ى ال يدع عطفت على قول هذا الزائغ أن املسلمني متفقون على أن امليت ال يسأل و استحضرت بعض ما تقدم و

أنه ال  أنه من أخبث الناس طوية و ببهتانه و ال يطلب منه سواء كان نبيا أو شيخا أو غري ذلك قطعت بفجوره و و

يف  أعمال املطي و باإلمجاع املقطوع به كما سيأيت عند ذكر شد الرحال و تفاق ودعاء االاهذه عادته ب عتقاد له وا

جعل  أن اهللا قبله بسبب التوسل و و  صلى اهللا عليه و سلمالنيبقد تقدم توسل آدم عليه السالم ب و .غري ذلك

 ليس وراء ذلك زندقة و ظاملا ضاال مشركا و النيب صلى اهللا عليه و سلمهذا الزنديق آدم عليه السالم بتوسله ب

إىل عائشة رضي اهللا عنها ذلك فقالت  اعن أيب اجلوزاء قال قحط أهل املدينة قحطا شديدا فشكو يرو و .كفر

بني السماء شيء ففعلوا فمطروا حىت نبت  اجعلوا منه كوة إىل السماء حىت ال يكون بينها و ضوا إىل القرب وام

بن صاحل اوى البيهقي بسنده إىل األعمش عن ر مسنت اإلبل حىت تفتقت من الشحم فسمي عام التفتق و العشب و
                                       

لى اهللا عليه و سلم عند ربه إغاثة أي ملهوف فإنه تعاىل يسمع له يف اآلخرة هذا كالم جليل فليتأمله القارئ و ال يستكثر على مرتلته ص  1

فيحمده لذلك األولون و اآلخرون من اخللق و إذا كان تعاىل يكرمه بذلك هم يف الشفاعة العظمى اليت تشمل كل خلق اهللا كافرهم كمؤمن

م كل ما حيكى يف هذه الدار من أنواع إغاثته تعاىل للمستغيثني به يف دار اجلزاء و قد غضب غضبا مل يغضب قبله و لن يغضب بعده مثله فعد

و هو تعاىل يشفع يف ذلك اليوم عباده الصاحلني يف أناس وجبت هلم النار فال يدخلوا و . صلى اهللا عليه و سلم بالنسبة لذلك املقام احملمود

الدار يف أمور دون النار مباليني املرات ليست باألمر البديع و إمنا كتبت  يف أناس يف النار فيخرجون منها فإغاثته إذن ملن يستغيث م يف هذه

م هذا ألين أعلم أن كثريا من الناس ال يقع منهم موقع القبول ما حيكيه هذا اإلمام رقم نقله عن أئمة حتىن رؤوس أكابر الفضالء عند ذكره

منا ينكرون إما فضل اهللا على أحبابه أو قدرته على ما ينسب إليه من كرامة فأنا يف زمن ال يعرف اهله إال اإلنكار و هم ال يعلمون أم إ
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رسول فقال يا  النيب صلى اهللا عليه و سلمقال أصاب الناس قحط يف زمن عمر رضي اهللا عنه فجاء رجل إىل قرب 

 قرأه مين السالم وأيف املنام فقال ائت عمر ف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمهلك الناس استسق ألمتك فأتاه  اهللا

قال يا رب ما  قل له عليك الكيس قال فأتى الرجل عمر فأخربه فبكى عمر رضي اهللا عنه و أخربه أم مسقون و

 ضالال و ستسقاء منه فلو كان ذلك جهال وطلب اال فهذا رجل مبارك قد أتى قربه و .جزت عنهآلو إال ما ع

قد تقدمت قصة عثمان بن حنيف وهي من  و .ستسقائه بالعباسارضي اهللا عنه الذي احتج الزائغ بشركا ملنعه عمر 

عن هذه األمور الواضحة اجلليلة فسكوت هذا الزائغ القائل مبسألة الفرق تبعا لساللة اليهود  .األمور املشهورة

مثل هذا ال حيل ألحد تقليده فيما يقوله  و .العدول إىل الفجور فيها من أقوى األدلة على خبث طويته املشهورة و

خذ  أهلك فتنبه لذلك و هلك وو إال الزيغ و ال من يكون أهال ملعرفة دسائس أهل البدع إال ينظر يف كالمه  و

 )منه شيء سواء كان نبيا أو شيخا أو غري ذلك ال يطلب و(قوله  و .ظننت السالمة إال هلكت من حيث حذرك و

 قال األئمة األعالم النقاد أصحاب األذهان اجليدة هذا منه كفر ملا فيه من حط رتبة األنبياء عليهم الصالة و

ري األنبياء إىل رتبة أيضا ففيه ترفيع غ اإلمجاع على أن من غمط من نيب يف شيء من األشياء كفر و السالم و

 هو أن النبوة عندهم تكتسب بالرياضيات و و .1عتقاد الشيعةام وفيه إشارة بعيدة ترجع إىل  إحلاقهم األنبياء و

عز و اهللا  هفمن نبأ عز و جلهذا من فجورهم فإن النبوة إمنا هي من اهللا  كتبهم مشحونة ذا و و ،ذيب النفس

زيارة قرب (من األمور املنتقدة عليه قوله  و )أعلم حيث جيعل رسالته اهللا(رسول ال من أرسله فهو و النيبفهو  جل

   .ههذا ثابت عنه أنه قال و )قبور األنبياء معصية باإلمجاع مقطوع ا و نيبال

من كون ذلك فيها فانظر هذه العبارة ما أعظم الفجور  .ثبت ذلك على يد القاضي جالل الدين القزويين و

   .معصية
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كذا  و .دعاه من إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهمامقطوع به فهذا الزائغ يطالب مبا أن ذلك  مجاع ومن ادعى اإل و

ما أعتقد أن أحدا يتجاسر على مثل ذلك مع أن  و .دعائه ذلكابعدهم من أئمة املسلمني إىل حني من  التابعون و

فزيارته  .ر على احلث على زيارته من مجيع األقطارعمل الناس يف سائر األعصا املهجورة و الكتب املشهورة بل و

ال  جممع عليها عند املوحدين و هي سنة من سنن املرسلني و أجنح القرب إىل رب العاملني و من أفضل املساعي و

أعداء الدين من املشركني الذين أسرفوا يف  من هو من أفراخ اليهود و يطعن فيها إال من يف قلبه مرض املنافقني و

 ر األزمان من مجيع األقطار وممل تزل هذه األمة احملمدية على شد الرحال إليه على  و .اآلخرين سيد األولني وذم 

الشبان حىت ظهر يف آخر الزمان  الكهول و املشايخ و العلماء و الوحدان و سار يف ذلك الزرافات و ،البلدان

 ،زخرف هلم من القول غرورا ن سيء األذهان ومن شام م مبتدع من زنادقة حران لبس على أشباه الرجال و

أغواهم عن الصراط املستقيم إىل ثنيات الطريق  ه عن سبيل أهل اإلميان وا صنع إمامه الشيطان فصدهم بتمويكم

سأذكر لك ما حتقق به  و .على منوال بدعته يهرعون مدرجه النريان فهم برزيته يف ظلمة اخلطأ يعمهون و و

أوضحه  ما رمز إليه و أبني ما أظهره من القول الباطل و هلكته و ليل من مشى خلفه وتض و ،بدعته فجوره و

قال  .وقف عليه مث أردف ذلك مبا يدل على املنهج من ذلك فال يزيغ عنه بعد ذلك إال هالك لكل من مسعه و

  .شهادعلى رءؤس األاجلوامع  قريء يف اامع و القاضي عياض يف أشهر كتبه الذي شاع ذكره يف سائر البالد و

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  یدعو  كیف یسلم علیھ و فضل من زاره و فصل في حكم زیارة قبره و 
  

قال  :بن عمر رضي اهللا عنهما قالاعن  يرو و .مرغب فيها املرسلني جممع عليها وزيارة قربه سنة من سنن  و

 :عن أنس بن مالك رضي اهللا عنهما قال و )من زار قربي وجبت له شفاعيت( :رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

   )كنت له شفيعا يوم القيامة من زارين يف املدينة حمتسبا كان يف جواري و( :رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمقال 

كذا ذكره اإلمام العالمة هبة  و .هذه ألفاظه حبروفها )من زارين بعد مويت فكأمنا زارين يف حيايت(يف حديث آخر  و

عزوه  اب توثيق عرى اإلميان فهذا نقل اإلمجاع على خالف ما نقله هذا الزائغ الفاجر املبالغ يف فجوره واهللا يف كت

سأذكر بعضهم على أنه ذكر يف  ما غري هذين اإلمامني ممن نقل الندب إىل زيارته فخلق ال حيصون وأ إىل السلف و

ذكرت صورة  و )تنبيه السالك(ذكرت املسألة يف قد  القطع هنا و فتوى مطولة ما يناقض ما ادعاه من اإلمجاع و



ها  زو وعال فجوره يف النقل و سوء الفهم و تعرضت ملا فيه من اخللل و هذا جواب مطول و جوابه و الفتوى و

حتجاج مبا احتج به كحديث ال تشد الرحال ة االعدم صح أبني ما فيه من اخلطأ و أنذا أذكر هنا بعض اجلواب و

على القواعد اليت عليها مدار  أنه ال حجة له يف احلديث جريا و ،واب ألن قصدي بيان جهلهال أدقق يف اجل و

ما رمز إليه يف تكفري  ما ادعاه فيها من الفجور و أذكر ما ذكره يف أحاديث الزيارة و و .بطالنا ستدالل صحة واال

ما ذكره  1باهللا التوفيق فمن ال أشار إليه و وال رمز  أنه قال قوال مفترى مل يسبقه إليه أحد و األئمة الذين رووها و

النيب صلى اهللا عليه و قد حيتج بعض من ال يعرف احلديث باألحاديث املروية يف زيارة قرب  و .يف اجلواب بلفظ قوله

 فانظر أرشدك اهللا تعاىل .بن ماجها رواه الدارقطين و )من زار قربي بعد ممايت فكأمنا زارين يف حيايت( :كقوله .سلم

قد احتج ذا احلديث خالئق من أئمة  و .هو من أقبح البهتان كيف جعل هذين اإلمامني ممن ال يعرف احلديث و

بن اجلوزي يف كتابه اأبو الفرج  و .صاحب توثيق عرى اإلميان احلديث غري هذين اإلمامني منهم القاضي عياض و

 و .النيب صلى اهللا عليه و سلمي عقده لزيارة قرب ذكره يف الباب الذ )مثري الغرام الساكن إىل أشرف األماكن(

بن ااستدل حبديث  و النيب صلى اهللا عليه و سلمبن قدامة ذكره يف كتابه املغىن يف فصل يستحب زيارة قرب امنهم 

ما من أحد  :ذكر أيضا حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه من طريق سعيد بن منصور و عمر من طريق الدارقطين و

مل يزرين فقد جفاين فلم يورده أحد  أما ما يذكره بعض الناس من قوله من حج و و(قوله  د قربي وسلم علي عن

اجلهل فقد روى هذا احلديث غري واحد من األئمة بألفاظ متقاربة منهم  هذا أيضا من البهتان البني و و )من العلماء

منهم اإلمام احلافظ املتفق  يث علي رضي اهللا عنه ومن حد ).الدرة الثمينة(احلافظ أبو عبد اهللا بن النجار يف كتابه 

علو قدره يف هذا الشأن أبو سعيد عبد امللك النيسابوري خرجه يف كتابه شرف املصطفى من حديث  على حفظه و

من  من زار قربي بعد مويت فكأمنا زارين يف حيايت و( :رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمقال  :علي رضي اهللا عنه قال
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زار أيب إبراهيم يف عام واحد  هو مثل من زارين و و( :قوله بن عساكر من طرق وارواه ). رين فقد جفاينمل يز

رسول تنبه يا من أشري إليه بالعلم يف قوله فإنه يشري به إىل أن احلديث األول كذب على  )ضمنت له على اهللا اجلنة

 الثاين توطئه لقصده الفاسد يف إرادة جتاسره به وذكر احلديث  و .ألنه سوى بينهما اهللا صلى اهللا عليه و سلم

 عتناء ذا القصد اخلبيث يف الكالم على آيات الصفات وهو شديد اال الضعفاء من الطلبة و التمويه على العوام و

أحاديثه غاية احلذر فإن اخلطأ فيها كفر خبالف غريها من  ذر الواقف على كالمه يف آيات املتشابه ويحأحاديثها فل

 و النيب صلى اهللا عليه و سلمقد احتج أبو حممد املقدسي على جواز السفر لزيارة قرب  و( :قوله مسائل الفروع و

الرحال بأن ذلك حممول أجاب عن حديث ال تشد  كان يزور قباء و النيب صلى اهللا عليه و سلمقبور األنبياء بأن 

إال  1أنه قال النيب صلى اهللا عليه و سلمالصحيحني عن أما األولون فإم حمتجون مبا يف  ستحباب وعلى نفي اال

 احلديث اتفق األئمة على صحته وو هذا  .هذامسجدي  املسجد األقصى و إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام و

بو حممد أقد احتج الشيخ  ل واق :التدليس فإنه قال انظر بصرك اهللا تعاىل ما يف هذا الكالم من اإليهام و )العمل به

ماشيا ألن  مل يذكروا راكبا و كان يزور قباء و النيببأن  النيب صلى اهللا عليه و سلمى جواز السفر لزيارة قرب عل

هو يوهم انفراه بذلك  أيضا فلم يذكر غري الشيخ أيب حممد و هو ال غرض له يف ذلك و الراكب قد شد الرحل و

ي تشد الرحال بأن ذلك حممول على نفد عن حديث ال أجاب يعين أبا حمم(قوله  و .مل ينفرد كما أذكره من بعد و

  عتناء به هو من التدليس الذي هو كثري اال ال الشيخ أبو حممد وإن ذلك مل يقله أهو يوهم  و )االستحباب

عدم جواز القصر يف سفر املعصية فإم حيتجون مبا  أما األولون يعين القائلني بتحرمي السفر و(املكر السيء قوله و 

 ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام و( :أنه قال النيب صلى اهللا عليه و سلمصحيحني عن يف ال

هو يوهم أم احتجوا  و )العمل به احلديث اتفق األئمة على صحته و هذا و )مسجدي هذا املسجد األقصى و
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هو مطالب بأن األولني  التدليس الفاحش وهو من  به و النيب صلى اهللا عليه و سلمقرب  قبور األنبياء و 1لتحرمي

 معصية و السالم حرام و قرب اخلليل إبراهيم عليهما الصالة و و عمال املطي إىل قربهإ صرحوا بأن شد الرحال و

قد خاب من  الندب إىل ذلك كما يأيت إن شاء اهللا تعاىل و هذا ال جيده بل املوجود غريه و قصر فيه الصالة وتال 

جهل فإنه  فجور و ستحباب كذب ومد بأن احلديث حممول على نفي االنفراد الشيخ أيب حماذكره من افترى مث ما 

إمنا هو لبيان فضيلة املساجد الثالثة دون غريها ألن  ال احلديث مسوق لتحرمي زيارة القبور و مل ينفرد بذلك بل و

ليس  ها يضاعف ما ال يضاعف يف غريها والعمل في السالم و املساجد الثالثة مساجد األنبياء عليهم الصالة و

منهم اإلمام العالمة أبو زكريا حيىي النووي  ملا تكلم األئمة على هذا احلديث و و ،لزيارة القبور تعلق باحلديث

فضيلة شد الرحال إليها ألن معناه عند  يف احلديث فضيلة املساجد الثالثة و( :رضي اهللا عنه يف شرح مسلم قال

قال الشيخ أبو حممد اجلويين من أصحابنا حيرم شدها إىل  و .ال فضيلة يف شدها إىل مسجد غريهامجهور العلماء 

صرح  فصرح بأن مجهور العلماء إمنا ذكروا ذلك يف الفضيلة و ).مر بيانه يف باب سفر املرأة هو غلط و غريها و

جزم الشيخ حميي الدين رضي اهللا  لت ومل يتعرض للزيارة ألبتة ق بأنه ال فضيلة يف شد الرحال إىل مسجد غريها و

 و .اهللا أعلم رمبا يكره و إمنا تردد يف ذلك فقال رمبا حيرم و هو ممنوع و عنه بأن الشيخ أبا حممد جزم بالتحرمي و

أعمال املطي إىل غريها ال الذهاب  اختلف يف شد الرحال و قال أعين النووي يف شرح مسلم يف باب سفر املرأة و

هذا الذي أشار إليه عياض  حنو ذلك فقال الشيخ أبو حممد اجلويين حيرم و املواضع الفاضلة و احلني وإىل قبور الص

املراد أن الفضيلة التامة إمنا هي  ال يكره و احملققون ال حيرم و اختاره اإلمام و الصحيح عند أصحابنا و خمتارا له و

ذكر ثانيا أنه  هور العلماء إمنا ذكروا ذلك يف الفضيلة وفذكر أوال أن مج .يف شد الرحال إىل الثالثة خاصة انتهى

أن املراد أن الفضيلة التامة إمنا هي يف شد الرحال إىل املساجد الثالثة  ال يكره و أنه ال حيرم و قول احملققني و
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ثة يفيد أن شد أن الفضيلة النامة إمنا هي يف شد الرحال إىل املساجد الثال قوله و مل يصرح بقبور األنبياء و خاصة و

ما نقله  ما قرره هذا العبد الصاحل و إذا علمت ذلك و ل إىل غري الثالثة فيه فضيلة إال أا غري تامة واالرح

سيأيت إن شاء  تدليسه و ال يرجع إليه يف تقريره لسوء فهمه وو استفدت منه أنه ال جيوز تقليد هذا الزائغ يف نقله 

بن اكره النووي ما يؤكد ما قلته قال أزيدك على ما ذ و .ال تردد لته بال شك واهللا تعاىل ما تقطع به بصحة ما ق

ص ألنه يبن عقيل ال يباح له الترخااملشاهد قال  فإن سافر لزيارة القبور و )فصل(قدامة احلنبلي يف كتابه املغين 

 الصحيح إباحته و و )ثة مساجدال تشد الرحال إال إىل ثال( :النيب صلى اهللا عليه و سلممنهي عن السفر إليها قال 

قال زورها  و .كان يزور القبور راكبا و كان يايت قباء ماشيا و النيب صلى اهللا عليه و سلمجواز القصر فيه ألن 

 فيحمل على نفي الفضيلة ال على التحرمي و )ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد(أما قوله  تذكركم اآلخرة و

فيه من الفوائد أنه صرح بأن الصحيح أن ذلك يف  و ىنتفاؤها انتهاال يضر  ة القصر وليس الفضيلة شرطا يف إباح

املتقدمني من طوائف كثريون من العلماء  و ابن تيميةبن عقيل فقط فأين قول اأن املنع إمنا نسبه إىل  نفي الفضيلة و

طوائف كثرية من العلماء يترك  بن عقيل وحده واطالع فكيف يقتصر على واسع الباع يف االبن قدامة ا و

يكذب  ابن تيميةن أهذا مما يعرفك  غريها مشهورة فإين النقل فيها عن املتقدمني و هذه كتب احلنابلة و املتقدمني و

إذا نقل كالم الغري مل  هو كذب حمقق و ينقل يف بعض األحيان شيئا و من تتبع ذلك وجده صحيحا و يف اإلمجاع و

حذر ا تنبه له و علم ذلك واف 1على وجهه دس فيه ما ليس من كالم ذلك املنقولإن نقله  ينقله على وجهه و
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إذا كان أمينا أمانة ال يتطرق إليه الشك أصال ألنه يتكلم يف دين اهللا و أنا ال أدري من  تعلم أن العامل ال يكون عاملا و يثق الناس مبؤلفاته إال

هذا حاله كيف مدحه بعض الناس ال سيما إذا لوحظ ما تقدم من تكفريه بإمجاع علماء املذاهب األربعة و قد أجاد و أفاد من قال أن ذلك 

ن يتظاهر مبا ميدح به و لكن ملا تبني حاله مل ميدحه إال من يوافقه على مشربه ال بل هذا املدح صدر ممن مدح يف أوائل أمر هذا الرجل فإنه كا
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بن عقيل ال يباح الترخيص لزيارة القبور ألنه منهي عن السفر إليها مل يصرح بقبور اقول  تقليده لك كما هلك و

ضعيف  لك فهو خمطيء وعلى تقدير إرادته ذ مل يعلم مراده و و النيب صلى اهللا عليه و سلمال بقرب  األنبياء و

سيأيت إن شاء اهللا تعاىل أن احلديث ال دليل  بن عقيل واما  ستدالل أال تراه اعتمد على احلديث واإلدراك يف اال

 ال بد من ذكر ألفاظ احلديث لتتم الفائدة و أن من متسك به فقد متسك مبا ال يفيد و فيه إال عند عوام الفقهاء و

مسجد  مسجد احلرام و ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد مسجدي هذا و" ):هاأشهر(قد ورد بألفاظ خمتلفة 

إمنا يسافر إىل " ):اللفظ الثالث( "تشد الرحال إىل ثالثة مساجد من غري لفظ احلصر" ):اللفظ الثاين و( "األقصى

ذكرها مسلم يف  هذه الروايات إيلياء بيت املقدس و و "مسجد إيلياء مسجدي و ثالثة مساجد مسجد الكعبة و

ذكر قبل ذلك يف سفر املرأة من حديث أيب سعيد اخلدري  فضل املدينة من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه و

هذا  و "املسجد األقصى املسجد احلرام و ال تشدوا الرحال إال إىل ثالثة مساجد مسجدي هذا و"رضي اهللا عنه 

بن عمر رضي اهللا عنهما ال االنهي رواه الطرباين من حديث  غةبصي ويغة اخلرب الثالثة األول بص بصيغة النهي و

بن اهذا اللفظ رواه  مسجد بيت املقدس و مسجد حممد و تشدوا الرحال إال إىل ثالثة مساجد مسجد إبراهيم و

ما يدل  أما ما يتعلق مبعناه و هذا ما يتعلق بلفظ احلديث و .راهويه يف مسنده من حديث أيب سعيد رضي اهللا عنه

 ال تشد )أحدمها( ،هو شيئان ال بد فيه من تقدير و ستثناء يف احلديث مفرغ كما هو واضح وعلم أن االاليه فع

 رحالال تشد ال ):الثاين( .التقدير على هذا فال حجة للخصم فيه و الرحال إىل مسجد إال إىل املساجد الثالث و

التقدير  و .ين ليكون املستثىن مندرجا حتت املستثىن منهال بد من تقدير أحد هذ إىل مكان إال إىل املساجد الثالث و

هو ال تشد الرحال إىل مكان ألنه على التقدير  هو ال تشد الرحال إىل مسجد أوىل من التقدير الثاين و األول و

لو  األول جنس قريب ملا فيه من قلة التخصيص ألن التخصيص على تقدير إضمار األمكنة أكثر فيكون مرجوحا و



لدخول التخصيص باألدلة  للقرينة اللفظية فيه و و ةيف احلديث لكان خياال فاسد السياق بالبال تقدير العمومخطر 

خريا على  و 1العملية الكثرية جدا أما سياقه فألن احلديث إمنا ورد لبيان شرف هذه املساجد الثالثة السمعية و

هلذا تضاعف األعمال فيها ما ال  السالم و م الصالة وغريها من املساجد كما مر من أا مساجد األنبياء عليه

حنوه من لزوم النذر املتعلق ا دون الزيارات  املتكلمون على احلديث إمنا يتكلمون يف ذلك و تضاعف يف غريها و

يث قيل مل يرد احلد عترض عليه يف ذكر الزيارة واأدرج ذكر الزيارة  هلذا ملا تكلم بعض املتأخرين عن احلديث و و

زيارة القبور حتجاج باحلديث ملنع هذا كاف يف بطالن اال إمنا ورد لبيان شرف هذه املساجد دون غريها و لذلك و

أن ال يرسم يف حزب الفقهاء  وجه الترتل فمن احتج باحلديث ملنع الزيارة ينبغي ىالزيادة على ذلك إمنا هو علو 

 حتمال كساها ثوب اإلمجال وع األعيان إذا تطرق إليها االوقائإن قلنا بعموم اللفظ فكذلك ألن  ملا قررنا و ةالبت

 حتمال فيه من لفظه وافما ظنك ذا احلديث الذي ال  .إن كان فيه بعد حتمال وهذا يف اال ستدالل وسقط ا اال

خصيص قد دخله الت سيما و ال ذكره إن شاء اهللا تعاىل وأهلا شاهد ظاهر الداللة كما  هو قرينة ظاهرة قوية و

منها ما هو فرض  ختالف أنواعها فمنها ما هو فرض عني واالعملية مع كثرة املخصصات على  باألدلة السمعية و

صور هذه األنواع ال تكاد تنحصر عدا فأما  منها ما هو مباح و منها ما هو قربة و منها ما هو مندوب و كفاية و

إىل تكون مبعىن الالم  هذا قوي جدا و هو بعض املستثىن منه و ستثناء ويف االالقرينة اللفظية فذكر املساجد الثالث 

إذ حروف الصلة ينوب بعضها عن بعض كما هو كثري يف الكالم فاملعىن ال تشد الرحال ملسجد إال للمساجد 

بن عمر رضي اهللا عنهما أريد أن آيت الطور قال إمنا تشد الرحال د هذا أن رجال من التابعني قال اليؤي الثالث و

دع عنك الطور  مسجد األقصى و و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلممسجد  إىل ثالثة مساجد مسجد احلرام و

فال تأته فهذا عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما من أجالء الصحابة رضي اهللا عنهم مل يتكلم إال يف شد الرحال إىل 
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على منواله تكلم العلماء يف شد الرحال بالنسبة  مصادره و موارده و هو أعلم باحلديث و املساجد دون غريها و

ديث ليس يف احل مل يتعرض لزيارة املوتى أصال و كذا ذكر القاضي عياض يف كتابه اإلكمال و إىل املساجد و

عارين غريه يعرف أن دعوى أن احلديث يدل على منع الزيارة من كالم اجلهلة ال ذا و لبتة وأتعرض ملنع الزيارة 

أن مثل هذا ال حيل  مجوده و بالدة الذهن و على سوء الفهم و ستنباط واال ستدالل واليت ا يصح االعن العلوم 

مثل هذا  و .من مل جيعل اهللا له نورا فما له من نور و .ال األخذ بقوله لتحقق جهله ببعض ما قررنا ألحد تقليده و

لو نذر أن يأيت مسجد  و(قوله يف جواب الفتوى  و .باهللا التوفيق أتباعه و ال يزال يتخبط يف ظلمة جهله هو و

 الشافعي و عتكاف وجب الوفاء ذا النذر عند مالك واأو املسجد األقصى لصالة أو  النيب صلى اهللا عليه و سلم

إىل آخره فقوله  )مل جيب عند أيب حنيفة ألنه ال جيب عنده بالنذر إال ما كان من جنسه واجب بالسمع أمحد و

علل  ليس كذلك بل هو قول مرجوح عند الشافعي و عند الشافعي يوهم أن الشافعي جازم بذلك ووجب الوفاء 

لو  قوله و املسجد األقصى ال يقصدان بالنسك فأشبها سائر املساجد و و النيب صلى اهللا عليه و سلمبأن مسجد 

تفاق األئمة االث مل جيب ذلك بهذه املساجد الثن يصلي يف مسجد أو مشهد أو يعتكف فيه أو يسافر إىل غري أنذر 

قصده  اإلمجاع و تفاق وال أكذب يف دعوى اال ما رأيت أجرأ منه على الفجور و هذا أيضا ليس بصحيح و و

نذر أن يصلي يف مسجد  ااألوىل إذ :يف كالمه مسألتان ال عليه من غضب اجلبار و غمار وبذلك الترويج على األ

هو البهتان  تفاق على أنه ال جيب الوفاء بذلك وقد حكى اال و .جد الثالثأو مشهد أو يعتكف فيه من غري املسا

املسألة الثانية  .إال فال و الثاين أن نذرها يف اجلامع تعني و البني ففي ذلك قوالن آخران أحدمها جيب الوفاء مطلقا

أما السفر  أردف ذلك بقوله و تفاق األئمة مثاساجد الثالث فإا ال جتب عليه بإذا نذر أن يسافر إىل غري هذه امل

نذره حىت نص العلماء على أنه ال يسافر إذا  يوجب أحد من العلماء السفر إليهإىل بقعة غري املساجد الثالث فلم 

املسألة  الفجور بقوله حىت نص العلماء و نظر إىل هذه اجلرأة واف )إىل مسجد قباء ألنه ليس من املساجد الثالث

 النيب صلى اهللا عليه و سلممام حممد بن مسلمة املالكي إذا قصد مسجد قباء لزمه ألن قد قال اإل فيها خالف و



ماشيا بل قال الليث بن سعد إذا نذر املشي إىل أي مسجد كان لزمه سواء يف ذلك  كان يأتيه كل سبت راكبا و

 النيب صلى اهللا عليه و سلم من كبار أصحابنا إذا نذر أن يزور قرب جبن كاقال اإلمام  غريها و و ةاملساجد الثالث

 ففيه قوالن أحدمها ال يلزمه و النيب صلى اهللا عليه و سلملو نذر املشي إىل مسجد  فعندي أنه يلزمه وجها واحد و

الصحيح أنه يتخري يف  لو حلظة و عتكاف واقيل  قيل يلزمه صالة و ةلزمه فعلى هذا ال بد من ضم عبادالثاين ي

النيب فجعل زيارة قرب  النيب صلى اهللا عليه و سلمبني زيارة قرب  بني الصالة و ه و سلمالنيب صلى اهللا عليمسجد 

 جعلها تقوم مقام الصالة اليت هي أفضل عبادات البدن و هي أخص من القربة و طاعة و صلى اهللا عليه و سلم

الصاحلني بدعة مل يفعلها أحد  و قالوا ألن السفر إىل زيارة قبور األنبياء و(قوله  املساجد موضوعه هلا باألصالة و

ب ذلك أحد من أئمة املسلمني ستحاال  و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمال أمر ا  ال التابعني و من الصحابة و

   ).مةئإلمجاع األ فعلها فهو خمالف للسنة و عتقد ذلك عبادة وافمن 

صدق رضي اهللا عنه ملا أذكره  و .بهت الصريحقلت ملا وقف بعض األئمة على هذا الكالم الباطل قال هذا من ال

إمنا  بيان التدليس قوله قالوا فإنه يوهم أن هذا الذي قاله مل يقله من عند نفسه و فيه أيضا تدليس من الفجور و و

هذا شأنه يدلس يف اإلغراء ليحمل الناس على عقيدته الفاسدة املفسدة  أنه جممع عليه و نقله عن أئمة املسلمني و

 كثرة خلطه مما عرفوه منه يف حبثه و لو عزاه إىل نفسه ملا انتظم له ذلك لعلم احلذاق النقاد بسوء فهمه و ألنه

 النيب صلى اهللا عليه و سلمقرب  الكليم و يشمل قرب اخلليل و )ألن السفر إىل قبور األنبياء(تدوينه إذا انفرد فقوله 

هو مطالب بتصحيح ما عزاه إىل  غريهم و رضي اهللا عنهم ويشمل قبور الصحابة  )الصاحلني و(قوله  غريهم و و

ن السفر إىل إ(قوله  هو ال جيد إىل ذلك سبيال بل املنقول خالف ذلك كما تراه و أنه جممع عليه و أئمة املسلمني و

مل تزل  و .اإلفك املبني هذا من الفجور و )ال التابعني الصاحلني بدعة مل يفعلها أحد من الصحابة و قبور األنبياء و

رسول اهللا هذا بالل مؤذن  و .غريمها يف سائر األعصار من مجيع األمصار الكليم و الناس على زيارة قرب اخلليل و

ممن ذكر  و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمسافر من الشام إىل املدينة الشريفة لزيارة قرب  صلى اهللا عليه و سلم



مل يؤذن ألحد  قال فيه و غين املقدسي يف كتابه اإلكمال يف ترمجة بالل واحلافظ عبد ال بن عساكر وافظ ذلك احلا

رسول اهللا صلى اهللا قدمها إىل املدينة لزيارة قرب  ةفيما يروى إال مرة واحدة يف قدم النيب صلى اهللا عليه و سلمبعد 

يب بكر رضي اهللا أنه أذن ألقيل  و .مل يتم األذان طلب إليه الصحابة رضي اهللا عنهم ذلك فأذن هلم و عليه و سلم

سبب سفر بالل  و 1األئمة يف احلديث أبو احلجاج الشهري باملزي إمامو ممن ذكر ذلك أيضا . ـهاعنه يف خالفته 

يف املنام فقال له ما هذه اجلفوة يا بالل أما آن لك  النيب صلى اهللا عليه و سلمرضي اهللا عنه لزيارة قربه أنه رأى 

قصد املدينة فأتى قربه  جاء وجال خائفا فقعد على راحلته من حينه و نتبه من نومه حزينا و يا بالل فاينأن تزور

يقبلهما مث قاال  احلسني رضي اهللا عنهما إليه فجعل يضمهما و ميرغ وجهه عليه فأقبل احلسن و فجعل يبكي عنده و

 يف املسجد فعال سطح املسجد و ملنيب صلى اهللا عليه و سللله يا بالل نشتهي أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذن 

املدينة فلما قال أشهد أن ال إله إال اهللا ازدادت رجتها  يقف فلما أن قال اهللا أكرب ارجتتوقف موقفه الذي كان 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و قالوا أبعث  خرجت العواتق من خدورهن و رسول اهللافلما قال أشهد أن سيدنا حممدا 

فهذا بالل  .من ذلك اليوم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمال باكية باملدينة بعد  باكيا و يوم أكثر يفما رؤ سلم

 أعلم بذلك احلسن و و ،سافر لزيارة قربه فقط من سادات الصحابة رضي اهللا عنهم قد شد رحله من الشام و

ال أحد من  مل ينكر عليه و و كان يف خالفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه طار بذلك اخلرب يف املدينة و احلسني و

إلمجاع األمة ألنكروا عليه ألم ينكرون  لو كان السفر لزيارة قربه خمالفا للسنة و و .الصحابة رضي اهللا عنهم

أحدهم لسانا  أبطشهم يدا و أشد الناس يف اإلنكار و املؤمنني و ال سيما عمر وهو أمري أدىن شيء من املخالفات و

أيضا فمن الشائع الذائع أن عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه  تأخذه يف اهللا لومة الئم و ال وقوفا مع احلق و و

فقط ذكر هذا غري واحد منهم  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلميربد الربيد من الشام ألجل السالم على  نكا
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ذكره اإلمام  عرى اإلميان وذكره اإلمام هبة اهللا يف كتابه توثيق  هو الشفاء و القاضي عياض يف أشهر كتبه و

ل يف يالنبذكره اإلمام أبو بكر أمحد بن  و )مثري الغرام الساكن إىل أشرف األماكن(بن اجلوزي يف كتابه االعالمة 

كان عمر بن عبد العزيز يبعث بالرسول  لفظه و التزم فيها الثبوت و مناسك له لطيفة جردها من األسانيد و

هذا اإلمام أبو بكر قدمي تويف يف  السالم مث يرجع و النيب صلى اهللا عليه و سلمليقريء قاصدا من الشام إىل املدينة 

 مائتني فهذا السيد اجلليل عمر بن عبد العزيز يبعث الرجل ألجل السالم فقط ال لقصد آخر و مثانني و سنة سبع و

مل ينكر ذلك أحد فدل  عنهم وكان سفر بالل يف زمن صدر الصحابة رضي اهللا  كان ذلك يف زمن صدر التابعني و

التابعني فأين  ألجل السالم عليه جممع عليه بني الصحابة و وصلى اهللا عليه و سلم على أن السفر ألجل زيارة قربه 

قد تقدم قول عمر رضي اهللا عنه لكعب األحبار أال  مجاع األمة وإل ن ذلك خمالف للسنة وأل ابن تيميةدعوى 

هذا أو بعضه  و .تتمتع بزيارته فقال نعم يا أمري املؤمنني أفعل و صلى اهللا عليه و سلم رسول اهللاتسافر لتزور قرب 

ما أ قال بعض األئمة و .أقتصر غاية اإلقتصار أتربع بزيادة و إثبات فجوره و و ابن تيميةكاف يف إبطال دعوى 

مل يزل سفر احلجيج إليه يف  ها نزاع ومل يقع يف السفر إلي فلم ينكرها أحد و النيب صلى اهللا عليه و سلمزيارة قرب 

قد تقدم قول  هذه كتب العلماء من مجيع املذاهب مصرحة بذلك و صدق رضي اهللا عنه و اخللف و السلف و

أنس  بن عمر وااحتج حبديث  مرغب فيها و جممع عليها و زيارة قربه سنة من سنن املرسلني و :القاضي عياض

قتصار ففي ذكرى ما أتربع به مع غاية االإذا تقرر ذلك  و .ي عياض ما ذكرهقد ذكر غري القاض رضي اهللا عنهم و

فمن ذلك ما  .شف لك ذلك كما انكشف ضوء النهارقد انك و .الفجار من أعظم الكذبة و ابن تيميةن أتتحقق 

بعد أن  مالنيب صلى اهللا عليه و سليستحب أن يزور قرب  هو من أئمة الشافعية قال و ذكره القاضي أبو الطيب و

 قال احملاملي يف كتابه التجريد و و كيف يزور من غري سفر سواء كان راكبا أو ماشيا و. اهـيعتمر  حيج و

قال احلليمي يف كتابه املنهاج  و .ـها النيب صلى اهللا عليه و سلميستحب للحاج إذا فرغ من مكة أن يزور قرب 

 صحبته و هذا كان من الذين رزقوا مشاهدته و ة مث قال وذكر مجل و النيب صلى اهللا عليه و سلمعند ذكر تعظيم 



النيب صلى اهللا عليه و قال املاوردي يف كتابه احلاوي أما زيارة قرب  زيارته و أما اليوم فمن التعظيم بيان تعظيمه و

كالما  ذكر قال يف كتابة األحكام السلطانية يف باب الوالية على احلجيج و و .مندوب إليها فمأمور ا و سلم

إذا قضى الناس احلج أمهلهم اإلمام األيام اليت جرت عادم ا فإذا رجعوا سار م  يتعلق بأمري احلاج مث قال و

رعاية  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمزيارة قرب  و عز و جلعلى طريق املدينة للنيب ليجمع بني حج بيت اهللا 

 مل يكن من فروض احلج فهو من مندوبات الشرع املستحبة وإن  ذلك و قياما ببعض حقوق طاعته و حلرمته و

قال اإلمام  شتملت عليه من الفوائد اجلليلة واما  فتأمل هذه العبارة من هذا اإلمام و .عبادات احلجيج املستحسنة

 ذكر يستحب زيارة قربه و و .علو قدره الشيخ إبو إسحاق الشريازي كثرة علومه و العالمة املتفق على دينه و

سواء  عليه الصالة و السالم ال حاجة إىل اإلطالة بذكر من قال بزيارة قربه كذا الروياين و القاضي حسني حنوه و

من مجلتهم السيد اجلليل أبو زكريا حيىي  :ذكر السري إليه كثري من أصحاب الشافعي يف ذلك قبل احلج أو بعده و

سواء كان  النيب صلى اهللا عليه و سلميف زيارة قرب  )فصل(ا غريه قال يف كتابه املناسك و .النووي قدس اهللا روحه

 .اهـأفضل الطلبات  أربح املساعي و من أهم القربات وصلى اهللا عليه و سلم ذلك على طريقه أم ال فإن زيارته 

 ه و سلمالنيب صلى اهللا عليقالت احلنفية إن زيارة قرب  .إذا عرفت هذا فأتربع إليك بزيادة أخرى مع زيادة فائدةو 

ممن صرح بذلك اإلمام أبو منصور حممد  املستحبات بل تقرب من درجة الواجبات و من أفضل املندوبات و

إذا انصرف  قال اإلمام أبو العباس السروجي و و .اإلمام عبد اهللا بن حممود يف شرح املختار الكرماين يف مناسكه و

لزيارة قربه فإا من أجنح  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمنة احلاج من مكة شرفها اهللا تعاىل فليتوجه إىل طيبة مدي

قال  .أتربع بزيادة هي أبلغ يف تكذيب هذا الفاجر ألا من كالم أئمة احلنابلة كالمهم يف ذلك يطول و املساعي و

 صاحبيه و ستحب له زيارة قربه وبه اهلداية يف آخر باب صفة احلج ذي احلنبلي يف كتاابن اخلطاب حمفوظ الكاوا



قال اإلمام بن أمحد بن محدان يف  ستحباب شد الرحل إىل زيارة الصديقني رضي اهللا عنهما واهي  فيه فائدة و

قرب صاحبيه رضي اهللا  و النيب صلى اهللا عليه و سلميستحب ملن فرغ من نسكه زيارة قرب  الكربى و 1الرعاية

منهم االمام أبو الفرج بن اجلوزي يف  ذلك غريهم وذكر حنو  إن شاء قبله و ذلك بعد فراغ احلج و عنهما و

أنس رضي اهللا  بن عمر وااستدل حبديث  عقد له بابا يف زيارة قربه عليه الصالة و السالم و كتابه مثري الغرام و

استدل  و النيب صلى اهللا عليه و سلمبن قدامة يف املغين فصال يف ذلك فقال يستحب زيارة قرب اذكر  و .عنهم

ال أطول بذكري من ذكره من أئمة احلنابلة تبعا إلمامهم رضي اهللا  أيب هريرة رضي اهللا عنهم و بن عمر واحبديث 

ذيب الطالب لعبد احلق الصقلي عن أيب عمران  2فمن ذلك ما يف كتايب .مهمة أتربع بزيادة لفوائد مجة و عنهم و

ال عبد احلق يف هذا الكتاب رأيت يف بعض املسائل اليت ق واجبة و النيب صلى اهللا عليه و سلماملالكي أن زيارة قرب 

شرطوا عليه الزيارة فلم يستطع تلك  سئل عنها أبو حممد بن أيب زيد قيل له يف رجل استؤجر مبال ليحج به و

يف كتاب  هي مسألة حسنة و السنة أن يزور لعذر منعه من ذلك فقال يرد من األجرة بقدر مسافة الزيارة و

من اموعة عن مالك  بن حبيب وان حكى يف زيارة القبور من كالم أنه بعد إيب زيد فائدة أخرى فأ النوادر البن

يسلم عليهم كما  يأيت قبور الشهداء بأحد و و 3بالطاء املهملتني مث قال عقبة من كالم القرطي بإسكان الراء و و

يدل على التسليم على أهل القبور  ذكور ويف الكتاب امل صاحبيه و على و صلى اهللا عليه و سلم يسلم على قربه

قال  و .عمر رضي اهللا عنهما مقبورين أيب بكر و و النيب صلى اهللا عليه و سلمالتسليم على  ما جاء يف السنة و

أفضل من املشى إىل  النيب صلى اهللا عليه و سلمالعبدي املالكي يف شرح الرسالة إن املشي إىل املدينة لزيارة قرب 

النقول يف  أجاد رضي اهللا عنه ألنه أفضل البقاع باإلمجاع فهذه نبذة يسرية و صدق و بيت املقدس و الكعبة و
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ع عمل الناس يف ذلك يف مجي فيها اإلمجاع على طلب الزيارة بعدت املسافة أو قصرت و ذلك كثرية جدا و

أمة املختار بل من املصائب  يضلل أئمة قطار فكيف حيل ألحد أن يبدعهم بالقول الزور وعصار من مجيع األاأل

هي عصيام بشد رحاهلم لزيارة قربه عقب ما رجوه من املغفرة  العظيمة أن يوقع وفد اهللا تعاىل يف جرمية عظيمة و

من  قصروا فقد تركوا الصالة عامدين و هلم القصر و بتركهم الصالة اليت هي أحد أركان الدين ألم إذا مل جيز و

 1حلبيبهم الذين ال يصدر هذا إال ممن هو شديد العداوة لوفد اهللا تعاىل و إما حدا و كفرا و تركها متعمدا قتل إما

 سأذكر عقب هذا األدلة اخلاصة باحلث على زيارته و ستحقاق الشفاعة اليت ا جنام وايرجتون بزيارم له 

له يعتمد عليه فتراه واضحا جليا ال  منه تعلم أن هذا اخلبيث ال دين يف األئمة رواا و أتعرض ملا قدح فيها و

على  .أن يذيقه أشد العذاب و .رتكبه هذا الزائغ الفاجر الكذابال ترتاب فنسأل اهللا تعاىل العافية مما ي تشك فيه و

النيب صلى اهللا عليه إمنا ذكروه من األحاديث يف زيارة قرب 2(وقوله  .أشد احلساب ىسيلق ما أفسد يف هذه األمة و

أعوذ باهللا  )تفاق أهل العلم بل هي موضوعة مل يرو أحد من أهل السنن املعتمدة شيئا منهاالها ضعيفة بفك و سلم

محاك من الغواية إىل فجور هذا اخلبيث كيف جعل األحاديث  نظر أدام اهللا لك اهلداية وا .عز و جلمن مكر اهللا 

مل جيعل األئمة الذين  تفاق أهل العلم باحلديث واه بكلها ضعيفة مث أردف ذلك بقول املروية يف زيارة قرب خري الربية

 بالدة ذهنه و هذا من جهله و عنهم يف مواضع عديدة من كتبه و ىالعجب أنه رو أذكرهم من أهل احلديث و

نه مل ختمد نار خبثه مبا ذكره من الفجور حىت أردف إنقضه بذلك مث  ة قلبه من أنه ال يعلم تناقض كالمه ووعما

هذا شيء مل ير أحد من علماء  حاديث املروية يف زيارة القرب املكرم موضوعة يعين أا كذب وذلك بأن األ

لقد أسفرت هذه  ال من قبله قاتله اهللا تعاىل و ال رمز إليه ال من عصره و ال من عوامهم فاه به و املسلمني و

ال يبايل مبا  الفجور و مة الكذب ونه ال يعتقد حرأعلى  القضية عن زندقته بتجرئه على اإلفك على العلماء و
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اهلوى أن ال تقلده  إذا عرفت هذا فينبغي أيها املؤمن اخلايل من البدعة و و .إن كان فيه عظائم األمور و .يقول

إال هلكت كما هلك  تسأل غري أتباعه ممن له رتبة يف العلوم و له بل تفحص عن ذلك وال فيما يقو و نقلهفيما ي

تليق  أحذف األسانيد ألا ال أذكر من رواها و كر بعض األحاديث الوارده يف زيارة قربه ولنذ و 1أتباعه هو و

أذكر من صحح بعضها  و .قد رويت من طرق بلغت ا مرتلة الصحيح أو قاربت أو مرتلة احلسن ذه األوراق و

عليه  ن األحاديث يف زيارة قربهفم .باهللا التوفيق أنه يعتمد تصحيحه و أبني أنه من األئمة األعالم باحلديث و و

رواه غري واحد من أئمة احلديث  )من زار قربي وجبت له شفاعيت(صلى اهللا عليه و سلم  قوله الصالة السالم

بن عمر اهو من حديث  احلديث مروي ذا اللفظ يف عدة نسخ معتمدة و غريمها و البيهقي و منهم الدارقطين و

رسول اهللا صلى يف زيارة سيدنا للسائر  طراف املغنمإ والزائر  2يف كتابه إجياف بو اليمنخرجه أ رضي اهللا عنهما و

بعد وفاته كان كمن  عليه الصالة و السالم بن عساكر يف تارخيه يف زيارة قربهاخرجه احلافظ  و اهللا عليه و سلم

هو مروي من طرق  ربين وغريه فال نطول بذكر من رواه من أئمة احلديث املعت خرجه العقيلي و زاره يف حياته و

ن النت أسانيد مفرداا فمجموعها يقوي بعضها بعضا إ احلديث أو األحاديث و و .تبلغ احلسن قال أئمة احلديث

ممن ذكر ذلك أبو زكريا النووي ذكره يف شرح املهذب يف كتاب احلج  حيتج به و يعترب احلديث حديثا حسنا و و

قوله وجبت له شفاعيت معناه حقت  م ا جهل هذا الفاجر املبالغ يف فجوره وهي فائدة جليلة ينبغي معرفتها ليعل و

هي أن من زاره حمتسبا مات على  يف ذلك بشاره عظيمة لزوار قربه الشريف و ال بد منها بوعده الصادق و و

ت له شفاعيت وجب عليه الصالة و السالم يف قوله هذه البشارة العظيمة من مثرة زيارة قربه املكرم و التوحيد و

ال يف عرصات  ال بعد وفاته و ألنه مشفع ال ترد شفاعته ال يف حياته و حتقيق ملا قلته ألجل إضافة الشفاعة إليه و
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هو ذا  رواه احلافظ البزار يف مسنده و )من زار قربي حلت له شفاعيت( عليه الصالة و السالم قال القيامة و

أربعمائة  سنة مثانني و 1بو احلسني الصديف على اإلمام أيب عبد اهللا مورتشمسعها احلافظ أ اللفظ يف نسخة معتمدة و

من ( عليه الصالة و السالم قال الداقطين و عبد احلق هذا احلديث إىل البزار و ىقد عز حلت وجبت و معىن و

من مات بأحد  ويف رواية  غريها و رواه الدارقطين يف سننه و )حج فزار قربي بعد وفايت فكأمنا زارين يف حيايت

روي من  و .بن عمر رضي اهللا عنهمااهو من حديث  رواه غري واحد و احلرمني بعث يف اآلمنيني يوم القيامة و

من حج فزار قربي بعد مويت ( عليه الصالة و السالم رواه احلافظ بن عدي يف كتابه الكامل بزيادة قال طرق و

 خرجه هو بدون هذه الزيادة و بن عدي وايف سننه أنه ذكره  ذكر البيهقي و )صحبين كان كمن زارين يف حيايت و

من حج فزار ( :عليه الصالة و السالم قال :بن عمر رضي اهللا عنهما قالابن عساكر من حديث اخرجه احلافظ 

 قال و .بن اجلوزي ذه الزيادةارواه احلافظ  صحبين و زاد السهمي و )قربي بعد مويت كان كمن زارين يف حيايت

هو من  غريه و بن عدي يف كتابه الكامل وارواه  )مل يزرين فقد جفاين من حج البيت و( ه الصالة و السالمعلي

 هو كتاب ضخم و خرجه الدارقطين يف أحاديث مالك اليت ليست يف املوطأ و بن عمر رضي اهللا عنهما واحديث 

عليه  قال عرف ذلك واىل السرف فبن اجلوزي يف ذلك إاقد نسب  بن اجلوزي إن هذا احلديث موضوع واقال 

هو من  رواه أبو داود الطيالسي يف مسنده و )من زار قربي أو زارين كنت له شفيعا أو شهيدا( :الصالة و السالم

 بن عساكر من جهة الطيالسي وا رواه البيهقي و بن خزمية واألئمة رواه إمام ا بن عمر رضي اهللا عنهما واحديث 

بن ميمون أبو الفرج العبدي قال حدثين رجل من آل عمر رضي د الطيالسي حدثنا سوار ل أبو داوروي بزيادة قا

من زارين كنت له شفيعا أو (أو قال  )من زار قربي( :يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلماهللا عنه قال مسعت 

من زارين متعمدا ( الة و السالمعليه الص قال و )من مات يف أحد احلرمني بعثه اهللا يف اآلمنيني يوم القيامة شهيدا و
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قال  .1يحاالس يف رواية بن عساكر واغريه ومنهم احلافظ  رواه أبو جعفر العقيلي و )كان يف جواري يوم القيامة

من زارين متعمدا كان يف ( :قال النيب صلى اهللا عليه و سلمحدثنا هارون بن قزعة عن رجل من آل اخلطاب عن 

من مات يف أحد  صرب على بالئها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة و املدينة و من سكن جواري يوم القيامة و

عليه  قال و صلى اهللا عليه و سلم من هو يف جواره فهو يف اآلمنني ال حمالة و )احلرمني بعث يف اآلمنني يوم القيامة

ملقدس مل يسأله اهللا فيما صلى يف بيت ا غزا غزوة و زار قربي و من حج حجة اإلسالم و( :الصالة و السالم

كان حافظا من  ن ومسه حممد بن احلساهذا أبو الفتح  رواه احلافظ أبو الفتح األزدي يف فوائده و افترض عليه و

بن السمعاين يف األنساب ا صنف كتبا يف علوم احلديث ذكره اخلطيب البغدادي يف تارخيه و الفضل و أهل العلم و

قال عليه الصالة و السالم من  حسن املعرفة باحلديث و ذكره باحلفظ و غيالن وأثىن عليه حممد بن جعفر بن  و

هو  يف رواية من زارين حمتسبا إىل املدينة كان يف جواري يوم القيامة و و )زارين حمتسبا كنت له شفيعا أو شهيدا(

هو من  الغرام الساكن وممن ذكره ابن اجلوزي يف كتابه مثري  رواه غري واحد و من رواية أنس رضي اهللا عنه و

من زارين و من زارين ميتا فكأمنا زارين حيا ( :قال عليه الصالة و السالم روي من طرق و طريق ابن أيب الدنيا و

رواه احلافظ أبو عبد اهللا  )ما من أحد من أميت له سعة مث مل يزرين فليس له عذر وجبت له شفاعيت يوم القيامة و

بن عباس رضي اهللا عنهما أنه عليه الصالة اعن  و )الدرة اليتيمة يف فضائل املدينة(ابه حممد بن حممود النجار يف كت

من زار قربي حىت ينتهي إىل قربي كنت له يوم  من زارين يف ممايت كان كمن زارين يف حيايت و( :و السالم قال

 يف املنام كان كمن زارين يف من زارين( :بن عساكر من جهته إال أنه قالارواه  خرجه العقيلي و )القيامة شهيدا

عن على كرم اهللا وجهه أنه عليه الصالة و السالم قال من زار قربي بعد موتى فكأمنا  هي فائدة جليلة و حيايت و

رواه احلافظ أبو  من مل يزرين فقد جفاين رواه احلسني بن حيىي بن جعفر يف كتاب أخبار املدينة و زارين يف حيايت و
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رواه احلافظ أبو سعيد عبد امللك بن حممد  ر يف كتابه الدرة اليتيمة من مل يزرين فقد جفاين وعبد اهللا بن النجا

أبو سعيد هذا له  و .هذا الكتاب يف مثان جملدات و صلى اهللا عليه و سلم النيسابوري يف كتابه شرف املصطفى

 كان ينتفع بكالمه و يتربك به و ور وقربه ا مشه أربعمائة بنيسابور و مصنفات يف علوم الشريعة تويف سنة ست و

ين زائرا ال ءقال عليه الصالة و السالم من جا و .نور ضرحيه تنجلي بكالمه القلوب قدس اهللا روحه و بوعظه و

ال إة من جاءين زائرا مل ترتعه حاجة يف رواي أن أكون له شفيعا يوم القيامة و يال زياريت كان حقا علإعمله حاجة ت

منهم الطرباين يف  بن عمر رضي اهللا عنهما واألئمة احلفاظ املشهورين من حديث  واحد من ارواه غري زياريت

منهم العالمة احلافظ أبو على  بن املقرى يف معجمه ومنهم أبو بكر  منهم الدارقطين يف أماليه و معجمه الكبري و

يا هذا  .اهللا صلى اهللا عليه و سلمرسول بالصحاح املؤثرة عن  ىان بن السكن ذكره يف كتابه املسمسعيد بن عثم

 أما بعد فإنك سألتين أن أمجع لك ما صح عندي من السنن املأثورة الىت .نتبه ملا أذكره قال يف خطبة كتابه هذاا

ذين ال يطعن فيهم طاعن مما نقلوه فتدبرت ما سألتين عنه فوجدت مجاعة من األئمة نقلها األئمة من أهل البلدان ال

أجبتك  قتديت م وا حفظت عنهم أكثر ما نقلوه و قد وعيت مجيع ما ذكروه و ألتين من ذلك وقد تكلفوا ما س

جعلته أبوابا يف مجيع ما حيتاج إليه يف أحكام املسلمني فأول من نصب نفسه لطلب  إىل ما سألتين من ذلك و

رت ما نقلوه فوجدم تدب قد تصفحت ما ذكروه و النسائي و أبو داود و تابعه مسلم و الصحيح البخاري و

ختاره أحد اما ذكرته بعد ذلك مما  فما ذكرته يف كتايب هذا جممال فهو مما أمجعوا على صحته و .جمتهدين فيما طلبته

ما ذكرته فيما ينفرد به  و ،نسبته إىل اختياره دون غريه األئمة الذين مسيتهم فقد ثبتت حجته يف قبول ما ذكره و

فانظر أرشدك اهللا  .اهـ باهللا التوفيق نفراده دون غريه وادللت على  بينت علته و أحد أهل النقل للحديث فقد

غريمها  مسلم و حتقيق ما وضعه يف كتابه مل يقنع بوضع البخاري و ىاحلرص عل مام وتفاق من هذا اإلتعاىل هذا اال

من أن يقع منهم  عز و جلهللا هذا شأن األئمة اخلائفني من ا مع جاللتهم بل تتبع ما وضعوه حىت وضع يف كتابه و

نه رضي اهللا تعاىل عنه ذكر يف هذا الكتاب يف كتاب احلج إمث  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمزلل يف األخبار عن 



رسول اهللا صلى اهللا قال  :بن عمر رضي اهللا عنهما قالاعن  النيب صلى اهللا عليه و سلميف باب ثواب من زار قرب 

مل يذكر يف  و )زائرا مل يرتعه إال زياريت كان حقا على اهللا أن أكون له شفيعا يوم القيامة ينءمن جا( :عليه و سلم

هذا حكم منه بأن هذا احلديث جممع على صحته مبقتضى الشرط الذي شرطه يف  هذا الباب غري هذا احلديث و

ما وراء  خراسان و لعراق وهو رضي اهللا عنه إمام جليل حافظ متقن كثري احلديث واسع الرحلة مسع با اخلطبة و

هو من القدماء أصله  األجالء أهل الدين و مسع من خالئق من أئمة احلديث و مصر و مسع بالشام و النهر و

 على أمثاله و ثالمثائة رمحة اهللا تعاىل عليه و مخسني و مات ا يف نصف احملرم سنة ثالث و سكن مصر و بغدادي و

اليوم اآلخر أن جيعله ضعيفا فضال عن أن جيعله كذبا  ل ألحد يؤمن باهللا وفكيف حي 1إذا كان هذا حديث صحيح

أمثاله فال يصدر  مام وبتكذيب هذا اإل أما القول بوضعه و أقل درجات الثقة اخلائف أن يقول صححه فالن و و

ذلك فانظر أرشدك  إذا تقرر لك و .من ذلك عز و جلغريها عائذا باهللا  إال من زنديق حمقق الزندقة ذه القرينة و

 و ىحلديث الذين م يقتدعافاك هذا اخلبيث الطوية كيف طعن يف هذه األئمة األعالم يف علوم ا اهللا تعاىل و

طعن يف هذه  و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمرماهم بالوضع على  عند ذكرهم تترتل الرمحة و عليهم يعول و

إن كان  غرض له فيه طعن فيه و قاتله اهللا تعاىل كلما جاء إىل شئ ال هذا شأنه و .األخبار املروية عن هذه األئمة

ال من  و صلى اهللا عليه و سلم ال من رسوله ال عليه ال من اهللا عز و جل و معموال به بني األئمة و مشهورا و

 ه و سلمالنيب صلى اهللا عليهو أن من قاعدته أن من كذب على  تنبه لشئ عظيم رمى به هذه األئمة و الناس و

صلى اهللا عليه و  أن عنده ضغينة للنيب ىغريه يدل عل هذا و ما يستحقه و عز و جلمتعمدا كفر فعليه من اهللا 

السالم  كذا ألمته ليفوت عليهم هذا اخلري الذي رتبه على زيارة قربه عليه أفضل الصالة و لصاحبيه و و سلم

خلبائث فإا ال جتوز إال على عامي أو بليد الذهن كاحلمار حذروا تزويق مقالته املطوي حتتها أخبث اا فاحذروه و
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قال عليه الصالة و السالم أن بني  .اهللا أعلم باهللا تعاىل التوفيق و أخبار الناس و حيمل أسفارا أو خال من العلوم و

يف  قوله و فاحذروهم رواه مسلم يف صحيحه من حديث جابر بن مسرة رضي اهللا عنه و 1يدي الساعة دجاجلة

هم ئختذوا قبور أنبيااالنصاري  لعن اهللا اليهود و( :أنه قال يف مرض موته النيب صلى اهللا عليه و سلمالصحيحني عن 

هم دفنوه يف حجرة لكن كره أن يتخذ مسجدا ف برزوا قربه ولوال ذلك أل حيذر ما فعلوا قالت عائشة و )مساجد

يتخذ قربه وثنا  يتخذ مسجدا و صلي أحد عند قربه وعتادوه من الدفن يف الصحاري لئال ياعائشة خالف ما 

حاديث املتعلقة فجوره بادعاء أن هذه األ ئمة وفهمك كيف بعد تضليل هذه األ تأمل بصرك اهللا تعاىل و ...خلإ

فيه من أقوى األدلة على  بالزيارة كذب كيف أردف ذلك ذا احلديث حمتجا به على منع زيارة القرب الشريف و

حنن مل نتخذ قربه  ختاذ القبور مساجد واإمنا فيه منع  و ةحلديث ليس فيه تعرض للزيارة ألبتوء فهمه إذ اس تدليسه و

رؤية العظمة  السكينة و اخلشوع و مع األدب و ندعو ال إليه بل نزوره و ال نصلي فيه و املكرم املعظم مسجدا و

قال بعضهم رأيت أنس بن مالك رضي اهللا عنه خادم على ذلك جرت عادة املؤمنني  جييبنا و لعلمنا بأنه يسمعنا و

فتتح افوقف فرفع يديه حىت ظننت أنه قد  النيب صلى اهللا عليه و سلمأتى قرب  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

رة عائشة رضي اهللا عنها قوله فهم دفنوه يف حج نصرف وامث  النيب صلى اهللا عليه و سلمالصالة فسلم على 

نا هذا أيضا من يتخذ مسجدا فيتخذ قربه وث ه من الدفن يف الصحاري لئال يصلي أحد عند قربه وعتادواخالف ما 

إمنا دفنوه  غوغاء الناس و ما قاله باطل ميوه به على الضعفاء من الطلبة و سوء الفهم على عادته و التدليس منه و

كان  السالم يدفنون حيث يقبضون و و هلم أن األنبياء عليهم الصالة ىحجرة عائشة رضي اهللا عنها ملا رويف 

خوانه فقال أبو بكر رضي اهللا عنه إقال بعضهم مع  ختالفهم أين يدفن فقال بعضهم يدفن يف مسجده واذلك بعد 

هذا من  و ها روى هلم احلديث دفنوه موضع قبضيدفن موضع يقبض فلم النيبعندي من ذلك علم فذكر هلم أن 
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هذا شأنه  الذي ذكره و للمعىن هأن أحدا قال أم دفنوه موضع قبضال نعلم  رة والقضايا املشهورة يف غاية الشه

إن وجد شيئا عليه أمهله أو محله  زخرفه و وسع الكالم فيه و خبث طويته ذكره و إن وجد شيئا يوافق هواه و

كانت  قوله و تدليسه عند تأمله يف بعض املواضع يعرف من غري تأمل و على حممل يعرف به أهل النقل جهله و

 ال ال يتمتع بالقرب و التابعون ملا كانت احلجرة النبوية منفصلة عن املسجد ال يدخل للصالة هناك و الصحابة و

 أشباههم من سيئ األفهام من الطلبة فإن هذا ال دعاء هناك هذا أيضا من اجلسارة اليت يزخرف ا على العوام و

سيأيت إن  فعال إال الدعاء فليس كما قال ويدل على الزيارة بال هذه األالمه يدل على مراده من منع الزيارة بل ك

 أومهه كالمه فإن أبا أيوب األنصاري رضي اهللا عنه زار و مع ذلك ليس جممعا عليه كما زعمه و شاء اهللا تعاىل و

هذا األمر إذا وليه  بكوا علىاقال يف كالمه ما معناه  التزم القرب فأنكر عليه مروان بن احلكم فوخبه أبو أيوب و

بن عمر رضي اهللا عنهما أنه وضع يده على اعن  يرو و .ذكر ذلك أبو احلسني يف كتابه أخبار املدينة .1غري أهله

ردد إىل األماكن كان رضي اهللا عنه يت و 2من املنرب مث وضعها على وجهه النيب صلى اهللا عليه و سلمموضع مقعد 

قد تقدمت قصة بالل رضي اهللا  براحلته ألجل التربك و و لى اهللا عليه و سلمرسول اهللا صليها إاليت كان يتردد 

 و 3يبكي عنه ملا شد رحله لزيارة قربه عليه الصالة و السالم فلما وصل الضريح املكرم جعل ميرغ وجهه عليه و

                                       
يف ذلك جواز ضم قبور الصاحلني و أبو أيوب األنصاري الذي ضم ضريح سيد الوجود صلى اهللا عليه و سلم هو و أبو أيوب و كفى   1

  .اهـ مصححه
  .و ابن عمر هو ابن عمر اهـ مصححه يف ذلك جواز التربك بآثار الصاحلني أيا كانت  حىت اخلشب الذي كانوا جيلسون عليه  2
متريغ سيدنا بالل وجهه على ضريح خري اخللق و بالل هو بالل جتده صورة طبق األصل ملا حيصل من كثري من الزائرين اليوم و  انظر  3

ك باهللا ليحكموا بذلك الزائرات للصاحلني من أهل البيت و غريهم و يقوم و يقعد كثري من املتنطعني لذلك و ال يرضون لفاعله غري الشر

علم أولئك املتنطعون أن ذلك أثر وجد يف النفوس ال سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليعلى بالل الذي يعد من أجالء الصحابة و هو مؤذن ر

  :يشعرون هم به حيمل أهله على التربك مبا جياور حبيب رم و هو من باب قول القائل



 أكد ذلك بقوله هي دعوى عريضة مث ال دعاء هناك قضية سياقه أن اإلمجاع على أنه ال يدعو عند القرب و قوله و

أرادوا الدعاء  التابعني إذا سلموا عليه و كان السلف من الصحابة و إمنا يفعلونه يف املسجد مث أردف ذلك بقوله و

ال يستقبل  أما وقت السالم فقال أبو حنيفة يستقبل القبلة و مل يستقبلوا القرب مث قال و دعوا مستقبلي القبلة و

مل يقل أحد من األئمة أنه ال يستقبل القبلة عند الدعاء  ل القرب عند السالم خاصة وقال أكثر األئمة يستقب القرب و

مذهبه خبالفها مث أردف هذا بأمور جيسر ا على األغمار يتخيل الواقف عليها  إال يف حكاية مكذوبة عن مالك و

 تفاق ويدعي عند القرب باال الكالمه أنه  احلاصل من من العوام حسم باب الزيارة لقربه عليه الصالة و السالم و

أيب جعفر املنصور كذب سبحانك هذا  أن احلكاية الىت وقعت بني مالك و مجاع وال يستقبل القرب عند الدعاء باإل

أما قضية  .ال من غريهم وال رمز إليه ال من العلماء  هذا من الفجور الذي ال أعلم أحدا فاه به و تان عظيم و

أما الدعاء عند القرب فقد ذكره  كرا يف الكالم على التوسل فإا صحيحة بال نزاع ومالك مع املنصور فقد ذ

 يدعو و يقف كما يقف احلاج عند البيت للوداع و قد نص على أنه يقف عند القرب و مام مالك ومنهم اإل خلق و

النيب صلى اهللا عليه ك أن إتيان قرب بن املواز يف املوازية فأفاد ذلاقد ذكره  الدعاء و فيه املبالغة يف طول الوقوف و

و يف زمنه  أن عمل الناس على ذلك قبله و الدعاء عنده من األمور املعلومة عند مالك و الوقوف عنده و و و سلم

بن وهب إذا ااية قال مالك يف رو و .لو كان األمر على خالف ذلك ألنكره فضال عن أن يفيت به أو يقره عليه

ال ميس القرب  يسلم و يدعو و وجهه إىل القرب ال إىل القبلة و يقف و ،دعا و  عليه و سلمالنيب صلى اهللاسلم على 

إمنا ذكرت كالم املبسوطة ألن من  و .ميضي لكن يسلم و يدعو و بيده نعم يف املبسوطة ال أرى أنه يقف عنده و

                                                                                                                                
  اجلدار و ذا اجلدار أقبل ذا  أمر على الديار ديار ليلى

  و لكن حب من سكن الديار  و ما حب الديار شغفن قليب

هذا قصد أولئك املؤمنني يف ملسهم ضريح الصاحل من العباد ال العبادة كما يتوهم مظلموا القلوب مسيئو الظن باملؤمنني فليعلم اهـ 

  .مصححه



ل أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا قا ما عليه ألن ذلك من الدين و له و حق العامل الذي يؤخذ بكالمه أن يذكر ما

رسول اهللا صلى اهللا إذا قدم مدينة  و .النيب صلى اهللا عليه و سلممري يف كتاب املستوعب يف باب زيارة قرب االس

يقدم رجله اليمىن يف  و صلى اهللا عليه و سلم اهللا يغتسل لدخوله مث يأيت مسجد رسولاستحب له أن  عليه و سلم

املنرب عن يساره مث ذكر  القبلة خلف ظهره و جيعل القرب تلقاء وجهه و القرب فيقف ناحيته و الدخول مث يأيت حائط

لو أم إذ ظلموا  نك قلت يف كتابك لنبيك عليه الصالة و السالم وإمنه اللهم  أطال و الدعاء و كيفية السالم و

رة كما أوجبتها ملن أتاه يف حال حياته ين قد أتيتك مستغفرا فأسألك أن توجب يل املغفإ و .أنفسهم جاءوك اآلية

هذا أبو عبد اهللا  إذا أراد اخلروج عاد إىل القرب فودع و ذكر دعاء طويال مث قال و اللهم إين أتوجه إليك بنبيك و

 و النيب صلى اهللا عليه و سلممن مجلة ما أفاد أنه يتوسل ب ساق هذا الكالم سياق املتفق عليه و من أئمة احلنابلة و

كذلك ذكره أبو  بعد الوفاة فتنبه لذلك و شاملة للحياة و أن اآلية عامة و بعد وفاته كما يف حياته و ه بهيتوج

 مام أبو زكريا النووي يف مناسكه وقال اإل يطيل الدعاء عند القرب املكرم و منصور الكرماين من احلنفية أنه يدعو و

ذكر كالما مطوال مث قال فإذا صلى حتية املسجد أتى القرب  و النيب صلى اهللا عليه و سلمغريه فصل يف زيارة قرب 

ذكر كيفية السالم  سلم مقتصدا ال يرفع صوته و ستدبر القبلة على حنو أربعة أذرع من جدار القرب وا فاستقبله و

القرب فهذه نقول األئمة بتطويل الدعاء عند  ..يغتنم هذا املوقف الشريف إخل جيتهد يف إكثار الدعاء و مث قال و

لتوحيد فإن من هذا كله حمافظة على ا و :قوله و .كل أحد تلحقه اخليبة على قدره قد خاب من افترى و املكرم و

ال تذرن ودا  ال تذرن آهلتكم و[ :ختاذ القبور مساجد كما قال طائفة من السلف يف قوله تعاىلاأصول الشرك باهللا 

قالوا كان هؤالء قوما صاحلني يف قوم نوح فلما ماتوا  ]كثريا قد أضلوا نسرا و يعوق و ال يغوث و ال سواعا و و

ذلك املعىن البخاري قد ذكر  اعتكفوا على قبورهم مث صوروا على صورهم متاثيل مث طال عليهم األمد فعبدوها و

غريه عن غري واحد من السلف  بن جرير الطربي يف تفسريه واذكره  بن عباس رضي اهللا عنهما وايف صحيحه عن 

 ستدالل منه قطعت جبلهه وفهما إذا تأملت هذا اال زادك بصرية و و عز و جلأنت أيها اللبيب أرشدك اهللا  و .خلا



من نفس الدليل تعلم ذلك فإنه ختيل بذهنه اجلامد  خياالته الفاسدة و علمت بذلك سوء فهمه و خبلطه يف خبطه و

عبادة  أن الزيارة تؤدي إىل الشرك و ظة على التوحيد والسفر إليها من احملاف خياله الفاسد أن منع الزيارة و و

املؤدي  تصوير املوتى فيها هو احملذور و العكوف و عيدا و ختاذ الصور مساجد واهذا خيال فاسد ألن  األوثان و

عليه هذا هو املمنوع منه كما هو مصرح به يف األحاديث الصحيحة يف قوله  و ،إىل الشرك عند تطاول الزمان

يف قوله ملا أخرب  و .النصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد حيذر ما صنعوا لعن اهللا اليهود وو السالم  الصالة

بكنيسة بأرض احلبشة قال أولئك إذا مات منهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجدا مث صوروا فيه تلك الصور 

و أما الزيارة  و هللا صلى اهللا عليه و سلمرسول افهذا هو الذي حذر منه  عز و جلأولئك شرار اخللق عند اهللا 

من ختيل ذلك فهو من سوء  و .ال له تعلق بتلك األمور عنده فلم يؤد إىل ذلك و الدعاء له و السالم على امليت و

أبلغ من ذلك ملا  و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلملو كان يؤدي إىل ذلك ملا شرعه  فهمه يف هذا األمر الواضح و

أمره  باخلروج إىل قبور الشهداء الذين أكرمهم بالشهادة حني نزل عليه جربيل عليه السالم و عز و جل أمره اهللا

نه عليه الصالة و السالم قال إأيضا ف و ،بأمر اهللا تعاىل باخلروج إىل بقيع الغرقد بل كان اه أن لو أراد اخلروج

ا علمهم كيفية الزيارة كما جاء يف األحاديث يف غريه بزيادة إىل غري ذلك مم زوروا القبور كما رواه مسلم و

لظاهر قوله عليه الصالة منهم من أوجب زيارا  أمجع عليه املسلمون حىت إن تواتر ذلك و و .فعال زيارا قوال و

 التصوير و عيدا و ختاذها مساجد وامن األمور اليت تؤدي إىل الشرك كو السالم زوروا القبور فلو كانت الزيارة 

 على ما أراد من غيبه و عز و جلقد أطلعه اهللا  بفعله و ال شرعها بقوله و لنبيه و عز و جلو ذلك مل يشرعه اهللا حن

ال فعلها الصحابة رضي اهللا عنهم الذين هم من أصفياء اهللا تعاىل بل  هو الصراط املستقيم و بعثه بدينه القومي و

اندراس  دفنه و ماتته وإب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمكانوا أحرص الناس على ذلك خوفا من إعادة ما جاء 

   .اهللا أعلم أثره و

حتققت أنه ليس ألحد أن  تعقلته بذهنك الصحيح علمت و أنت أيها العاقل الفطن إذا تصورت ما نقلته لك و و



أنه  االته الفاسدة ومصادره خبي أنه ال حيل له التهجم على موارد الشرع و له ووسر حيرم إال ما حرم اهللا تعاىل و

تتبعنا هذه اخلياالت الفاسدة  لو فتحنا هذا الباب و بذهنه اجلامد أدرك ما مل يدركه الصحابة رضي اهللا عنهم و

ذلك من اخلسران  ملات الدين و تبدلت بعد اجلهالة و حنلت عراه عروة عروة وال هلدمنا أمورا كثرية من الدين و

   :املبني شعر

  م املقتديفإذا اقتديت م فنع   و صحبهفالقول ما قال النيب

 حديث اللهم ال جتعل قربي وثنا و عليه الصالة و السالم علم أن من مجلة ما احتج به على منع زيارة قربها و

طمس  هذا من أظهر األمور على عمى قلبه و ختذوا قبور أنبيائهم مساجد واغضب اهللا على قوم شتد ا .عيدا

 الذي رفع ذكره و فضال عن أن يعتقد معتقد أن قربه املكرم املعظم يصري وثنا كال و بصريته كيف يتخيل متخيل

لو يف حق  هو ال ترد له دعوة و كيف يتصور و مأل كتابه بذلك ال ميكن تصور ذلك و عظمه و أعلى قدره و

مع  .ك نقطة من ذلكلو عددت ل هذا من املعلوم الشائع الذائع عند املتسع الباع و و .غريه فكيف مبا هو يف حقه

لسعد بن أيب  عليه الصالة و السالم دعا .ملا الح ملا أدرك غبار مباديه و و .األلواح قتصاد لضاقت القراطيس واال

إذا كان هذا قد ناله بربكة دعوته فكيف بدعائه  و ،وقاص أن جييب اهللا دعوته فما دعا على أحد إال استجيب له

فقال ادع ربك أن يعافيين  عليه الصالة و السالم مرض أبو طالب فعاده و .يعلنفسه ال سيما يف هذا األمر الفظ

فقال اللهم اشف عمي فقام يف احلال كأمنا نشط من عقال فقال له يا ابن أخي أيطيعك ربك فقال يا عماه لئن 

ال جييعها قالت فما البنته فاطمة رضي اهللا عنها أن اهللا  دعا عليه الصالة و السالم و .أطعت اهللا عز و جل ليطعنك

يف الشتاء ثياب  سالربد فكان يلب رضي اهللا عنه أن يكفيه احلر و ليلع و دعا عليه الصالة و السالم .جعت بعد

دعا عليه الصالة و السالم البن عباس فقال اللهم  و .ال برد ال يصيبه حر و يف الصيف ثياب الشتاء و الصيف و

دعا لعبد الرمحن بن  و .ترمجان القرآن كان بعد ذلك يسمى احلرب و لك وعلم التأويل فكان كذ فقهه يف الدين و

الم لعروة بن أيب اجلعد فكان دعا عليه الصالة و الس و .شترى شيئا إال ربح فيهاجعفر بالربكة يف صفقة ميينه فما 



قال عبد  ،بالربكة دعا عليه الصالة و السالم لعبد الرمحن بن عوف رضى اهللا عنه و .شترى التراب لربح فيهالو 

ندت له عليه الصالة و السالم ناقة فدعا بردها فجاءها  و .الرمحن فلو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب حتته ذهبا

عصار اإل و ،املرتلة عنده أن جعلها سائسة بعريه إعصار ريح حىت ردها عليه فانظر كيف من كساه خلع القرب و

يف حديث أمساء بنت عميس رضي اهللا  و .ع إىل السماء كأا عمودهو الريح العاصف اليت ترتف عاصري وأحد األ

رضي اهللا عنه فلم يصل العصر حىت غربت  يرأسه يف حجر عل ليه وإ ىنه عليه الصالة و السالم كان يوحعنها أ

طاعة رسولك فاردد عليه الشمس قالت أمساء  الشمس فقال عليه الصالة و السالم اللهم إنه كان يف طاعتك و

قيل  و .ربذلك بالصبهاء خبي وقعت على اجلبال و اهللا عنها فرأيتها غربت مث رأيتها طلعت بعد ما غربت و رضي

تنبيه (قد ذكرت مجلة من ذلك يف فصل احلج يف كتاب  مثل هذا كثري جدا و رجعت حىت بلغت نصف املسجد و

  ):السالك على مظان املهالك

  دين أمحالفأوقرت منه للغا  يا من أمد أبا هر مبزودة

  قالعيس هلا يف السرى وجد و إر  جئناك نطوي الفجاج القفرات على

هل من شئ فقلت نعم  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمقال أبو هريرة رضى اهللا عنه أصاب الناس خممصة فقال يل 

ادع عشرة فأكلوا دعا بالربكة مث قال  خرج قبضة فبسطها وأاملزود قال فأتين به فأدخل يده فشيء من التمر يف 

 قبض منه وا أدخل يدك و شبعوا مث قال خذ ما جئت به و حىت شبعوا مث عشرة كذلك حىت أطعم اجليش كلهم و

 أيب بكر و و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمأطعمت حياة  ال تكفئه فقبضت على أكثر ما جئت به فأكلت منه و

يف رواية فقد محلت من ذلك التمر  و .نه فانتهب مين فذهبعمر رضي اهللا عنهما إىل أن قتل عثمان رضي اهللا ع

 هو مثل الرمال كثرة يا صحيح الذهن و كذا أوسقا يف سبيل اهللا تعاىل فقد حتققت ذا فضال عن غريه و و كذا

 بل يف احلديث الصحيح قد أيس الشيطان أن يعبد يف جزيرة العرب أو ةن به أنه ال يكون قربه وثنا ألبتاإلميا يقو

   :ضاعف العذاب عليه ال تشد الرحال إليه قاتل اهللا العزيز من قاله و يتوسل به و مثل هذا السيد املعظم املكرم ال



  فذاك الذي يسعى إليه و يدجل  جدير بنا نسعى إليه و ندجل

  و حنن إليه يف القيامة أحوج  جعلنا إليه يف احلياة احتياجنا

  له عن جاه أمحد خمرج و من ذا  مجيع الورى و الرسل حتت لوائه

   :جعله على رضف جهنم يتمايل له وئائل اهللا قاال يتوسل به ق أو هلذا السيد اجلليل املبجل اليشد إليه رحل و

  و أعالمه يف ذروة العز تركز  زكا قدره من ذا جياريه يف العال

  و كل نيب باللوا يتعزز  زحاما ترى للرسل حتت لوائه

  أولو العزم عنها يف القيامة تعجز  ازعيم بتعجيل الشفاعة عندم

  إذا هي من غيظ علينا متيز  زفري لظى عنا يرد جباهه

  فسريوا و زوروا فالغنائم حترز  زكاة على األبدان تسعى لقربه

  و من مات عجزا ذاك و اهللا أميز  فمن زاره نال السعادة كلها

عظيم  عند ربه و كماهلا رتفاع مرتلته وا ورتبته  و إمنا توسل به لعلو قدرهعليه الصالة و السالم فمن توسل به 

أحب  حبيب رب العاملني و اآلخرين و عن نفسه فإنه سيد األولني و هو فضله على مجيع خلقة كما أخرب إجالله و

  :اآلخرين حىت يف أعدائه املبطلني ذائع يف األقدمني و اخللق إليه أمجعني ذلك شائع و

  

  إن قدموا بعثا ففي الفضل أسبق و  قدميا بدا قبل النبيني فضله

  و ال أحد منهم بأمحد يلحق  قضى اهللا أن ال يلحق الرسل الحق

  قدميا و ال يف آخر اخللق خيلق  قطعنا بأن ال خيلق اهللا شبهه

  فبادر و قل ال ال فإنك تصدق  قل احلق هل تدري ألمحد مشبها



  عليه لواء احلمد يف احلشر خيفق  قرأنا أحاديثا صحاحا بأنه

  و من حوله صفوا و حفوا و أحدقوا  قياما له األمالك و الرسل حتته

  رفيق و لكن باملساكني أرفق  قوي و لكن لني يف أناسه

  ألمحد حجابا و ال الباب يغلق  قريب ألرباب احلوائج ما ترى

  

   :هو كما قيل فيه كيف ال يكون كذلك و و

  و جالال و سيد البطحاء  أكرم العاملني أصال و فصال

  لكل الورى و رفع اللواء  خص باحلوض و الشفاعة يف احلشر

  دخوال يف اجلنة الفيحاءس   و املقام احملمود و السبق للنا

  درجات اجلنان ذات البقاء  وسيلة هي أعلى مث يعطى

  و عمادي يف شديت و رخائي  هو جاري و عديت و نصريي

  

   :بفقري بل هو كما قيل فيه ليس هذا خاصا يب و و

  

  و الفخر و اد و اإلحسان و احلسب  املقام الذي ما ناله أحد له

  كل األنام إذا ما مسها العطب  و هو الشفيع الذي تنجي شفاعته

  و هو الذي لفخار اد يكتسب  حممد خري خلق اهللا قاطبة

  تزول عن قليب اآلالم و الكرب  نوه به يا منادي احلي إن به



  ة هليب الشوق تلتهبو مهج  عان له مقلة تشتاق تنظره

  

   :كيف كيف أسلوه ال أفوه و هدت مما ال ميكن النطق به واقد شاهدت ما ش كيف ال تلتهب و و

  وميض الربق مث تولتمضت ك  رعى اهللا بالبطحاء أيامنا اليت

  لعزا حيلو خضوعي و ذليت  و حيا قبابا بني سلع إىل قبا

  س حىت تولتكأن مل تزرها العي  أحالم نائمنعمت ا لكن ك

  دوا بيض الصورام سلت و لو  فهل يل إىل تلك العوامل عودة

  مشوسي يف أرجائه و أهليت  و ألثم إجالال ثراها و أجتلي

  حي لت من رباها و علت  سقى اهللا ذات الظل من دارة احلمى

  غمائم بالنوء الروى استهلت  و سحت على أعالم سلع مدمية

  سكاا كل املراد و بغييت و  فتلك لعمر اهللا دار أحبيت

  شدي و رحليت فتحمد فيها العيس  أال ليت شعري هل أزور قباا

  ملن نظم مدحي فيه بيت قصيديت  و أنشد يف أكنافها مترمنا

  ضاقت مبا رمت حيليت إىل اهللا إذ  أال يا رسول اهللا أنت وسيليت

  إىل اهللا يف غفران ذنيب و زليت  و إن شئت قلت

  

ال يطعن إىل أن ظهر بعض  مل يزل منذ آدم عليه السالم ال يتوقف فيه أحد و ليه الصالة و السالمع فالتوسل به

ال  جاهه فال يتوسل به و إنه مبوته بطلت حرمته و قال وعليه الصالة و السالم غالم يف بغضه  زنادقة اليهود و

قرره  زاد هذا اخلبيث أن التوسل به شرك ومت ذلك بتوارث ساللتهم معتقدين مصرين عليه مث  حممد و هيقال يا جا



ذلك يدل على أنه من أجهل اجلهلة فإن التوسل به  و ]إىل اهللا زلفى يقربوناما نعبدهم إال ل[بتقرير أحلقه بقوله 

ال يلزم  لغريه و ال عز و جلأتشفع إليه به فهو سائل هللا  برسوله و عز و جلمعناه أسأل اهللا عليه الصالة و السالم 

ال جعله شريكا يف  ربا من دون اهللا و ال اختذوا إهلا و التشفع إليه به أن يكون عبده و لتوسل به أو بشخص ومن ا

مثل هذا ال  عدم تعقله ما يقول و سوء فهمه و فهو من جهله و 1من جعل التوسل بشخص مثل هؤالء هلية واإل

قد  و .هو ال يشعر إال هلك و الباطل و بني احلق و ال ينظر يف كالمه إال من له رتبة التمييز حيل ألحد أن يقلده و

قد عرفنا أن حياتك خري لنا  رسول اهللاقالوا يا  )ممايت خري لكم حيايت خري لكم و( :عليه الصالة و السالم قال

 فإذا مت فال أزال يبحدثا أحدث اهللا لكم املخرج منه  أما حيايت فإنكم كلما أحدثتم( :فكيف وفاتك خري لنا قال

تعرض علي  و ىأجاب أربعني سنة حىت ينفخ األخر ادي من قربي ريب أميت حىت ينفخ يف الصور مث ال أزالأن

رواه اإلمام العالمة هبة اهللا  )ما كان من سيء دعوت اهللا أن يغفره أعمالكم فما كان من حسن شكرت اهللا عليه و

ال نعمل  بعد وفاته فكيف ال يتوسل به إليه و و رواه غريه فهو رمحة لنا يف حياته يف كتابه توثيق عرى اإلميان و

أمجعوا على تكفري من قال خبالف ذلك صرح  ذلك مما أمجع أهل التوحيد عليه و إليه و القناعيس حنوه و و البزل

صر فيه ال إىل قبور األنبياء حرام ال تقيفيت بأن شد الرح ممن يعتقد و ابن تيميةكان  أوهلم مالك و به أئمة األمة و

عتقاله على ذلك فاعتقل اجاء بريدي من مصر ب و النيب صلى اهللا عليه و سلمقرب  يصرح بقرب اخلليل و لصالة وا

بن قيم اجلوزية اعيل بن كثري الشركويين فاتفق أن إمسا بن قيم اجلوزية الزرعي واعتقاد تلميذه على هذا اال كان و

قال هأنا  قال يف أثناء وعظه بعد أن ذكر املسألة و ظ ووع رقى على منرب يف احلرم و سافر إىل القدس الشريف و

النيب ذكر املسألة بعينها حىت قال فال يزور قرب  عمل له جملس وعظ و ال أزور اخلليل مث جاء إىل نابلس و راجع و

إىل  أهل نابلس كتب أهل القدس و نابلس و ايلأرادوا قتله فحماه منهم و فقام إليه الناس و صلى اهللا عليه و سلم

                                       
  .الكالم اهـ مصححهشركا كاليستقيم جلعل تقديره هذا حمذوف هو املفعول الثاين   1



صعد إىل الصاحلية إىل القاضي مشس الدين بن  دمشق يعرفون صورة ما وقع منه فطلبه القاضي املالكي فتردد و

   .ابن تيميةمل يعزره ألجل  حقن دمه و حكم بإسالمه و أسلم على يديه فقبل توبته و مسلم احلنبلي و

أحضر مجاعة من مجاعة  صر باملدرسة العادلية وملا كان يوم اجلمعة رابع شعبان جلس القاضي جالل الدين بعد الع و

اإلجنيل  كانوا معتقلني يف سجن الشرع فادعى على إمساعيل بن كثري صاحب التاريخ أنه قال إن التوراة و ابن تيمية

طيف به  أخرج و ثبت يف وجهه فعزر يف الس بالدرة و شهدوا عليه بذلك و و ما حباهلما كما أنزالإ ما بدال و

يف نابلس فأنكر فقامت  عليه مبا قاله يف القدس الشريف و يادع بن قيم اجلوزية وادي عليه مبا قاله مث أحضر نو و

بن قيم اجلوزيه إىل املا كان يوم األربعاء أحضر  محل على مجل مث أعيدوا يف السجن و عليه البينة مبا قاله فأدب و

 ن جوابه إال أن قال أن القاضي احلنبلي حكم حبقن دمي وفما كا 1أرادوا ضرب عنقه جملس مشس الدين املالكي و

 ضرب بالدرة و عذر و  احلبس إىل أن أحضر احلنبلي فأخرب مبا قاله فأحضر وقبول توبيت فأعيد إىل بإسالمي و

حضر شخص إىل دمشق  مل يزل هذا يف أتباعه و ردوه إىل احلبس و الصاحلية و طيف به يف البلد و أركب محارا و

آحاد الناس من  حاديثه فكان يسردها على العوام وأ كان قد حفظ آيات املتشابه و ه أمحد الظاهري ويقال ل

مام اإلبه  فعلماألحاديث  اآليات و ردلقاهرة فشرع يسنه توجه إىل اإمث  .أكرموه و ابن تيميةالفقهاء فعظمه أتباع 

كانوا يضربونه بالسياط أول  قيدوه و أخذوه وأعلم به برقوق ف و ،العالمة الشيخ سراج الدين البلقيين فطلبه

 عادوا عليه الضرب مث بلغين أن آخر األمر أن ضربوا عنقه وأيف العمارة فإذا كان آخر النهار النهار مث يستعملونه 

كان يقول بأعلى صوته يف  له عليه الرد و و ابن تيميةبن رجب احلنبلي ممن يعتقد كفر شيخ زين الدين كان ال

زدراء اال التجسيم و أتباعه من الغالة يف التشبيه و احلاصل أنه و الس معذور السبكي يعين يف تكفريه وبعض ا

هلم دواهي أخر لو  بإنكار األبدال الذين هم خلفوا األنبياء و بغض الشيخني و و النيب صلى اهللا عليه و سلمب

                                       
  .هذه قيمة ابن القيم يراها القارئ جمسمة أمامه يف هذا السياق فليعرفها و ال يغتر اهـ مصححه  1



باإلجابة  و .دوامها إنه على ما يشاء قدير فية ونطقوا ا ألحرقهم الناس يف حلظة واحدة فنسأل اهللا تعاىل العا

اهللا  على باب اجلوزية لفتواهم يف مسألة الطالق و طيف ما يف البلد و ابن كثري و ابن القيم و )جرسوا و( :جدير

   .أعلم

شد منع  فيها التعرض ملنع الوسيلة و علم أين اقتصرت على الكالم على هذه الفتوى إلشاعتها بني العوام وا و

 التمويهات اليت بينا بطالا و ستدالله ملا قاله بالتجسري وا و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمالرحال إىل قرب سيدنا 

ال  ال يأخذ عنه و أن ال حيل أن يقلده و اإلغراء و فجوره يف النقل و ىن ذلك من أظهر األمور علأ فسادها و

مث من  1هو ال يشعر إال هلك و الباطل و و تبة التمييز بني احلقن يكون له رال يسمعه إال م ينظر يف كالمه و

األيدي فيهم  إىل وزيريه رضي اهللا عنهما بسط األلسن و إىل رسوله و و عز و جلاألمور املهمة املقربة إىل اهللا 

سيد األولني أن يعلن بالتوسل ب و ،السالطني منذ أثار هذا اخلبيث هذه اخلبائث جريا على ما درج عليه العلماء و

   .حبيب القلوب األقدام إىل خري خلقه و إعمال املطي و بإظهار شد الرحال و أن يعتىن اآلخرين و و

 اليت بسببها حصل .تذهب الذنوبو بالصالة و السالم عليه . يهتز الطروب و .من بذكره تنجلي الكروب و

إذا عجوز  يلة حيرس فرأى مصباحا يف بيت وروى زيد بن أسلم أن عمر خرج ل .بعد الدار و .اإلبعاد عن املزار

   :تقول تنفش صوفا و

  صلى عليه الطيبون األخيار  على حممد صالة األبرار          

  يا ليت شعري و املنايا أطوار  قد كنت قواما بكاء يف األسحار          

                                       
و انظر معىن اهلالك يف مثل هذا املقام و من هنا حنن نرثى . يتبع ابن تيمية بأنه هالك يف دينههذا حكم من هذا اإلمام الكبري على كل من  1

ن و الغابرين الذين اغتروا ذا الرجل املسكني و وراءه ساروا و كان بودنا أن يرى إخواننا املوجودين هذا الكتاب ليعرفوا إلخواننا املوجودي

  .منه قيمة هذا الرجل مث بعد ذلك ينظروا ألنفسهم و احلمدهللا الذي عافانا مما ابتلى به كثريا من خلقه اهـ مصححه



  الدار 1حبيب هل جتمعين و

   

رسول اهللا صلى اهللا مر رضي اهللا عنه يبكي شوقا إىل حبيبه قال فجلس ع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمتعين 

  :حترقت أكبادهم بأنفاسهمدموع احملبني تطفيء نار الشوق ال تتصعد أنفاسه من نار الشوق لوال و عليه و سلم

  و عرفت الغرام هزال و جدا  يا خليلي قد بلغت القصدا

  و دعاين من حب سلمى و سعدى  خلياين من ذكر سلمى و جند

  ىأقسم الدهر أنه ال يبد  أنا يل يف حشاشيت حب بدر

  و غرامي به تزايد جدا  ي حببه يف ازديادنار وجد                          

  نتسلى أبت و ال تتهدى  كلما رمت أن نفسي عنه                        

  برباها تذوب شوقا و وجدا  و تراها إذا ترمن حاد                    

  و أنني يقد ذا القلب قدا  ال تلمها إذا بدت حبنني                        

  ليس يفىن و إن تطاول عهدا  فلها معهد و أنس قدمي                       

  

كان سبب  قال سيف بن عمر و .رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمكان الصديق رضي اهللا عنه من املشغوفني مبحبة 

 كمدا عليه فما زال جسمه يتحرق حىت مات و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عنه وفاة موت الصديق رضي اهللا

   :الكمد احلزن املكتوم

  و عليك كنت أحاذر  كنت السواد لناظري1                 

                                       
  .و حبييب اهـ مصححه  1



  فعليك يبكي الناظر  فليمت كمن شاء بعد                 

  

 اآلخرين و صلى اهللا على سيد األولني و واحلمد هللا رب العاملني  و .ظاهرا باطنا و و .آخرا احلمد هللا أوال و و

بإحسان إىل يوم الدين  عن التابعني هلم الصحابة أمجعني و الصديقني و رضي اهللا عن الالحقني و أكرم السابقني و

  .آمني آمني

  

  

  "مت حبمد اهللا و عونه"

  

  

  

                                                                                                                                
  البيتني هكذاحفظ هذين أ  1

  فعمى عليك الناظر  كنت السواد لناظري                

  فعليك كنت أحاذر  من شاء بعدك فليمت               

قات و صلى اهللا على سيدنا و موالنا حممد سيد العاملني و على آله خري أمة أخرجت للناس و على تابعيهم بإحسان إىل يوم الدين انتهت التعلي

هـ على يد كاتبها الذي يرجو قارئها دعوة صاحلة أن رأى فيها خريا و حنن مجيعا نبتهل  1350امن عشر من شهر رجب سنة يف اليوم الث

إىل الغفور الرحيم الشكور الكرمي أن يفرغ غيوث رمحاته و كراماته على جدث يضم هذا الرجل الغيور على دينه القائم يف نصره كاألسد 

  .كر تقي الدين احلصين و أن جيمعنا معه يف دار كرامته يوم ال ينفع مال و ال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليميذود عن عرينه اإلمام أبا ب



  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  
من عباده لنشر السنة و تأييدها باحلجة الواضحة و إماتة البدعة و تفنيدها باحلجج هللا الذي وفق من اختاره  احلمد

ي العريب القرشي الذي أويت جوامع الكلم و الرباهني م على حضرة سيد اخللق النيب األمو الصالة و السال الناصعة

  .القاطعة

و نسب ذلك  ددفع شبه من شبه و متر(ى فقد مت حبمد اهللا تعاىل و حسن معونته طبع هذا الكتاب املسم) أما بعد(

ملؤلفه اإلمام الكبري و العلم الشهري ناصر السنة و حمارب البدعة اإلمام تقي الدين أيب ) إىل السيد اجلليل اإلمام أمحد

صحاا أفضل الصالة و أمت التحية و هو الكتاب الذي جيب أهجرية على  829بكر احلصين الدمشقي املتوىف سنة 

طلبه الرحال خصوصا يف هذا الزمن الذي كثرت فيه طوائف اإلحلاد و صاروا حيرفون الكلم عن  أن تشد يف

مواضعه كأم الذين قال اهللا تعاىل يف حقهم يؤمنون ببعض الكتاب و يكفرون ببعض فجزى اهللا املؤلف و الذين 

  .قاموا بنشره خري اجلزاء
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