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 فصل
 

ولٌس من شرط ولً هللا أن ٌكون معصوًما ال ٌؽلط وال ٌخطا ، بل 

ٌجوز أن ٌخفى علٌه بعض علم الشرٌعة ، وٌجوز أن ٌشتبه علٌه 

بعض أمور الدٌن ، حتى ٌحسب بعض األمور مما أمر هللا به ومما 

 نهى عنه .

وٌجوز أن ٌظن فً بعض الخوارق أنها من كرامات أولٌاء هللا 

من الشٌطان ، وإن لم ٌخرج عن والٌة هللا تعالى ،  تعالى ، وتكون

فإن هللا سبحانه وتعالى تجاوز لهذه األمة عن الخطؤ والنسٌان وما 

آمن الرسول بما أنزل إلٌه من ربه  استكرهوا علٌه ، فقال تعالى : 

والمإمنون كل آمن باهلل ومالبكته وكتبه ورسله ال نفرق بٌن أحد 

طعنا ػفرانك ربنا وإلٌك المصٌر ال من رسله وقالوا سمعنا وأ

ٌكلؽ هللا نفًسا إال وسعها لها ما كسبت وعلٌها ما اكتسبت ربنا ال 

تإاخذنا إن نسٌنا أو أخطؤنا ربنا وال تحمل علٌنا إصرا كما حملته 

على الذٌن من قبلنا ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به واعؽ عنا 

]    على القوم الكافرٌن  واػفر لنا وارحمنا أنت موالنا فانصرنا

 .[  589ـ  588البقرة : 

وقد ثبت فً ) الصحٌح ( أن هللا سبحانه استجاب هذا الدعاء ، وقال 

 : قد فعلت .

ففً ) صحٌح مسلم ( عن ابن عباس ، رضً هللا عنهما ، قال : لما 

وإن تبدوا ما فً أنفسكم أو تخفوه ٌحاسبكم به  نزلت هذه اآلٌة 

]  ٌشاء وٌعذب من ٌشاء وهللا على كل شًء قدٌر  هللا فٌؼفر لمن
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، قال : دخل قلوبهم منها شًء لم ٌدخلها قبل ذلك ، [  587البقرة : 

: )) قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا (( ،  شًء أشد منه ، فقال النبً 

ال ٌكلؽ هللا  قال : فؤلقى هللا اإلٌمان فً قلوبهم ، فؤنزل هللا تعالى : 

]  أو أخطؤنا   ، إلى قوله :    [  589] البقرة :   ا نفسا إال وسعه

وال تحمل علٌنا إصرا كما  ، قال هللا : قد فعلت ،  [  598البقرة : 

 قال : قد فعلت ،  ،  [  589] البقرة :  حملته على الذٌن من قبلنا 

ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به واعؽ عنا واػفر لنا وارحمنا 

 قال : قد فعلت . ،  ا فانصرنا على القوم الكافرٌن أنت موالن

ولٌس علٌكم جناح فٌما أخطؤتم به ولكن ما  وقال هللا تعالى : 

 .[  8] األحزاب :  تعمدت قلوبكم 

من حدٌث أبً هرٌرة ،  وثبت فً ) الصحٌحٌن ( عن النبً 

وعمرو بن العاص رضً هللا عنهما مرفوعا ، أنه قال : )) إذا 

 الحاكم فؤصاب فله أجران ، وإن أخطؤ فله أجر (( .اجتهد 

فلم ٌإثم المجتهد المخطا ، بل جعل له أجرا على اجتهاده ، وجعل 

خطؤه مؽفورا له ، ولكن المجتهد المصٌب له أجران ، فهو أفضل 

 منه .

ولهذا لما كان ولً هللا ٌجوز له ٌؽلط لم ٌجب على الناس اإلٌمان 

 هللا ، إال أن ٌكون نبٌا .بجمٌع ما ٌقوله من هو ولً 

بل وال ٌجوز لولً هللا أن ٌتعمد على ما ٌلقى إلٌه فً قلبه ، إال أن 

ٌكون موافقا ، وعلى ما ٌقع له مما ٌراه إلهاما ومحادثة وخطابا من 

الحق ، بل ٌجب علٌه أن ٌعرض ذلك جمٌعه على ما جاء به محمد 

 ٌعلم أموافق هو أم  فإن وافقه قبله ، وإن خالفه لم ٌقبله ، وإن لم

 .(  63) مخالؾ توقؾ فٌه 
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هللا ( هذا التفصٌل أصل فً مسؤلة الوالٌة ، وهو أنه لٌس من شرط ولً  63) 

أنه ال ٌخطا البتة أو ال ٌؽلط أبدا أو ال ٌكون عنده التباس فً بعض جل وعال 

فً المسابل المهمة فً العقٌدة أو فً الشرٌعة أو ال ٌكون عنده نقص فً العمل 

أنم ٌكون كامال ، إذ لو هللا جل وعال بعض األشٌاء ، وهذا لٌس من شرط ولً 

شرط هذا لقٌل أن الولً فً مرتبة النبً ؛ ألن النبً هو الذي ال ٌؽلط وهو الذي 

 ال ٌنقص عن الكمال فً مسؤلة الطاعة وال ٌلتبس علٌه شًء .

أكمل أقوامهم ، وأكمل فً هذه األمة ، وفً األمم فهم  هللا جل وعال أما أولٌاء 

اتباع األنبٌاء ، وقد ٌحصل لهم ؼلط والتباس واشتباه ، وبعض القصور فً 

 .هلل جل وعال العمل وال ٌنفً ذلك أن ٌكونوا أولٌاء 

ولكن من كان أتم فً العلم والعمل كان أكثر وأعظم ؛ ألن الوالٌة تتبعض كما 

 ذكرنا فً الدروس الماضٌة .

ب ، أن الولً ـ كما ذكر ـ قد ٌحصل له اشتباه فٌما ٌحصل ومن المهم فً هذا البا

من أنواع الكرامات أو الخوارق ؛ فإنه ٌؤتٌه خارق قد ٌحصل له اشتباه بؤن ٌظنه 

كرامة ، وهذا ال ٌقدح فً أن ٌكون ولٌا ، ولو كان هذا الخارق شٌطانٌا ؛ ألن 

 هذا راجع إلى العلم .

ض الرحمانً ، أو الكرامة الرحمانٌة فالتفرقة ما بٌن العرض الشٌطانً والعر

 والخارق الشٌطانً ، هذا ٌحتاج إلى العلم فً التفرٌق فٌما بٌن هذا وهذا .

فإذا لم ٌفرق كان ذلك بسبب قصور العلم ، وقصور العلم ال ٌنفً أن ٌكون ولٌا 

هلل جل وعال فً مثل هذا ؛ ألن االلتباس وقع على كثٌر من الصفوة فً مثل هذه 

 ، فٌقع لهم أشٌاء صارت من خوارق الشٌطان وقد ٌكون المسابل 

  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  . 
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 ضعٌفا عن العلم بها .

القاضً ٌكون ولٌا هلل تعالى ، وقد ٌخطا فً اجتهاده ، فٌقتل خطؤ ، لكنه حٌن 

حقه فً نفس األمر ، لكن حٌن اجتهد استفرغ وسعه أو ٌعطً ماال لؽٌر مست

 أعطى أستفرغ فً االجتهاد ، وبذل طاقته .

وهللا جل وعال رفع عن هذه األمة الخطؤ والنسٌان ، وثبت كما نقل شٌخ اإلسالم 

، فً ) الصحٌح ( أنه علٌه الصالة والسالم قال : )) إذا حكم الحاكم فؤصاب فله 

فله أجر واحد (( ، وهو أجر أجران أجر االجتهاد وأجر اإلصابة ، وإن أخطؤ 

 االجتهاد وبذل الوسع فً معرفة حكم الشرع فً هذه المسؤلة .

فهذا ٌعنً أن من رإى علٌه نقص فً العلم والعمل مما ال ٌقوده على معصٌة 

فؽنه ال ٌنبؽً أن ٌكون ولٌا هلل جل وعال ، وقد ٌكون عنده قصور فً السنة فً 

ض المسابل ، وٌكون عنده من الخٌر بعض المسابل أو قصور فً العلم فً بع

والعبادة ، وتحقٌق اإلٌمان والتقوى ما به ٌكون ولٌا هلل جل وعال ، واألولٌاء 

مراتب ودرجات لٌسوا مرتبة واحدة ، إما أن تحصل وإما أال تحصل بل هم 

 متفاوتون فً ذلك ، كما قال جل وعال ، هم درجات عند هللا . ا هـ . 
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الباب ثالثة أصناؾ : طرفان ووسط ، فمنهم من إذا والناس فً هذا 

اعتقد فً شخص انه ولً هلل ، وافقه فً كل ما ٌظن أنه حدثه به 

 قلبه عن ربه ، وسلم إلٌه جمٌع ما ٌفعله .

ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما لٌس بموافق الشرع ، أخرجه 

 عن والٌة هللا بالكلٌة ، وإن كان مجتهدا مخطبا .

األمور أوساطها، وهو أن ال ٌجعل معصوما وال مؤثوما ، وخٌار 

إذا كان مجتهدا مخطبا فال ٌتبع فً كل ما ٌقوله ، وال ٌحكم علٌه 

 (  74) بالكفر والفسق مع اجتهاده .

والواجب على الناس اتباع ما بعث هللا به رسوله ، وأما إذا خالؾ 

ٌلزمه بقول قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرٌن ، لم ٌكن ألحد أن 

 المخالؾ ، وٌقول : هذا خالؾ الشرع .

 

( المقصود فٌما ٌسوؼه فٌه االجتهاد ، أما االجتهاد فً المسابل المجمع  74) 

علٌها أو فً العقٌدة ـ عقٌدة أهل السنة ـ أو ما أشبه ذلك فهذه ال ٌسوغ فٌها 

 االجتهاد .

 ومن خالؾ فٌما لٌس مجاال لالجتهاد فهو ملوم ومإثم .

ا المسابل التً ٌقبل فٌها االجتهاد ، فهذا نعم ال ٌالم صاحبها ، بل ٌشكر وال أم

 ٌإثم إذا أخطؤ .

 فٌقال : أخطؤ وأراد الخٌر ، حٌث اجتهد فٌما ٌسوغ فه االجتهاد .
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أنه قال : )) قد كان فً  وقد ثبت فً ) الصحٌحٌن ( عن النبً 

 أحد فعمر منهم (( . محدثون ، فؽن ٌكن فً أمتً(  74) األمم قبلكم 

، أنه قال : )) لو لم أبعث فٌكم  وروي الترمذي وؼٌره عن لنبً 

] لٌس هو فً الترمذي ، وإنما أخرجه ابن عدي ، وفً سنده لبعث فٌكم عمر (( 

زكرٌا ابن ٌحًٌ الوقار ، قال ابن عدي : ٌضع الحدٌث ، وللحدٌث شواهد كلها ضعٌفة ، 

 .كان نبً بعدي لكان عمر (( ، وهو حدٌث حسن [  والذي جاء فً الترمذي : )) لو

وفً حدٌث آخر : )) إن هللا ضرب الحق على لسان عمر و   قلبه 

] رواه الترمذي بلفظ : )) إن هللا الحق على لسان عمر وقلبه (( ، وقال : حدٌث حسن ، (( 

 .وهو كما قال (( 

وهو حدٌث  ] رواه الترمذي ،وفٌه : )) لو كان بعدي نبً لكان عمر (( 

 حسن [ .

 

ث : ٌعنً ملهم فٌلقى الصواب فً روعه فٌدركه ٌؤتٌه مثل الشًء  74)  ( محدَّ

ث ؛ ألن صاحبه ٌشعر بؤنه ٌحدث  ٌؽشاه ٌدرك الصواب ، وعبر عنه بلفظ المحدَّ

بهذا الصواب ، فٌحدث كؤن أحدا ٌكلمه فً داخله ، وٌقول : كذا وكذا من الكالم 

أنه  لعمر ، رضً هللا عنه ، فؤنه ثبت عن النبً  فً المسؤلة ، مثل ما حصل

قال : )) إن هللا ألقى الحق على لسان عمر وقلبه (( ، وعمر رضً هللا عنه 

ث بحال سارٌة فتكلم به ، ٌا سارٌة الجبل ، الجبل ، ٌعنً الزم الجبل حدث  ُحدِّ

 بحاله فؤوصى بهذا ،

ه .فإًذا التحدٌث راجع وُكِشؾ له حجاب البصر ، فرأى ما ٌفعل سارٌة فؤوصا

 على علم سمعً .

 وقد ذكرنا لكم أن الكرامات منها ما ٌحصل من جهة العمل ، ومنها ما ٌحصل 
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  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  . 

 

من جهة السمع ، ومنها ما ٌحصل من جهة البصر ، ومنها ما ٌحصل من جهة 

 ة ، فهً أربعة أقسام :القدر

 كرامات علمٌة ، وكرامات سمعٌة ، وكرامات بصرٌة ، وكرامات قدرٌة .

فالعلمٌة : مثل ما حصل ألبً بكر الصدٌق ، رضً هللا عنه ، فإنه قال المرأته 

 أن فً بطنها أنثى ، وٌدخل فٌه قول عمر : ٌا سارٌة الجبل الجٌل .

رضً هللا عنه ، فسمع كالم عمر ،  والسمعٌة : مثل سماع سارٌة لكالم عمر ،

 فهذا كرامة من جهة السمع .

ومن جهة البصر : ٌرى ماال ٌراه ؼٌره ، أو ٌحجب عنه ما ٌرى بالبصر ، مثل 

أن الشرط دخلوا على الحسن ٌرٌدونه ، فبحثوا فً البٌت ، فبحثوا فلم ٌجدوا 

م أن أحدا ، فخرجوا ، وهو بفناء الدار جالس ٌسبح أمامهم ، فحجب عنه

 ٌبصروه ، هذا من جهة الكرامات البصرٌة .

والكرامات القدرٌة : من جهة القدرة ، أن ٌقدر على ماال ٌقدر ؼٌره علٌه ، 

وإكرامه له ، ٌقدر على أن  هللا جل وعال فٌقدر على أن ٌمشً على الماء بإقدار 

ٌحً له المٌت ، مثل ما حصل للصحابً مع فرسه أو حصلت له من جهة القدرة 

 نه ٌرفع فال ٌعرؾ له مكان أو ٌدخل النار فال ٌضره ذلك ، وأشباه هذا أ

إًذا هً أقسام ٌمكن أن ترجع أنواع الكرامة إلى واحد من هذه األقسام ، وكل 

قسم منها منقسم إلى قسمٌن : الزم ومتعدي ، وحصول الالزم والمتعدي لمن 

لهم أو فٌهم ؛ ألنه حصلت له ال ٌدل على قوة إٌمانه وال قوة إٌمان من حصلت 

قد ٌكون محتاجا إلى ذلك ، فٌثبت بالكرامة ، قد ٌكون الناس محتاجٌن فٌثبتون 

 بالكرامة إذا حصلت لبعضهم . ا هـ . 
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وكان علً ابن أبً طالب ، رضً هللا عنه ٌقول : ما كنا نبعد أن 

] تنطق على لسان عمر ، ثبت هذا من رواٌة الشعبً   (  75) السكٌنة 

، وقال ابن عمر : ما كان عمر ٌقول فً بٌهقً فً ) دالبل النبوة ( [ رواه ال

شًء إنً أراه كذا إال كان كما ٌقول ، وعن قٌس ابن طارق قال : 

كنا نتحدث أن عمر ٌنطق على لسان الملك ن وكان عمر ٌقول 

اقتربوا من أفواه المطٌعٌن ، واسمعوا منهم ما ٌقولون ، فإنه تتجلى 

 لهم أمور صادقة .

 

( السكٌنة ، اسم لما ٌسكن إلٌه من األقوال واالعتقادات واألعمال ،  75) 

هو الذي أنزل فً  وٌسكن إلٌه ؛ ألنه الحق ، كما قال تعالى فً االعتقادات  : 

، فقوله ) لٌزدادوا إٌمانا ( دل   قلوب المإمنٌن لٌزدادوا إٌمانا مع إٌمانهم 

لهم ، فهً نوع اعتقاد نتج عنه الطمؤنٌنة على أن السكٌنة حصل بها زٌادة إٌمان 

والراحة ، كذلك ما ٌسكن إلٌه من الحق فً األقوال ، ٌقال له : سكٌنة وما ٌسكن 

فٌه سكٌنة  إلٌه من األعمال للحق ، ٌقال له سكٌنة ، مثل التابوت مثال قال : 

 .  من ربكم وبقٌة ... 

عمر ( ، السكٌنة تنطق ، هذه وهنا : ) ما كنا نبعد أن السكٌنة تنطق على لسان 

سكٌنة قولٌة ، ومن هذا الموافقات ، وافق حكم عمر حكم الرب جل وعال فً 

 مواضع القرآن . ا هـ .
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وهذه األمور الصادقة التً أخبر بها عمر بن الخطاب ، رضً هللا 

عنه  ، أنها تتجلى للمطٌعٌن ، هً األمور التً ٌكشفها هللا عز وجل 

ومكاشفات ، وأفضل (  76) أن ألولٌاء هللا مخاطبات  لهم ، فقد ثبت

هإالء فً هذه األمة بعد أبً بكر عمر بن الخطاب ، رضً هللا 

 عنهما ، فإن خٌر هذه األمة بعد نبٌهم أبو بكر وعمر .

، فنخٌر أبا بكر ثم  ] أخرج البخاري عن ابن عمر فقال : كنا نخٌر الناس فً زمن النبً 

عثمان بن عفان ، رضً هللا عنهم ، وأخرج البخاري وأبو داود عن  عمر بن الخطاب ، ثم

محمد بن الحنفٌة ، قال : قلت ألبً رضً هللا عنه : ٌا أبت أي الناس خٌر بعد الرسول ، 

؟ ، قال : أبو بكر ، قلت : ثم أي ؟ قال : عمر ، وخشٌت أن أقول : ثم من ؟ ،  رسول هللا 

 قال : ما أنا إال رجل من المسلمٌن [ فٌقول : عثمان ، فقلت : ثم أنت ،

تعٌٌن عمر ، بؤنه محدث فً هذه (  77) وقد ثبت فً ) الصحٌح ( 

، فعمر أفضل  األمة ، فؤي محدث ومخاطب فرض فً أمة محمد 

 منه .

 

( وقصده بالمخاطبات لٌست المخاطبات التً ٌخاطب بها الرب عباده ، أو  76) 

ن هذا لألنبٌاء ، وإنما ٌقصد بالمخاطبات اإللهام تخاطب بها المالبكة العباد ، فإ

القولً ، الذي ٌحس به الولً المحدث فً نفسه ، فٌحس أنه ٌخاطب بشًء ، 

وأن كالما ٌقال له فً أذنه أو فً قلبه ، وهذا نوع من اإللهام له ، قد ٌكون 

 بواسطة الملك الذي ٌالزمه ، وقد ٌكون بواسطة ملكاً آخر .

ٌا إلٌه وال مكاشفة قولٌة من الرب جل وعال كما ٌزعم المهم أنه لٌس وح

 الصوفٌة . ا هـ . 

( إذا قٌل فً ) الصحٌح ( ٌحتمل أن ٌكون المراد البخاري أو مسلم أو هما  77) 

 معا ، ومراده هنا مسلم .
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ومع هذا فكان عمر ، رضً هللا عنه ٌفعل ما الواجب علٌه ، 

، فتارة ٌوافقه فٌكون  فٌعرض ما ٌقع له على ما جاء به الرسول 

ذلك من فضابل عمر ، كما نزل القرآن بموافقته ؼٌر مرة وتارة 

ٌخالفه فٌرجع عمر عن ذلك ، كما رجع ٌوم الحدٌبٌة لما كان قد 

رأى محاربة المشركٌن والحدٌث معروؾ فً ) البخاري ( وؼٌره 

قد اعتمر سنة ست من الهجرة ، ومعه المسلمون نحو  ، فإن النبً 

وأربعمابة ، وهم الذٌن باٌعوه تحت الشجرة ، وكان قد صالح  ألؾ

المشركٌن بعد مراجعة جرت بٌنه وبٌنهم ، على أن ٌرجع فً ذلك 

العام ،  وٌعتمر من العام القابل ، شرط لهم شروطا فٌها نوع 

ؼضاضة على المسلمٌن فً الظاهر ، فشق ذلك على كثٌر من 

حكم بما فً ذلك من المصلحة المسلمٌن ، وكان هللا ورسوله أعلم وأ

: ٌا رسول هللا ألسنا  ، وكان عمر فٌمن كره ذلك ، حتى قال للنبً 

على الحق وعدونا على الباطل ؟ ، قال : )) بلى (( ، قال : أفلٌس 

قتالنا فً الجنة وقتالهم فً النار ؟ ، قال : )) بلى (( ، قال : فعالم 

: )) إنً رسول هللا وهو  نعطً الدنٌة فً دٌننا ؟ ، فقال له النبً 

ناصري ، ولست أعصٌه (( ثم قال : أفلم تكن تحدثنا أنا نؤتً البٌت 

ونطوؾ به ، قال : )) بلى (( ، قال : )) أقلت لك : إنك تؤتٌه العام 

 ؟ ((  قال : ال ، قال : )) إنك آتٌه ومطوؾ به (( .

ال فذهب عمر إلى أبً بكر ، رضً هللا عنهما ، فقال له مثل ما ق

، ولم ٌكن أبو بكر  ، ورد علٌه أبو بكر مثل جواب النبً  للنبً 

، فكان أبو بكر ، رضً هللا عنه أكمل موافقة  ٌسمع جواب النبً 

من عمر ، وعمر رضً هللا عنه رجع عن ذلك ، وقال  هلل وللنبً 
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 ] رواه البخاري فً ) باب الشروط فً الجهاد والمصالحة مع: فعملت لذلك أعماال 

 .(  563:  6أهل الحرب ( ) ج 

أنكر عمر موته أوال ، فلما قال أبو بكر :  وكذلك لما مات النبً 

 إنه مات ، رجع عمر عن ذلك .

مات وأبو بكر بالسنخ ، قال  أن رسول هللا  ] روى البخاري عن عابشة زوج النبً 

 هللا ما مات رسول هللا إسماعٌل : ) هو شٌخ البخاري ( ٌعنً بالعالٌة ، فقام عمر ٌقول : و

. قالت : وقال عمر : وهللا ما كان ٌقع فً نفسً إال ذاك ، ولٌبعثنه هللا فلٌقطعن أٌدي رجال 

فقبله فقال : بؤبً أنت وأمً طبت حٌا  وأرجلهم ، فجاء أبو بكر فكشؾ عن رسول هللا 

أٌها الحالؾ على رسلك  ومٌتا ، والذي نفسً بٌده ال ٌذٌقك هللا الموتتٌن أبدا . ثم خرج فقال :

. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر . فحمد الل أبو بكر وأثنى علٌه وقال : أال من كان ٌعبد 

إنك مٌت  فإن محمًدا قد مات ، ومن كان ٌعبد هللا فإن هللا حً ال ٌموت . وقال :  محمًدا 

مات أو قتل وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن  وقال :  وإنهم مٌتون 

  انقلبتم على أعقابكم ومن ٌنقلب على عقبٌه فلن ٌضر هللا شٌبا وسٌجزي هللا الشاكرٌن 

 لو كنت متخًذا  أخرجه البخاري عقب باب قول النبً 

 ( . 9:  8خلٌال . فً المناقب ) 

وكذلك فً قتال مانعً الزكاة قال عمر ألبً بكر : كٌؾ نقاتل الناس 

)) أُمرت أن أقاتل الناس حتى ٌشهدوا أن ال  : وقد قال رسول هللا 

إله إال هللا وأنً رسول هللا ، فإذا فعلوا عصموا منً دمابهم 

وأموالهم إال بحقها (( ، فقال أبو بكر رضً هللا عنه : ألم ٌقل )) إال 

بحقها (( فإن الزكاة من حقها ، وهللا لو منعونً عناًقا كانوا ٌإدونها 

هم على منعها . قال عمر : فوهللا ما هو إال لقاتلت إلى رسول هللا 

] أن رأٌت قد شرح هللا صدر أبً بكر للقتال ، فعلمت أنه الحق . 

 أخرجه الشٌخان عن أبً هرٌرة  . وفً مسلم بلفظ : لو منعونً عقاال بدل : عناقا . [
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ولهذا كان عمر رضً هللا عنه ٌشاور الصحابة رضوان هللا علٌهم 

هم فً بعض األمور ، وٌنازعونه فً أشٌاء ، وٌناظرهم وٌرجع إلٌ

فٌحتج علٌهم وٌحتجون علٌه بالكتاب والسنة ، وٌقرهم على 

منازعته ، وال ٌقول لهم : أنا محدث ملهم مخاطب ، فٌنبؽً لكم أن 

تقبلوا منً وال تعارضونً ، فؤي أحد ادعى ، أو ادعى له أصحابه 

ٌقبلوا منه كل ما أنه ولً هلل ، وأنه مخاطب ٌجب على أتباعه أن 

ٌقوله ، وال ٌعارضوه وٌسلموا له حاله من ؼٌر اعتبار بالكتاب 

والسنة ، فهو وهم مخطبون ، ومثل هذا أضل الناس ، فعمر بن 

الخطاب ، رضً هللا عنه أفضل منه ، وهو أمٌر المإمنٌن ، وكان 

المسلمون ٌنازعونه فٌما ٌقوله ، وهو وهم ، على الكتاب والسنة ، 

ق سلؾ األمة وأبمتها على أن كل أحد ٌإخذ من قوله وٌترك وقد اتف

 . إال رسول هللا 

وهذا من الفروق بٌن األنبٌاء وؼٌرهم ، فإن األنبٌاء صلوات هللا 

علٌهم وسالمه ، ٌجب لهم اإلٌمان بجمٌع ما ٌخبرون به عن هللا عز 

وجل ، وتجب طاعتهم فٌما ٌؤمرون به ، بخالؾ األولٌاء ، فإنهم ال 

ب طاعتهم فً كل ما ٌؤمرون به ، ال اإلٌمان بجمٌع ما ٌخبرون تج

به ، بل ٌعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة ، فما وافق 

الكتاب والسنة وجب قبوله ، وما خالؾ الكتاب والسنة كان مردودا 

، وإن كان صاحبه من أولٌاء هللا ، وكان مجتهدا معذورا فٌما قاله ، 

ولكنه إذا خالؾ الكتاب والسنة كان صاحبه  له أجر على اجتهاده ،

فاتقوا هللا ما  قد اتقى هللا ما استطاع ، فإن هللا تعالى ٌقول :       

 .[  49] التؽابن :   استطعتم 
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  ٌا أٌها الذٌن آمنوا اتقوا هللا حق تقاته  وهذا تفسٌر قوله تعالى : 

 .[  445] آل عمران : 

قاته ، أن ٌطاع فال ٌعصى ، وأن قال ابن مسعود وؼٌره : حق ت

ٌذكر فال ٌنسى ، وأن ٌشكر فال ٌكفر ، أي بحسب استطاعتكم ، فإن 

ال ٌكلؽ هللا نفسا  هللا ال ٌكلؾ نفسا إال وسعها ، كما قال تعالى : 

وقال [  589] البقرة :   إال وسعها لها ما كسبت وعلٌها ما اكتسبت 

ات ال نكلؽ نفسا إال وسعها والذٌن آمنوا وعملوا الصالح تعالى : 

 [  75] األعراؾ :     أولبك أصحاب الجنة هم فٌها خالدون 

وأوفوا الكٌل والمٌزان بالقسط ال نكلؽ نفسا إال  وقال تعالى : 

 .[  485] األنعام :  وسعها 

وقد ذكر هللا سبحانه وتعالى اإلٌمان بما جاءت به األنبٌاء فً ؼٌر 

قولوا آمنا باهلل وما أنزل إلٌنا وما أنزل  موضع ، كقوله تعالى : 

إلى إبراهٌم وإسماعٌل وإسحاق وٌعقوب واألسباط وما أوتً 

موسى وعٌسى وما أوتً النبٌون من ربهم ال نفرق بٌن أحد منهم 

 .[  469] البقرة :  ونحن له مسلمون 

آلم ذلك الكتاب ال رٌب فٌه هدى للمتقٌن الذٌن   وقال تعالى : 

الؼٌب وٌقٌمون الصالة ومما رزقناهم ٌنفقون والذٌن ٌإمنون ب

ٌإمنون بما أنزل إلٌك وما أنزل من قبلك وباآلخرة هم ٌوقنون 

[  8ـ  4] البقرة :  أولبك على هدى من ربهم وأولبك هم المفلحون 

لٌس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمؼرب  وقال تعالى : 

اآلخر والمالبكة والكتاب والنبٌٌن ولكن البر من آمن باهلل والٌوم 

وآتى المال على حبه ذوي القربى والٌتامى والمساكٌن وابن 

السبٌل والسابلٌن وفً الرقاب وأقام الصالة وآتى الزكاة والموفون 
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بعهدهم إذا عاهدوا والصابرٌن فً البؤساء والضراء وحٌن البؤس 

 .[  411البقرة : ]           أولبك الذٌن صدقوا وأولبك هم المتقون 

وهذا الذي ذكرته ، من أن أولٌاء هللا ٌجب علٌهم االعتصام بالكتاب 

والسنة ، وأنه لٌس فٌهم معصوم ٌسوغ له أو لؽٌره اتباع ما ٌقع فً 

قلبه من ؼٌر اعتبار بالكتاب والسنة هو مما اتفق علٌه أولٌاء هللا 

الذٌن  عز وجل ، ومن خالؾ فً هذا فلٌس من أولٌاء هللا سبحانه

أمر هللا باتباعهم ، بل إما أن ٌكون كافرا ، وإما أن ٌكون مفرطا فً 

 الجهل .

] وهذا كثٌر فً كالم المشابخ ، كقول الشٌخ أبً سلٌمان الدارانً   

هو عبد الرحمن بن أحمد بن عطٌة الدارانً ، نسبة إلى دارٌا ، قرٌة من دمشق توفً سنة 

من نكت القوم ، فال أقبلها إال  ، : أنه لٌقع فً قلبً النكتة[  548

 .(  78) بشاهدٌن : الكتاب والسنة 

] هو أبو القاسم الجنٌد البؽدادي الخزار ، وقال أبو القاسم الجنٌد ،رحمه هللا 

: علمنا [  531أصله من نهاوند ، مولده بالعراق ، تفقه على مذهب أبً ثور ، توفً سنة 

القرآن وٌكتب الحدٌث ، ال  هذا مقٌد بالكتاب والسنة ، فمن لم ٌقرأ

ٌصلح له أن ٌتكلم فً علمنا أو قال : ال ٌقتدى به وقال أبو عثمان 

النٌسابورى : من أمر السنة على نفسه قوال وفعال ، نطق بالحكمة ، 

ومن أمر الهوى على نفسه قوال وفعال ، نطق بالبدعة ؛ ألن هللا 

  (11  )ا وإن تطٌعوه تهتدو تعالى ٌقول فً كالمه القدٌم : 
] النور : 

87  ]. 

وقال أبو عمر بن نجٌد : كل وجد ال ٌشهد له الكتاب والسنة فهو 

 باطل .
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( نكتة من نكت القوم ، ٌعنً ٌؤتً فً خاطره وفً قلبه شًء مما ٌتصل  78) 

باإلٌمان واألحوال وتزكٌة ورإٌة األشٌاء والتفكر وأشباه ذلك ، فٌقع فً الخاطر 

أقبلها إال بشاهدٌن من الكتاب والسنة ؛ ألنه قد ٌكون هذا  ، أشٌاء قال : فال

الخاطر الذي جاءه لٌس بحق ، قد ٌكون هذا التؤمل الذي جاءه باطل ، قد ٌكون 

هذا االستنتاج الذي استنتجه باطل ، فإذا شهد له الكتاب والسنة ، وهما القاضٌان 

ٌقبل وإذا لم ٌشهد له فإنه والشاهدان والمعدالن والمزكٌان لألفكار واآلراء ، فإنه 

 باطل . ا هـ . 

( فً كالمه القدٌم : ؼلط ؛ ألن القرآن محدث لٌس بقدٌم كما قال سبحانه :  79) 

  ما ٌؤتٌهم من ذكر ربهم محدث إال استمعوه وهم ٌلعبون الهٌة قلوبهم

 . واسروا النجوى الذٌن ظلموا 

نى ، حدٌث النزول من ربه وكذلك فً آٌة سورة الشعراء ، فالقرآن محدث ، بمع

جل وعال ، حدٌث العهد بربه جل وعال ، تكلم هللا به فسمعه جبرٌل فبلؽه للنبً 

 علٌه الصالة والسالم .

وأما الذي ٌقال أنه قدٌم ، هو كالم هللا ، لٌس القرآن ، الكالم ، كالم الرحمن جل 

م هللا قدٌم ، وعال نقول : قدٌم النوع ، حادث اآلحاد ، وٌجوز ان تقول أن كال

أول وكذلك صفاته سبحانه  هللا جل وعال ٌعنً قدٌم النوع ال بؤس بهذا ؛ ألن 

وتعالى أزلٌة ، ٌعنً الصفات الذاتٌة أولٌة قدٌمة ، فهو سبحانه وتعالى ٌتكلم 

كٌؾ ٌشاء إذا شاء ، وكالمه قدٌم وال ٌزال ٌتجدد كالمه بتجدد األحوال متعلقا 

 رته .بمشٌبته سبحانه وتعالى وقد

 فالقرآن ال ٌسوغ وصفه بؤنه قدٌم ، بل هذا مذهب األشاعرة ، فؤنهم ٌجعلون 

  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  . .  . .  .  .  .  .  .  .  . 
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القرآن قدٌما ، تكلم هللا به وفرغ فً األزل ككل كالم أراده هللا ، ثم ٌتعلق هذا 

الذي ٌصلح له ، فٌتجدد فلٌس عندهم أن القرآن كالم الكالم باإلرادة ، وبالزمن 

الذي تكلم به حٌن أنزل القرآن ، ولهذا اعترض اآلمدي علٌهم فً  هللا جل وعال 

هذه المسالة فً كتابه ) إبكار األفكار ( ، وفً كتابه ) ؼاٌة المراد ( ، وفً 

التقسٌم  ؼٌرهما بؤن قول األشاعرة باطل بل أما أن ٌكون الحق ، ٌعنً من جهة

، قول أهل السنة ، وأما أن ٌكون قول المعتزلة الذي هو أن القرآن مخلوق ، ثم 

استدل ببطالن قول المعتزلة ، فبقى الحق ، وهو قول أهل السنة ؛ ألنه ٌلزم من 

أن القرآن قدٌم بحسب كالم اآلمدي قال : تؤملت هذه المسؤلة ـ وهو أشعري من 

 : تؤملت من ٌقول القرآن قدٌم ، فإذا فً القرآن كبارهم ومن علماء الكالم ـ قال 

قد نرى تقلب وجهك  ، وفً القرآن  قد سمع هللا قول التً تجادلك فً زوجها 

، ونحو ذلك  قد نعلم أنه لٌحزنك الذي ٌقولون  ، وفً القرآن  فً السماء 

ن هللا مما فٌه ذكر صٌؽة الماضً ، قد سمع هللا ، فإن كان هذا الكالم قدٌما فإ

لشًء لم ٌصدر ، وهذا ال ٌجوز ؛ ألنه نوع من الكذب ، وهذا  قد سمع  ٌقول 

 ٌدل على بطالن هذا القول .

المقصود أن القول هذا ) فً كالمه القدٌم (  هذا ؼلط موافق لطرٌقة الشاعرة 

 ألنه من إضافتهم . ا هـ . 

 

 

 

 

 

ه ولً وكثٌر من الناس ٌؽلط فً هذا الموضع ، فٌظن فً شخص أن

هلل ، وٌظن أن ولً هللا ٌقبل منه كل ما ٌقوله ، وٌسلم إلٌه كل ما 
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ٌقوله ، وٌسلم إلٌه كل ما ٌفعله ، وإن خالؾ الكتاب والسنة ، فٌوافق 

ذلك الشخص له ، وٌخالؾ ما بعث هللا به رسوله الذي فرض هللا 

على جمٌع الخلق تصدٌقه فٌما أخبر وطاعته فٌما أمر ، وجعله 

ن أولٌابه ، وأعدابه ، وبٌن أهل الجنة وأهل النار ، وبٌن الفارق بٌ

السعداء واألشقٌاء ، فمن اتبعه كان من أولٌاء هللا المتقٌن ، وجنده 

المفلحٌن ، وعباده الصالحٌن ، ومن لم ٌتبعه كان من أعداء هللا 

الخاسرٌن المجرمٌن ، فتجره مخالفة الرسول ، وموافقة ذلك 

 ( 71) والضالل ، وآخر إلى الكفر والنفاق الشخص أوال إلى البدعة 

وٌوم ٌعض الظالم على ٌدٌه  وٌكون له نصٌب من قوله تعالى : 

ٌقول ٌا لٌتنً اتخذت مع الرسول سبٌال ٌا وٌلتً لٌتنً لم اتخذ 

فالنا خلٌال لقد أضلنً عن الذكر بعد إذ جاءنً وكان الشٌطان 

ٌوم تقلب  له تعالى : ، وقو[  53ـ  51] الفرقان :  لإلنسان خذوال 

وجوهم فً النار ٌقولون ٌالٌتنا أطعنا هللا وأطعنا الرسوال وقالوا 

ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فؤضلونا السبٌال ربنا آتهم ضعفٌن 

 ، وقوله تعالى : [  98ـ  99] األحزاب  من العذاب والعنهم لعنا كبٌرا 

بونهم كحب هللا والذٌن ومن الناس من ٌتخذ من دون هللا أندادا ٌح

آمنوا أشد حبا هلل ولو ٌرى الذٌن ظلموا إذ ٌرون العذاب أن القوة 

هلل جمٌعا وأن هللا شدٌد العذاب إذ تبرأ الذٌن اتبعوا من الذٌن 

اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم األسباب وقال الذٌن اتبعوا لو أن 

هللا أعمالهم لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرإوا منا كذلك ٌرٌهم   

               حسرات علٌهم وما هم بخارجٌن من النار 

 .[  491ـ  498] البقرة : 
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( هذا الكالم الذي سبق كله تفرٌع على ما ذكر فً أول الفصل من أن  71) 

لٌس من شرطهم أن ٌكونوا معصومٌن من الؽلط ، بل قد  هللا جل وعال أولٌاء 

قد ٌكون عنده بعض ؼفلة ، بعض عصٌان ، قد ٌكون المرء ٌؽلط فً العمل ، و

ٌؽلط فً بعض ما ٌجتهد فٌه سواء فً أمور العملٌات أو العلمٌات فكل هذا 

ٌحصل ، وهم على نوعٌن : منهم من ٌؽلط بعد استفراغ الوسع والطاقة فً 

االجتهاد ، فهذا معذور ، وله أجر على اجتهاده ؛ ألنه نظر واجتهد وافرغ الوسع 

 . فاتقوا هللا ما استطعتم  هللا سبحانه وتعالى ٌقول : والطاقة ، و

ومنهم من ال ٌفرغ الوسع والطاقة وال ٌجتهد عن بذل لتحري الحق وبذل لطاقته 

فً تحصٌل الحق ، وإنما ٌثق بؤول خاطر أو إذا ظهر أو بدر علٌه شًء ، 

اس وعرض لذهنه شًء أو لقلبه نطق به ، وتكلم وذكر ذلك عن نفسه أو حث الن

إلٌه دون االجتهاد والرجوع إلى النصوص ، فذها مذموم ، وإن كان ٌسمً نفسه 

 مجتهدا ، فهو مذموم .

ال ٌشترط فٌهم عدم الؽلط بل ٌكون ولٌا ، وإن كان عنده  هللا جل وعال فؤولٌاء 

نوع معصٌة أو ؼفلة ال ٌقٌم علٌها أو عنده نوع اجتهاد ٌؽلط فٌه وٌبقى على 

لحجة له أو لتؤوله أو الجتهاده ، وهذا بخالؾ حال األنبٌاء ؼلطه ، لعدم ظهور ا

. 

فإن األنبٌاء هم الذٌن ال ٌتكلمون إال بحق وال ٌوافقون أو ٌقرون على اجتهاد 

 باطل . وهذا من الفروق ما بٌن األنبٌاء ـ كما ذكر ـ وما بٌن األولٌاء .

ٌاء ، مثل ما قاله وهذا ٌبٌن لك ضالل من قال أن األولٌاء أرفع مرتبة من األنب

طاؾ ببناء األنبٌاء فوجد لبنة فً زاوٌة  الضال الزندٌق حٌث ٌقول : أن النبً 

منه لم تكمل ، فقال : )) فؤنا تلك اللبنة (( ، فٌرى الولً أو خاتم األنبٌاء .  .  .  

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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لبنتٌن فً البناء ، لبنة ظاهرة من ذهب ، ولبنة باطنة من فضة أو نفسه فً مقام 

العكس ، وٌؤخذ من المشكاه التً أخذ من المعدن الذي أخذ منه الرسول علٌه 

الصالة والسالم ، ٌعنً ٌؤخذ من هللا مباشرة أو من جبرٌل ، وهذا رفه لمقام 

فضل ولٌا على نبً ؛  األولٌاء على مقام األنبٌاء ، وهو من أنواع الزندقة ، فمن

فإنه كافر باهلل جل وعال ؛ ألن األنبٌاء هم أفضل خلق هللا واألولٌاء تبع لهم ، بل 

 ما ارتفع األولٌاء إال لكونهم أتباعا لألنبٌاء .

فدلٌل والٌة الولً أنه تابع للنبً ، فكٌؾ ٌكون أفضل منه ؟ أو ٌؤمر بشًء لم 

قد جاء األمر ٌه فً الكتاب والسنة ٌجا فً الكتاب والسنة ؟ أو ٌنهى عن شًء 

 ؟ وأشباه ذلك .

أن هذا لٌس من صنٌع أولٌاء هللا ، ومثل هذا الكالم ، ربما هنا ما نعرؾ أبعاده ، 

لكن فً البالد التً ٌكثر فٌها الصوفٌة وؼالة الصوفٌة ٌرون من هذا شٌبا عجٌبا 

من األولٌاء ـ  ، حتى أن الشعرانً ذكر بؤن فالنا الولً ٌقول : ومنهم ـ ٌعنً

سٌدي فالن الفالنً كان رضً هللا عنه ٌتلو آٌات لٌست فً القرآن ، وكان فالن 

من األولٌاء ٌخطب الجمعة فً سبع قرى ـ ٌعنً فً نفس الوقت ـ ونحو ذلك مما 

ٌفضلون به األولٌاء على األنبٌاء مثلما قال قابلهم : مقام النبوة فً برزخ فوٌق 

ً أعلى المقامات الولً ثم ٌلٌه النبً ثم ٌلٌه الرسول ، الرسول ودون الولً ، ٌعن

 عكسوا . ا هـ . 

 

 

 

اتخذوا  وهإالء مشابهون للنصارى الذٌن قال هللا تعالى فٌهم  :  

أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا والمسٌح ابن مرٌم وما 
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أمروا إال لٌعبدوا إلها واحدا ال إله إال هو سبحانه عما    ٌشركون 

  : [  64] التوبة. 

] الترمذي لم ٌصححه وإنما حسنه فقط ، وفً ) المسند ( وصححه الترمذي 

عن عدي بن حاتم فً تفسٌره هذه اآلٌة : لما سؤل النبً وهو الصواب [ 

: )) أحلوا لهم الحرام  عنها فقال : ما عبدوهم ، فقال النبً 

إٌاهم (( ، وحرموا علٌهم الحالل ، فؤطاعوهم وكانت هذه عبادتهم 

ولهذا قٌل فً مثل هإالء : إنما حرموا الوصول بتضٌٌع األصول ، 

، فالبد من  فإن أصل األصول تحقٌق اإلٌمان بما جاء الرسول 

إلى جمٌع الخلق ، إنسهم وجنهم ،  اإلٌمان بان محمدا رسول هللا 

عربهم وعجمهم ، علمابهم وعبادهم ، ملوكهم وسوقتهم ، وأنه ال 

 عز وجل ألحد من الخلق إال بمتابعته باطنا وظاهرا طرٌق إلى هللا

حتى لو أدركه موسى وعٌسى وؼٌرهما من األنبٌاء لوجب علٌهم 

وإذ أخذ هللا مٌثاق النبٌٌن لما  اتباعهم كما قال هللا تعالى :   

آتٌتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتإمنن 

على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم 

فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدٌن فمن تولى بعد ذلك فؤولبك هم 

 .[   85ـ  84] آل عمران :  الفاسقون 

قال ابن عباس ، رضً هللا عنهما : ما بعث هللا نبٌا إال أذخ علٌه 

المٌثاق ، لبن بعث محمد وهو حً لٌإمنن به ولٌنصرنه وأمره أن 

ته المٌثاق ، لبن ٌعث محمد وهم أحٌاء لٌإمنن به ٌؤخذ على أم

ألم تر إلى الذٌن ٌزعمون أنهم  ولٌنصرنه . وقد قال تعالى : 

آمنوا بما أنزل إلٌك وما أنزل من قبلك ٌرٌدون أن ٌتحاكموا إلى 

الطاػوت وقد أمروا أن ٌكفروا به وٌرٌد الشٌطان أن ٌضلهم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 شرح الفرقـان                                                        لفضٌلة الشٌخ : صالح آل الشٌخ

 711 

أنزل هللا وإلى الرسول  ضالال بعٌدا وإذا قٌل لهم تعالوا إلى ما

رأٌت المنافقٌن ٌصدون عنك صدودا فكٌؽ إذا أصابتهم مصٌبة بما 

قدمت أٌدٌهم ثم جاإوك ٌحلفون باهلل إن أردنا إال إحسانا وتوفٌقا 

أولبك الذٌن ٌعلم هللا ما فً قلوبهم فؤعرض عنهم وعظهم وقل لهم 

ن هللا فً أنفسهم قوال بلٌؼا وما أرسلنا من رسول إال لٌطاع بؤذ

ولو أنهم إذ ظلموا جاإوك فاستؼفروا هللا واستؼفر لهم الرسول 

لوجدوا هللا توابا رحٌما فال وربك ال ٌإمنون حتى ٌحكموك فٌما 

شجر بٌنهم ثم ال ٌجدوا فً أنفسهم حرجا مما قضٌت وٌسلموا 

 .[  98ـ  94] النساء :  تسلٌما 

ً ذلك لمن ، مقلدا ف وكل من خالؾ شٌبا مما جاء به الرسول 

ٌظن أنه ولً هلل ، فإنه بنً أمره على أنه ولً هللا ، وأن ولً هللا ال 

ٌخالؾ فً شًء ، ولو كان هذا الرجل من أكبر أولٌاء هللا ، كؤكابر 

الصحابة والتابعٌن لهم بإحسان ، لم ٌقبل منه ما خالؾ الكتاب 

م والسنة ، فكٌؾ إذا لم ٌكن كذلك ؟ وتجد كثٌرا من هإالء ، عمدته

فً اعتقاد كونه ولٌا هلل ، أنه قد صدر عنه مكاشفة فً بعض األمور 

، أو بعض التصرفات الخارقة للعادة ، مثل أن ٌشٌر إلى شخص 

فٌموت ، أو ٌطٌر فً الهواء إلى مكة أو ؼٌرها ، أو ٌمشً على 

الماء أحٌانا ، أو ٌمأل إبرٌقا من الهواء ، أو ٌنطق بعض األلفاظ من 

ً أحٌانا عن أعٌن الناس ، أو أن بعض الناس الؽٌب ، أو ٌختف

استؽاث به وهو ؼابب أو مٌت فرآه قد جاءه فقضى حاجته ، أو 

ٌخبر الناس بما سرق لهم ، أو بحال ؼابب لهم أو مرٌض أو نحو 

ذلك من األمور ، ولٌس فً شًء من هذه األمور ما ٌدل على أن 

أن الرجل لو طار  صاحبها ولً هللا ، بل قد اتفق أولٌاء  هللا ، على
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فً الهواء أو مشً على الماء ، لم ٌؽتر به حتى ٌنظر متابعته 

 . (  78) وموافقته ألمره ونهٌه  لرسول هللا 

وكرامات أولٌاء هللا تعالى ، أعظم من هذه األمور ، وهذه األمور 

الخارقة للعادة ، وإن كان قد ٌكون صاحبها ولٌا هلل ، فقد ٌكون 

ه الخوارق تكون لكثٌر من الكفار والمشركٌن عدوا هلل ، فإن هذ

وأهل الكتاب والمنافقٌن ، وتكون ألهل البدع ، وتكون من الشٌاطٌن 

، فال ٌجوز أن ٌظن أن كل من كان له شًء من هذه األمور أنه 

ولً هلل ، بل ٌعتبر أولٌاء هللا بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التً دل 

ور اإلٌمان والقرآن ، وبحقابق علٌها الكتاب والسنة ، وٌعرفون بن

 اإلٌمان وشرابع اإلسالم الظاهرة .

 

هللا جل ( هذا الكالم مبنً على تفصٌل ما ذكره فً الفصل ، وأن أولٌاء  78) 

ال ٌكونون أولٌاء حتى ٌكونوا من المتبعٌن للكتاب والمتبعٌن للسنة ،  وعال 

ط فً هذا الموضع فلٌست الوالٌة دعوى بل لها برهان ، فمن الناس من ٌؽل

فٌقول : هذا ولً هلل ، فٌقبل منه ، فال ٌكون ولٌا هلل فً الواقع لمخالفته األمر 

والنهً ولوقوعه فً مفسقات أو فً أمور بدعٌة أو شركٌة إلى ؼٌر ذلك ، فٌسلم 

له األمور الشركٌة والبدعٌة على أساس أنه ولً هلل جل وعال ، وهذا هو الذي 

نتشر فً األمصار من جراء االعتقاد فً األولٌاء ، فؤنه جعل البدع والشركٌات ت

ٌكون هذا الولً حٌا وٌكون فاسقا ، فٌحبب للناس بعض المنكرات أو بعض 

 البدع ، لٌحصل منهم على مال أو على جاه أو إلى آخره .

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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ناس أنه ولً وٌتبعونه على ذلك ، وٌقولون قالها الولً الفالنً ، والذي فٌعتقد ال

ٌحطم هذا األمر هو إقامة البرهان عند الناس ان الوالٌة ال تكون إال للمإمنٌن 

إال أن أولٌاء هللا ال خوؽ علٌهم وال هم ٌحزنون الذٌن آمنوا   المتقٌن : 

 .   وكانوا ٌتقون 

الذي  هللا جل وعال بؤركانه المتقى ، الخابؾ من فالمإمن الذي حقق اإلٌمان 

ٌتمثل الواجب وٌنتهً عن المحرم وٌجل قلبه من هللا ، وٌستعد للقابه فهذا هو 

 المتقً ، وهو المإمن الذي ٌرجى أن ٌكون ولٌا هلل جل جالله .

وهإالء الذٌن أتوا بالبدع والشركٌات لٌسوا من أولٌاء هللا ، فراج أمرهم فً 

والناس ال ٌنظرون هل هو ولً أم لٌس بولً ، انتشر فً الناس أنه الناس ن 

ولً فقبلوا كل ما جاء به ، ولهذا ذكر لك فً أول الكالم قول أبً عمرو بن نجٌد 

: كل وجد ال ٌشهد له الكتاب والسنة فهو باطل ، الوجد ٌعنون به ما ٌظهر للمرء 

كر أو فً السلوك مع الناس من استحسان أشٌاء فً العبادة أو فً التؤمالت والتف

 ، فكل وجد لٌس علٌه دلٌل فهو باطل .

ومن عجابب ذلك ما ذكره بعض العلماء أن رجال من أحفاد أحد األولٌاء ـ كما 

ٌزعمون فً المؽرب ـ زعم عند بعض الناس أنه من أولٌاء هللا ، وأن جده حدثه 

رهم وٌنهاهم وهم بكذا وكذا وكذا ، فعظمه من حل بهم وأسكنوه عندهم فصار ٌؤم

ٌطٌعون ، فقال : ال أكافإكم إال بؤن تحجوا معً هذا العام ، قالوا : أو تحج ؟ ، 

قال : نعم وستحجون معً جمٌعا ـ وهم فً المؽرب والزمان ٌحتاج إلى مدة 

طوٌلة ـ فلما صار وقت الحج وقرب واحد ذو الحجة ، قالوا له  : إال نحج ؟ ، 

ألولٌاء ٌسٌر ، والثانً والثالث والرابع حتى أتى قال : سوؾ نحج ، األمر عند ا

ٌوم عرفة ، فقالوا له : إال نحج ؟ ، قال : بلى ، إذا .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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أتى بعد العصر ذهبنا إلى عرفة ، فلما أتى بعد العصر أمرهم باالستعداد ولما 

زوا هم وأهلوهم وأوالدهم ، قال : هلموا فصعد بهم إلى سطح البٌت ، فقال تجه

لهم : سبحان هللا هذا جبل عرفة ، قالوا : أٌن جبل عرفة ؟ ، قال : وهل ترٌدون 

أن تروا ما ٌرى األولٌاء ؟ هذا جبل عرفة فادعوا هنا ، فدعوا فلما مكث مدة قال 

لٌال ، قال : افعلوا كذا ، أترٌدون : ؼربت الشمس فً عرفة فارحلوا ، فرحلوا ق

أن نطوؾ ؟ هذه الكعبة ، فطوفوا فؤخذ ٌعمل بهم مثل هذه الحركات ، وهم 

 ٌسلمون له الوالٌة .

ٌعنً أن الدرجة األولى التً ٌبطل بها صنٌع الدجالٌن والمشعوذٌن والكهنة 

 ا تقٌا .وأمثال هإالء أن ٌقال للناس وأن ٌعلم الناس أن الولً ال ٌكون إال مإمن

فإذا كان حٌا فً الناس ٌؤمرهم وٌنهاهم وٌدعوهم إلى أشٌاء وٌعتقد الناس فٌهم ، 

فٌقال لهم أن الولً هو المإمن التقً ، وذها من أفعاله كٌت وكٌت وكٌت من 

المحرمات ، واألولٌاء الدجالون أشاعوا فً الناس أن األولٌاء أعمالهم الظاهرة 

ٌؤتً مثل هذا ، فٌقال هو فً الظاهر ٌعمل أشٌاء ؼٌر أعمالهم الباطنة ، حتى ما 

 ، وفً الباطن قلبه وعمله هلل جل وعال .

ومنهم طابفة تسمى المالمٌتة ، وهم الذٌن ادعوا أنهم إلخالصهم ، ٌظهرون 

ٌُتهموا بالرٌاء  خالؾ التوحٌد أو خالؾ االستقامة ، خالؾ اإلخالص ؛ ألجل أال 

جل اإلخالص حتى ال ٌقال هم مراإن ، ، قالوا : نظهر هذا فً الناس ؛ أل

فٌخفون الطاعات وٌظهرون الفسوق ؛ ألجل أال ٌراإا الناس ، وفً مثل هإالء 

قال الفضٌل بن عٌاض وجماعة : العمل لؽٌر هللا رٌاء ، وترك العمل لؽٌر هللا 

 شرك ، العمل الصالح الواجب .

 المسؤلة المهمة . المقصود من هذا أن تؤصٌل شٌخ اإلسالم عظٌم فً بٌان هذه 

مثال ذلك أن األمور المذكورة وأمثالها ، قد توجد فً أشخاص 

وٌكون أحدهم ال ٌتوضؤ ، وال ٌصلً الصلوات المكتوبة ، بل ٌكون 
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مالبسا للنجاسات ، معاشرا للكالب ، ٌؤوي على الحمامات ، 

القمامٌن والمقابر والمزابل ، رابحته خبٌثة ، ال ٌتطهر الطهارة 

: )) ال تدخل المالبكة بٌتا  ، وال ٌتنظؾ ، وقد قال النبً الشرعٌة 

] أخرجه أبو داود والنسابً عن على ، ورجاله ثقات ، إال أن فٌه جنب وال كلب (( 

) نجً ( وهو أحد الرواة لم ٌوثقه سوى العجلً ، والحدٌث فً ) الصحٌحٌن ( دون قوله )) 

)) ثالثة ال تقربهم المالبكة ، جٌفة الكافر ،ة وال جنب (( ، وروى أبو داود فً )) سننه (( : 

 .والمتضمخ بالحلوق ، والجنب إال أن ٌتوضؤ (( وهو حسن لطرقه [ 

] أخرجه أبو وقال عن هذه الخلٌة : )) إن هذه الحشوش محتضرة (( 

أي ٌحضرها الشٌطان ، وقال :    )) داود عن زٌد بن أرقم ، ورجاله ثقات [ 

ٌن الخبٌثتٌن ، فال ٌقربن مسجدنا ، فإن من أكل من هاتٌن الشجرت

] رواه مسلم بلفظ )) من أكل الثوم المالبكة تتاذى مما ٌتاذى منه بنو آدم (( 

والبصل فال ٌقربن مسجدنا ، فإن المالبكة تتاذى مما ٌتؤذى منه بنو آدم (( ، ورواه البخاري 

نا (( ، ولفظ الخبٌثتٌن بلفظ )) من أكل بصال أو ثوما فلٌعتزلنا (( أو )) لٌعتززل نسجد

 .وردت من قول عمر ، كما فً ) صحٌح مسلم ( . [ 

 ] رواه مسلم عن أبً هرٌرة [ وقال : )) إن هللا طٌب ال ٌقبل إال طٌبا (( 

] رواه الترمذي بلفظ : )) إن هللا وقال : )) إن هللا نظٌؾ ٌحب النظافة (( 

)) خمس من الفواسق ، وقال : تعالى ٌحب الطٌب نظٌؾ ٌحب النظافة (( [ 

] ٌقتلن فً الحل والحرم : الحٌة والفؤرة والحدأة والكلب العقور ((  

أخرجه مسلم بهذا اللفظ ، والبخاري بلفظ : )) خمس من الدواب كلهن فاسق ٌقتلن فً الحرم 

 : الؽرب ، والدأة ، والعقرب ، والفؤرة ، والكلب العقور (( [ 

صلوات هللا وسالمه علٌه بقتل  وفً رواٌة ) الحٌة والعقرب ( وأمر

أمر بقتل الكالب ، ثم نهى عن ذلك واستثنى من النهً الكلب العقور  ] ثبت أنه الكالب 

، وقال : )) من اقتنى كلبا ال ٌؽنً عنه زرعا وال واألسود البهٌم [ 
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] متفق علٌه ، عن سفٌان ابن أبً ضرعا نقص من عمله كل ٌوم قٌراط (( 

] رواه ال تصحب المالبكة رفقة معهم   كلب ((  ، وقال : ))زهٌر [ 

، وقال : )) إذا ولػ الكلب فً مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد عن أبً هرٌرة [ 

] رواه مسلم بلفظ ) إناء أحدكم فلٌؽسله سبع مرات إحداهن بالتراب ((  

  وقال تعالى :أوالهن ( ولفظ ) إحدهن ( وردت عند الدار قطنً وإسنادها ضعٌؾ [ 

ورحمتً وسعت كل شًء فاكتبها للذٌن ٌتقون وٌإتون الزكاة 

والذٌن هم بآٌاتنا ٌإمنون الذٌن ٌتبعون الرسول النبً األمً الذي 

ٌجدونه مكتوبا عندهم فً التوراة واإلنجٌل ٌؤمرهم بالمعروؽ 

وٌنهاهم عن المنكر وٌحل لهم الطٌبات وٌحرم علٌهم الخبابث 

تً كانت علٌهم فالذٌن آمنوا به وٌضع عنهم إصرهم واألػالل ال

وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولبك هم 

 [  481ـ  489] األعراؾ :   المفلحون 

فإذا كان الشخص مباشرا للنجاسات والخبابث التً ٌحبها الشٌطان ، 

أو ٌؤوي إلى الحمامات والحشوش التً تحضرها الشٌاطٌن ، أو 

الزنابٌر ، وآذان الكالب التً هً خبابث ٌؤكل لحٌات والعقارب و

وفواسق أو ٌشرب البول ونحوه من النجاسات التً ٌحبها الشٌطان 

، أو ٌدعو ؼٌر هللا فٌستؽٌث بالمخلوقات ، وٌتوجه إلٌها أو ٌسجد 

إلى ناحٌة شٌخه وال ٌخلص الدٌن لرب العالمٌن ، أو ٌالبس الكالب 

ع النجسة ، أو ٌؤوي إلى أو النٌران أو ٌؤوي على المزابل والمواض

المقابر ، وال سٌما إلى مقابر الكفار ، من الٌهود والنصارى أو 

المشركٌن أو ٌكره سماع القرآن ، وٌنفر عنه وٌقدم على سماع 

األؼانً واألشعار ، وٌإثر مزامٌر الشٌطان على سماع كالم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 شرح الفرقـان                                                        لفضٌلة الشٌخ : صالح آل الشٌخ

 711 

الرحمن ، فهذه عالمات أولٌاء الشٌطان ، ال عالمات أولٌاء الرحمن 
( 73  )

 . 

 

( وهذه الصفات موجودة فً فبات ممن ٌدعى أنهم من األولٌاء ، وأنهم  73) 

 أصحاب كرامات .

الفبة األولى : المجاذٌب أو المجانٌن ففٌهم مثل هذه الصفات من ترك الوضوء 

 والصالة ؛ ألنه مجنون أصال وأولبك ٌعتقدون فً جنونه ـ كما سبق أن ذكرنا 

لون ، الذٌن عرفوا أن مثل هذه الصفات ٌعتقد الناس فٌها الفبة الثانٌة : الدجا

الوالٌة ، فؤرادوا أن ٌجعلوها ألنفسهم مقاما فتلبسوا بهذه الصفات المنكرة ـ 

 والعٌاذ باهلل ـ ألجل أن ٌعظمهم الناس وأن ٌدعوا فٌهم الوالٌة .

ممن  والفبة الثالثة : الكهنة والسحرة وأصحاب المخارٌق الشٌطانٌة والمشعوذٌن

هم عقالء ، ولكن ٌستعٌنون بالجن وٌستخدمون الجن ، فٌكون عندهم مثل هذه 

 الصفات السٌبة .

فهذه الفبات الثالثة ادعى فٌها الناس إلى ٌومنا هذا ؛ ألنهم من أهل الكرامات 

واألولٌاء ، فتجد فً بعض البالد ٌقال للكاهن : إنه ولً ، وهو كاهن إنما ٌخبر 

ك منهم من ٌجعل المجنون الذي ٌترك الصلوات وٌالبس من طرٌق الجن ، وكذل

النجاسات وال ٌنطق بكلمة عاقلة ٌجعلون ذلك أٌضا دلٌال على والٌته وكرامته . 

وكذلك الفبة الثالثة ـ فكما ذكر شٌخ اإلسالم هنا ـ أن أهل اإلٌمان لهم صفة 

س ، وهإالء وإن ظهرت على أٌدٌهم خوارق فإنما من الشٌاطٌن ، لتؽوي النا

شٌاطٌن الجن قد تظهر للمرء بعض المعلومات ، وقد تجعل له بعض األحوال 

على .  .  .  .  .  .   هللا جل وعال بمساعدتهم فٌؽتر الناس بذلك ، والجن أقدرهم 

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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قال عفرٌت من الجن   : بعض األمور ال ٌقدر علٌها البشر كما قال جل وعال

أنا آتٌك به قبل أن تقوم من مقامك وإنً علٌه لقوى آمٌن قال الذي عنده علم 

ـ ٌعنً من األنس ممن علم االسم األعظم الذي إذا سبل هللا به أجاب  من الكتاب 

إلى آخر   أنا آتٌك به قبل أن ٌرتد إلٌك طرفك  وإذا طلب به شًء أعطى ـ 

 اآلٌات .

قال عفرٌت  علٌها هللا جل وعال ن الجن ٌقدرون على أشٌاء أقدرهم فدل على أ

، احمل لك العرش من الٌمن إلى  من الجن أنا آتٌك به قبل أن تقوم من مقامك 

دار مملكتك فً الشام قبل أن تقوم من مقامك فقط ، مدة مقامك فً المجلس ، 

عض البشر ، وهذا فالجن ٌخبرون بمؽٌبات لٌست بمؽٌبات مطلقة ، مؽٌبات عن ب

ٌسمى ) العرافة ( ٌخبرون بمؽٌبات تحدث فً المستقبل ، ومنهم من ٌكون 

 صادقا فٌما أخبر ، وٌكون مما التقطه مسترق السمع .

ومنهم من ٌكون كاذبا ، وهو األكثر أن ٌكونوا كذبة ، فٌكذبون مع الخبر 

 الصادق مابة كذبة فٌروج هذا فً الناس .

دار وؼٌر اإلعالم ـ منهم الوحً ، ٌوحً ٌعنً ٌلقى فً ومنهم ـ ٌعنً ؼٌر األق

نفس ولٌه ما فً قلب صاحبه فٌؤتٌه آٍت وٌقول له كالما فٌؤتٌه الجنً فٌقول هذا 

كاذب ؛ ألنه حصل منه كذا وكذا ، فٌقول : أنت كاذب أو فً بٌتك كذا ، كٌؾ 

ٌؽتر هذا تقول هذا وفً بٌتك كذا ، كٌؾ تفعل ، وأنت البارحة قد عملت كذا ، ف

السابل بحال هذا المسبول ، وٌكون الموكل به هو الذي ٌخبره باألمور الؽٌبٌة 

 الماضٌة والمستقبلة وٌقدره على أشٌاء .الذي هو الملك وٌجعلنه من الملك .

 وأنه باالتفاق أن الشٌاطٌن ال تخدم أهل اإلٌمان ، لهذا وجب على المإمنٌن أال 

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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ٌؽتروا بمثل هذه الظاهر التً ٌكون فٌها ادعاء للخوارق فكما ذكرنا أن الخوارق 

 تنقسم ثالثة أقسام : 

 خوارق جربت على أٌدي األنبٌاء ، فهذه تسمى آٌات وبراهٌن ودالبل .

 سمى كرامات وخوارق جرت على ٌدي أولٌاء صالحٌن مإمنٌن متقٌن ، هذه ت

والثالت خوارق جرت على ٌدي فسقة مرتدة ، وربما كفرة بعٌدون عن الشرٌعة 

ال ٌصلون ، ال ٌتطهرون أو عندهم بدع ، عندهم خرافات وأشباه ذلك  وهذه 

 تكون من الشٌاطٌن .

طبعا فً حدودها مختلفة ، ٌعنً الخرق الشٌطانً ؼٌر الكرامة فً ضابطها ، 

 هـ .  ؼٌر اآلٌة والبرهان . ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 شرح الفرقـان                                                        لفضٌلة الشٌخ : صالح آل الشٌخ

 711 

قال ابن مسعود ، رضً هللا عنه : ال ٌسؤل أحدكم عن نفسه إال 

القرآن ، فإن كان ٌحب القرآن ، فهو ٌحب هللا ، وإن كان ٌبؽض 

 القرآن فهو ٌبؽض هللا ورسوله .

وقال عثمان بن عفان ، رضً هللا عنه : لو طهرت قلوبنا لما 

 شبعت من كالم هللا عز وجل .

سعود : الذكر ٌنبت اإلٌمان فً القلب ، كما ٌنبت الماء وقال ابن م

 البقل ، والؽناء ٌنبت النفاق فً القلب ، كما ٌنبت الماء البقل . 

وإذا كان الرجل خبٌرا بحقابق اإلٌمان الباطنة ، فارقا بٌن األحوال 

الرحمانٌة ، واألحوال الشٌطانٌة ، فٌكون قد قذؾ هللا فً قلبه من 

ٌا أٌها الذٌن آمنوا اتقوا هللا وآمنوا  الى : نوره كما قال تع

برسوله ٌإتكم كفلٌن من رحمته وٌجعل لكم نورا تمشون به وٌؼفر 

وكذلك أوحٌنا إلٌك روحا من  ، وقال تعالى : [  58] الحدٌد :   لكم 

أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلٌمان ولكن جعلناه نورا نهدي 

، فهذا من المإمنٌن الذٌن [  85الشورى :  ] به من نشاء من عبادنا 

جاء فٌهم الحدٌث الذي رواه الترمذي عن أبً سعٌد الخدري عن 

(  84) قال : )) اتقوا فراسة المإمن فإنه ٌنظر بنور هللا ((  النبً 
 ،

 .] وهو حدٌث حسن لؽٌره ، كما قال الهٌثمً وؼٌره [ قال الترمذي حدٌث حسن 

الذي فً البخاري وؼٌره ، قال فٌه :  ))  وقد تقدم الحدٌث الصحٌح

ال ٌزال عبدي ٌتقرب إلً بالنوافل ، حتى أحبه ، فإذا أحببته ، كنت 

سمعه الذي ٌسمع به ، وبصره الذي ٌبصر به ، وٌده التً ٌبطش 

بها ، ورجله التً ٌمشً بها (( ، )) فبً ٌسمع ، وبً ٌبصر ، وبً 

)) سمع ...( لٌس من رواٌة البخاري [ ] هذا الجزء ) فبً ٌٌبطش ، وبً ٌمشً (( 

ولبن استعاذنً ألعذٌنه ، وما ترددت فً شًء أنا فاعله ، ترددي 
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فً قبض نفس عبدي المإمن ، ٌكره الموت وأكره  مساءته (( ، )) 

 .] هذا الجزء ) البد له منه ( لٌس من رواٌة البخاري [ والبد له منه (( 

أولٌاء الرحمن وحال أولٌاء  فإذا كان العبد من هإالء فرق بٌن حال

الشٌطان ، كما ٌفرق الصٌرفً بٌن الدرهم الجٌد والدرهم المزٌؾ ، 

وكما ٌفرق من ٌعرؾ الخٌل بٌن الفرس الجٌد والفرس الردئ ، 

وكما ٌفرق من ٌعرؾ الفروسٌة بٌن الشجاع والجبان ، وكما أنه 

ٌن ٌجب الفرق بٌن النبً الصادق وبٌن المتنبً الكذاب ، فٌفرق ب

محمد الصادق األمٌن رسول رب العالمٌن ، واألسود العنسً 

وطلحة األسدي والحارث الدمشقً وباباه الرومً ، وؼٌرهم من 

الكذابٌن ، وكذلك ٌفرق بٌن أولٌاء هللا المتقٌن ، وأولٌاء الشٌطان 

 الضالٌن .

 

( وأظهر داللة على المقصود من استدالله باآلٌتٌن قوله جل وعال فً  84) 

فبتقوى ،  ٌا أٌها الذٌن آمنوا إن تتقوا هللا ٌجعل لكم فرقانا  ورة األنفال : س

ٌجعل للمرء فرقان ، وهذا الفرقان قد ٌكون فً األمور العلمٌة ،  هللا جل وعال

وقد ٌكون فً األمور العملٌة ، وقد ٌكون فً األمور القدرٌة ، ٌعنً الراجعة 

 .  على القدرة ، وهذه هً أنحاء الكرامات

فالكرامة قد تكون راجعة إلى العلم ، وقد تكون العمل ، وقد تكون راجعة إلى 

ٌعنً فرقانا بٌن   إن تتقو هللا ٌجعل لكم فرقانا  القدرة ، ولهذا قال سبحانه : 

 األشٌاء ، بٌن الحق والباطل فً األمور العلمٌة وبٌن الهدى والضالل فً 

 طٌن وصنٌع األولٌاء وكرامات األولٌاء األمور العملٌة ، وما بٌن صنٌع الشٌا

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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 والصالحٌن ومخارٌق الكهنة والشٌاطٌن فهذا ٌكون بالتقوى .

إذا اتقى العبد هللا ، وكان فً تقواه محسنا فإنه ٌإتى هذا الفرقان ، فٌبصر الحق 

ٌا أٌها الذٌن آمنوا اتقوا هللا   الباطل ، كما قال سبحانه وتعالى : وٌبصر 

 ،  وآمنوا برسوله ٌإتكم من رحمته وٌجعل لكم نورا تمشون به وٌؼفر    لكم 

وهذا النور هو الفراسة فً قوله علٌه الصالة والسالم : )) اتقوا فراسة المإمن 

 فإنه ٌنظر بنور هللا (( .

ء إلى ثالثة أقسام : فراسة خلقٌة رٌاضٌة ، وهذه الفراسة لفراسة قسمها العلما

هً التً كتبت فٌها المإلفات التً تسمى بكتب الفراسة ، ٌعنً ٌستدلون بالَخْلق 

على الُخلُق ، ٌستدلون بالخلق على الصفات ، ٌستدلون بصفة العٌنٌن على ذكابه 

ن بسعة الصدر من عدمه ، ٌستدلون بكبر الرأس على ذكابه من عدمه ، ٌستدلو

على حلمه من عدم حلمه ، ٌستدلون بوفرة جسمه على كذا من كذا، ٌستدلون 

بتقاطٌع وجهه ، بعرض جبهته ، بشموخ أنفه ، بسعة وجهه ، بطول وجهه إلى 

آخره ، هذه ألفت فٌها مإلفات كثٌرة ، بلون الشعر ، بلون العٌنٌن على صفات 

ً الفراسة الخلقٌة ، هذه راجعة إلى هذا المتصؾ بتلك الصفات ، هذا النوع ، وه

تجارب الناس ، منها ما هو حق ، ومنها ما هو باطل ، لذلك ما فٌها ال ٌجوز أن 

ٌعتمد بإطالقه كذلك ال ٌرد لما فٌه من الحق ، ومن العلماء من كان ٌؽلو فً مثل 

هذه وٌعتمدها مثل ما ٌذكر ، وهو صحٌح عن الشافعً رحمه هللا ، فإنه تعلم هذا 

لنوع من الفراسة ، وأكثر فٌها جدا ، حتى ربما اشترى له الشًء من أحد فسؤل ا

عن صفته ، فربما لم ٌطعم الطعام ؛ من أجل صفته ، أرسل خادمه مرة فقال له 

أن ٌشتري بعض البقول ، ٌعنً بعض الخضروات ، فقال : ممن اشترٌت ؟ ، 

 قال : من رجل ، قال : ما صفته ؟ ، 

 .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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 قال : أعرج ، فقال : ال أكله كلوه ، وأشباه ذلك .

هذا نوع من التشاإم وإن كان وقع فٌه بعض أجلة أهل العلم ، وأجلة األبمة لكنه 

شًء ٌؽلب على النفس ، وكل ٌإخذ من قوله وٌرد ، وبعض العلماء أٌضا كان 

ر من هذا وٌستعمله فً حٌاته ، وهذا ال ٌنبؽً فإن الصحابة رضوان هللا ٌكث

علٌهم كانت صفاتهم مختلفة ، منهم من كان دقٌقا قصٌرا جدا ، منهم من كان 

طوٌال ، منهم من كان كبٌر الرأس ، ومنهم من كان صؽٌر الرأس ، منهم من 

، وكانوا فً كان صؽٌر العٌنٌن ...إلى آخره ، هذه الصفات التً ٌزعمون 

 مقامات اإلٌمان والصالح والفؤل بمخالطتهم ما تعلمون .

والنوع الثانً من الفراسة : فراسة علمٌة ، وهذه الفراسة العلمٌة تسمى فراسة ؛ 

ألن العلم الصحٌح ٌؤتً لصاحبه كركوب صاحب الفرس علٌه ، فقوة صاحب 

لهام بما ٌعلم به الحق الفرس منه ، وتمكنه من ذلك أٌضا هذا ٌؤتٌه من العلم واإل

، وهذا النوع من الفراسة هو الذي ٌكون كرامة من الكرامات ، ولهذا ٌبحث 

العلماء الفراسة وأنواعها فً مبحث كرامات األولٌاء ؛ ألجل هذا النوع ، فقوله 

علٌه الصالة والسالم : )) اتقوا فراسة المإمن فإنه ٌنظر بنور هللا (( ٌعنً هذا 

فً األمور العلمٌة ، ٌعنً الراجعة إلى علمه باألشٌاء ، علمه  النوع من الفراسة

بما فً نفس صاحبه ، ٌنظر إلٌه بعلمه فٌعلم ما ٌجول بخاطره  ٌعلم أنه ٌفكر فً 

فً القلب ، لكن ال  هللا جل وعال كذا وأشباه هذا ، فهذا من النور الذي ٌقذفه 

ستعمله المستعمل على أنه ٌسوغ أن تحكم به ، ٌعنً أن ٌجعل دلٌال على الحكم فٌ

دلٌل ، هذا خاطر ٌؤتً للقلب ، وٌهجم علٌه وٌكون فً أهل الوالٌة وأهل اإلٌمان 

، لكن ال ٌسوغ لصاحبه أن هللا جل وعال الصحٌح والتقوى ، فراسة من نور 

 ٌحكم به ، وأن ٌستعمله فٌظن بالناس الظنون ؛ ألجل هذه 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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الفراسة ، أو أن ٌحمدهم ؛ ألجل هذه الفراسة ؛ ألن الفراسة دلٌل ناقص ، قد 

، وقد ال تكون ، المرء ال ٌزكً نفسه فال ٌدري هل هللا جل وعال تكون من نور 

، أو هو من الظن هللا جل وعال هذا الخاطر الذي هجم علٌه ، هل هو من نور 

لسٌا ، أو هو من الظن الحسن الذي فٌه تزكٌة لؽٌره وأشبه ذلك مما ال ٌسوؼه ا

فله أن ٌستعمله من جهة االحتٌاط من جهة المعرفة ، لكن لٌس له أن ٌحكم به إال 

فً بعض األحوال التً ٌقوى فٌها ، بحٌث ٌكون عنده ٌقٌن بذلك ، وقد قال علٌه 

ون ـ ٌعنً ملهمٌن ـ فإن ٌكن أحد منكم الصالة والسالم : )) كان فٌمن قبلكم محدث

 فعمر (( .

النوع الثالث من الفراسة : أدخلت فً الفراسة ، وهً المسماه بالقٌافة ، والقافة 

منهم من ٌعلم األشكال فٌلحق هذا بؤبٌه ، ومنهم من ٌعلم األثر ، وهذه القٌافة قد 

مرة ونحوهم تصل فً أهلها ، معروؾ بعض قبابل العرب فٌها هذا األمر كبنً 

، ٌعرفون من وطا القدم هو من أي قبٌلة ، وٌعرفون من وطا القدم ، هل 

الوطء رجل أم امرأة ، وهل المرأة حابض أم طاهر ، وهذا ٌسمى القٌافة تتبع 

األثر ، وهذا علم خاص ٌتداولونه فٌما بٌنهم ، وهو صحٌح دلت التجارب على 

 صحته ، والشرٌعة جاء فٌها الحكم بالقٌافة .

فالقابؾ ٌحكم بقوله فً المسابل التً ٌحتاج فٌها إلى قابؾ ، مثل تنازع األنساب 

وأشباه هذه ، والنبً علٌه الصالة والسالم ، كان عنده زٌد بن حارثة نابما وابنه 

أسامة بن زٌد ، وقد ؼطٌا وجهٌهما وبدت أقدامهما ، فؤتى رجل من القافة ، فقال 

، وبرقت أسارٌر  ها من بعض ، فسر النبً : ٌا رسول هللا هذه األقدام بعض

وجهه علٌه الصالة والسالم ؛ ألجل ذلك لمحبته ألسامة وألبٌه ، رضً هللا 

 عنهما .

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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ٌث فهذا النوع صحٌح شرعا وٌحكم به ، وٌصٌر القاضً إلٌه ، وهو من ح

الظاهر أقوى األدلة ، أعنً باألدلة أنواع الفراسة السالفة ، ولٌست األدلة ٌعنً 

البٌنات عند القاضً ، أقوى أنواع الفراسة من حٌث الحكم الظاهر ، أما الباطن 

 . 

 فالثانً الذي هو الكرامة ، فراسة المإمن . 

 األول قد ٌكون وقد ال ٌكون . 
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 فصل 
 

حقٌقةةة الةةدٌن ، دٌةةن رب العةةالمٌن ، هةةً مةةا اتفةةق علٌهةةا  والحقٌقةةة

األنبٌاء والمرسلون ، وإن كان لكل منهم شرعة ومنهةاج ، فالشةرعة 

لكل جعلنا منكم شررعة ومنهاجرا   ، هً الشرعٌة ، قال هللا تعالى :

  : وقال تعةالى :[  78] المابدة ،   ثرم جعلنراك علرى شررٌعة مرن األمرر

واء الذٌن ال ٌعلمون إنهم لن ٌؼنوا عنرك مرن هللا فاتبعها وال تتبع أه

]  شررٌبا وإن الظررالمٌن بعضررهم أولٌرراء بعررض وهللا ولررً المتقررٌن 

وأن لرو  ، والمنهةاج : هةو الطرٌةق ، قةال تعةالى : [  43ـ  48الجاثٌةة : 

اسررتقاموا علررى الطرٌقررة ألسررقٌناهم مرراء ػرردقا لنفتررنهم فٌرره ومررن 

 .[  41ـ  49] الجن :       ا ٌعرض عن ذكر ربه ٌسلكه عذابا صعد

فالشرعة : بمنزلة الشرٌعة للنهر ، والمنهاج هو الطرٌق الةذي سةلك 

فٌه ، والؽاٌة المقصودة هً حقٌقةة الةدٌن ، وهةً عبةادة هللا وحةده ال 

شرٌك له وهً حقٌقةة دٌةن اإلسةالم ، وهةً أن ٌستسةلم العبةد هلل رب 

إن  كةةان مشةةركا،   العةةالمٌن ال ٌستسةةلم لؽٌةةره ، فمةةن استسةةلم لؽٌةةره

، ومةةن لةةم ٌستسةةلم هلل بةةل [  78] النسةةاء :  هللا ال ٌؼفررر أن ٌشرررك برره 

إن الرذٌن ٌسرتكبرون   استكبر عن عبادته ، كان ممن قةال هللا فٌةه :

ودٌةن اإلسةالم [  94] ؼةافر :  عن عبادتً سٌدخلون جهرنهم داخررٌن 

 ه تعةالى : هو دٌن األولٌن واآلخرٌن من النبٌٌن والمرسلٌن ، وقولة

عةام [  88] آل عمةران :      ومن ٌبتغ ػٌر اإلسالم دٌنا فلن ٌقبل منره 

 فً كل زمان ومكان .

فنةةوح وإبةةراهٌم وٌعقةةوب واألسةةباط وموسةةى وعٌسةةى والحوارٌةةون 

، قةال (  84) كلهم دٌنهم اإلسالم الذي هو عبادة هللا وحده ال شةرٌك لةه 
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ر علرٌكم مقرامً وترذكٌري ٌا قروم إن كران كبر  هللا تعالى عن نوح :

، [  14] ٌةونس :             بآٌات هللا فعلى هللا توكلت فؤجمعوا أمركم 

، [  15] ٌةةونس :       وأمرررت أن أكررون مررن المسررمٌن   إلةةى قولةةه :

ومررن ٌرػررب عررن ملررة إبررراهٌم إال مررن سررفه نفسرره  وقةةال تعةةالى : 

حٌن إذ قرال لره ولقد اصطفٌناه فً الدنٌا وإنه فً اآلخرة لمن الصرال

ربرره أسررلم قررال أسررلمت لرررب العررالمٌن ووصررى بهررا إبررراهٌم بنٌرره 

وٌعقرروب ٌررا بنررً إن هللا اصررطفى لكررم الرردٌن فررال تمرروتن إال وأنررتم 

وقال موسى ٌا قوم  ، وقال تعالى :   [  465ـ  464] البقرة  مسلمون 

 . [  87] ٌونس :  إن كنتم آمنتم باهلل فعلٌه توكلوا إن كنتم مسلمٌن 

]        ربنرا أفررع علٌنرا صربرا وتوفنرا مسرلمٌن  وقال السةحرة : 

 ، [  459األعراؾ : 

 [  444] ٌوسؾ :  توفنً مسلما وألحقنً بالصالحٌن  وقال ٌوسؾ:

 [  77] النمل : أسلمت مع سلٌمان هلل رب العالمٌن  وقالت بلقٌس : 

ٌن هرررادوا ٌحكرررم بهرررا النبٌٌرررون الرررذٌن أسرررلموا للرررذ وقةةةال تعةةةالى : 

آمنا براهلل  : ، وقال الحوارٌون [  77] المابدة :  والربانٌون واألحبار 

 [ 85] آل عمران : واشهد بؤنا مسلمون 

فدٌن األنبٌاء واحد ، وإن تنوعت شرابعهم كما فً) الصحٌحٌن ( 

 قال : )) إنا معشر األنبٌاء دٌننا واحد (( . عن النبً 

ٌن ما وصى به نوحا والذي أوحٌنا شرع لكم من الد قال تعالى :

إلٌك وما وصٌنا به إبراهٌم وموسى وعٌسى أن أقٌموا الدٌن وال 

 46] الشورى :    تتفرقوا فٌه ، كبر على المشركٌن ما تدعوهم إلٌه 

ٌا أٌها الرسل كلوا من الطٌبات واعملوا صالحا   ، وقال تعالى : [ 

احدة وأنا ربكم فاتقون إنً بما تعملون علٌم وأن هذه أمتكم أمة و
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] المإمنون :  فتقطعوا أمرهم بٌنهم زبرا كل حزب بما لدٌهم فرحون 

 [ . 86ـ  84

 

( ٌعنً دٌن اإلسالم العام ، فكل دٌن بعث به الرسل هو دٌن اإلسالم لكنه  84) 

دٌن اإلسالم العام ، ٌعنً الذي ٌشترك فٌه األنبٌاء والمرسلون ، الذي هو 

 التوحٌد واالنقٌاد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله .االستسالم هلل ب

أما اإلسالم الخاص ، فهو شرٌعة اإلسالم الذي أرسل به محمد علٌه الصالة 

 والسالم .

 فاإلسالم ٌطلق على ثالثة أشٌاء :

اإلسالم العام : وهو دٌن األنبٌاء والمرسلٌن جمٌعا الذي فٌه قول هللا جل وعال : 

 اإلسالم دٌنا فلن ٌقبل منه  ومن ٌبتغ ػٌر . 

والثانً اإلسالم الخاص : وهو اإلسالم الذي بعث به محمد علٌه الصالة والسالم 

. 

والثالث اإلسالم األخص : وهو أن تشهد أن ال إله إال هللا ، وأن محمدا رسول 

هللا وتقٌم الصالة وتإتً الزكاة ، وتصوم رمضان وتحج البٌت إن استطعت إلٌه 

 سبٌال .

 إذاً اإلسالم فً النصوص له هذه اإلطالقات الثالثة : عام ، خاص ، أخص .

 

 

 

 فصل 
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وقةةد اتفةةق سةةلؾ األمةةة وأبمتهةةا ، وسةةابر أولٌةةاء هللا تعةةالى ، علةةى أن 

األنبٌاء أفضل من األولٌاء الذٌن لٌسوا بؤنبٌاء ، وقةد رتةب هللا عبةاده 

ومرن ٌطرع هللا  السعداء المنعم علةٌهم أربةع مراتةب ، فقةال تعةالى : 

والرسول فؤولبك مع الرذٌن أنعرم هللا علرٌهم مرع النبٌرٌن والصردٌقٌن 

 . [ 93] النساء :   والشهداء والصالحٌن وحسن أولبك رفٌقا 

وفً الحدٌث : )) ما طلعت الشمس وال ؼربت على أحد بعد النبٌةٌن 

، قةال  والمرسلٌن أفضل من أبً بكر (( وأفضةل األمةم أمةة محمةد 

 وقال تعةالى : ] آل عمران [  كنتم خٌر أمة أخرجت للناس  تعالى : 

  ثررررررررم أورثنرررررررررا الكترررررررراب الرررررررررذٌن اصررررررررطفٌنا مرررررررررن عبادنرررررررررا 

فةةً الحةةدٌث الةةذي فةةً المسةةند : )) أنةةتم  وقةةال النبةةً[ .  65] فةةاطر : 

توفون سبعٌن أمة ، أنتم خٌرهةا وأكرمهةا علةى هللا (( . وأفضةل أمةة 

 القرن األول . محمد 

، مةةن ؼٌةةر وجةةه أنةةه قةةال : )) خٌةةر القةةرون  النبةةً  وقةةد ثبةةت عةةن

القرن الذي بعثت فٌه ، ثم الذٌن ٌلونهم ، ثم الةذٌن ٌلةونهم (( ، وهةذا 

 ثابت فً الصحٌحٌن من ؼٌر وجه .

أنةةه قةةال : )) ال تسةةبوا أصةةحابً ،  وفةةً الصةةحٌحٌن أٌضةةا عنةةه 

أحةدهم  فوالذي نفسً بٌده ، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ، ما بلػ ُمدَّ 

 وال نصٌفه (( .

والسةةابقون األولةةون مةةن المهةةاجرٌن واألنصةةار ، أفضةةل مةةن سةةابر 

ال ٌسرتوي مرنكم مرن أنفرق مرن قبرل الفرتح  الصحابة . قال تعالى : 

وفاتررل أولبررك أعظررم درجررة مررن الررذٌن أنفقرروا مررن بعررد وقرراتلوا وكررال 

والسررررابقون  وقةةةةال تعةةةةالى :  [  44] الحدٌةةةةد :  وعررررد هللا الحسررررنى 

ألولون من المهراجرٌن واألنصرار والرذٌن اتبعروهم بإحسران رضرً ا
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والسةابقون األولةون : الةذٌن [ .  444] التوبةة :  هللا عنهم ورضوا عنه 

أنفقوا مةن قبةل الفةتح وقةاتلوا ، والمةراد بةالفتح : صةلح الحدٌبٌةة فإنةه 

إنا فتحنا لك فتًحا مبًٌنرا  كان أول فتح مكة ، وفٌه أنزل هللا تعالى : 

فقالوا : ٌةا [ ،  5،  4] الفتح :  لٌؼفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما تؤخر 

 رسول هللا أَو فتح هو ؟ قال : )) نعم (( .

وأفضل السابقٌن األولٌن ، الخلفاء األربعة ، وأفضلهم أبو بكر ثم 

عمر ، وهذا هو المعروؾ عن الصحابة والتابعٌن لهم بإحسان 

د دلت على ذلك دالبل ، بسطناها فً : وأبمة األمة وجماهٌرها ، وق

 ) منهاج السنة النبوٌة فً نقض كالم أهل الشٌعة والقدرٌة ( .

وبالجملة اتفقت طوابؾ السنة والشٌعة ، على أن أفضل هذه األمة 

بعد نبٌها واحد من الخلفاء األربعة ، وال ٌكون من بعد الصحابة من 

 هو أفضل من الصحابة . 

 عالى ، أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول وأفضل أولٌاء هللا ت

واتباعا له ، كالصحابة الذٌن هم أكمل األمة فً معرفة دٌنه واتباعه 

، وأبو بكر الصدٌق هو أكمل معرفة بما جاء به وعمال به ، فهو 

أفضل األمم ، وأفضلها  أفضل أولٌاء هللا ، إذ كانت أمة محمد 

 هللا عنه .، وأفضلهم أبو بكر رضً  أصحاب محمد 

وقد ظن طابفة ؼالطة أن خاتم األولٌاء وأفضل األولٌاء ، قٌاسا على 

خاتم األنبٌاء ، ولم ٌتكلم أحد من المشاٌخ المتقدمٌن بخاتم األولٌاء ، 

إال محمد بن علً الحكٌم الترمذي ، فإنه صنؾ مصنفا ؼلط فٌه فً 

 مواضع ، ثم صار طابفة من المتؤخرٌن ٌزعم كل واحد منهم أنه

خاتم األولٌاء ، ومنهم من ٌدعً أنه خاتم األنبٌاء من جهة العلم باهلل 

، وأن األنبٌاء ٌستفٌدون العلم باهلل من جهته ، كما زعم ذلك ابن 
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عربً صاحب كتاب : ) الفتوحات المكٌة ( ، وكتاب : ) الفصوص 

( ، فخالؾ الشرع والعقل ، مع مخالفة جمٌع أنبٌاء هللا تعالى 

ما ٌقال لمن قال : فخر علٌهم السقؾ من تحتهم : ال وأولٌابه ، ك

 عقل وال قرآن .

وذلك أن األنبٌاء أفضل من فً الزمان من أولٌاء هذه األمة ، 

واألنبٌاء علٌه أفضل الصالة والسالم أفضل من األولٌاء ، فكٌؾ 

األنبٌاء كلهم ؟! واألولٌاء إنما ٌستفٌدون معرفة هللا ممن ٌؤتً بعدهم 

عً  أنه خاتم األولٌاء ، ولٌس آخر األولٌاء أفضلهم ، كما أن ، وٌدَّ

ثبت بالنصوص الدالة  آخر األنبٌاء أفضلهم ، فإن فضل محمد 

: )) أنا سٌد ولد آدم وال فخر (( ، وقوله : ))  على ذلك ، كقوله 

آتً باب الجنة فؤستفتح ، فٌقول الخازن : من أنت ؟ فؤقول : محمد ، 

  أفتح ألحد قبلك (( .فٌقول : بك أمرت أن ال

ولٌلة المعراج ، رفع هللا درجته فوق األنبٌاء كلهم ، فكان أحقهم 

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم  بقوله تعالى : 

، إلى ؼٌر ذلك من الدالبل [  586] البقرة :  هللا ورفع بعضهم درجات 

لم ٌكن فً نبوته  ، ، كل منهم ٌؤتٌه الوحً من هللا ، ال سٌما محمد 

محتاجا إلى ؼٌره ، فلم تحتج شرٌعته إلى سابق ، وال إلى الحق ، 

بخالؾ المسٌح ، أحالهم فً أكثر الشرٌعة على التوراة ، وجاء 

المسٌح فكملها ، ولهذا النصارى محتاجٌن إلى النبوات المتقدمة 

على المسٌح ، كالتوراة والزبور ، وتمام األربع وعشرٌن نبوة ، 

، فإن  األمم قبلنا محتاجٌن إلى محدثٌن ، بخالؾ أمة محمد  وكان

هللا أؼناهم به ، فلم ٌحتاجوا معه إلى نبً ، وال إلى محدث ، بل 

قه فً ؼٌره  جمع له الفضابل والمعارؾ واألعمال الصالحة ما فرَّ
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من األنبٌاء ، فكان ما فضله هللا بما به أنزله إلٌه ، وأرسله إلٌه ، ال 

 .بتوسط بشر 

ٌكون ولٌا  وهذا بخالؾ األولٌاء ، فإن كل من بلؽه رسالة محمد 

، وكذلك من بلؽه رسالة رسول إلٌه ، ال ٌكون  هلل باتباع محمد 

ولٌا هلل إال إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل إلٌه
  (85   )

. 

 

( هذا الكالم من أول الفصل إلى هنا فً مسؤلة أن األنبٌاء أفضل من  85) 

اء قطًعا ، وتفضٌل النبً على الولً ظاهر من جهة الدلٌل ، كما ذكر شٌخ األولٌ

اإلسالم من األدلة الكثٌر فً الباب ، وظاهر أًٌضا من جهة التعلٌل ، فإن الولً 

لم ٌكن ولٌا إال باتباعه للنبً ؛ فبسبب اقتدابه بالنبً واتباعه له صار ولٌا ، 

فهو دابما أقل رتبة ، واألولٌاء فً هذه ،  وجاءته الكرامة من جهة اتباعه للنبً 

األمة أكملهم وأرفعهم درجة ، األربعة الخلفاء ، أبو بكر وعمر وعثمان وعلً 

 رضً هللا عنهم أجمعٌن .

والطوابؾ التً فضلت األولٌاء على األنبٌاء ، أو فضلت خاتم األولٌاء على خاتم 

 األنبٌاء ، ثالث طوابؾ : 

 .األولى : هم ؼالة الصوفٌة 

 الثانٌة : هم الرافضة واإلسماعٌلٌة . باعتبار أنهم أصلهم طابفة واحدة .

 والثالثة : الفالسفة .

فؤما ؼالة الصوفٌة فزعموا أن جهة تفضٌل الولً على النبً أن النبً إنما ٌؤخذ 

من الملك ، وأما الولً فٌؤخذ من المعدن الذي ٌؤخذ منه الملك ، كما قال ابن 

 لنبً ٌؤخذ بواسطة والولً ٌؤخذ بال واسطة . عربً فً فصوصه . فا

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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لهذا كتب ابن عربً كتابه المعروؾ  ) األربعٌن عن رب العالمٌن ( ٌعنً التً 

ضٌل ، حدث بها عن رب العالمٌن مباشرة ، بما سمعه منه ، هذا من جهة التف

عندهم أن الولً ٌصل إلى المكاشفة بحٌث ال ٌكون هناك حجاب ، واألنبٌاء 

حجبوا ، منهم من ُكلِّم فً بعض األحٌان ، أما الولً فإنه إذا اختار أن ٌسمع 

الكالم فال علٌه إال أن ٌصفً قلبه ، ٌعمل بالرٌاضات الخاصة عندهم ، 

ح ٌرى ما ٌحدث فً الرٌاضات الروحٌة ، ثم ٌنكشؾ عنه الحجاب ، فٌصب

 الملكوت وٌسمع أوامر الحق جل وعال للمالبكة .

والطابفة الثانٌة : الرافضة واإلسماعٌلٌة ، فإن الرافضة ٌزعمون أن أبمتهم لهم 

من المقام ما لٌس لألنبٌاء ، وعندهم هذا من ضرورٌات المذهب ، حٌث ٌقول 

بلؽه ملك مقرب وال بعض أبمتهم : من ضرورٌات مذهبنا أن ألبمتنا مقاما ال ٌ

نبً مرسل ، ٌعنً مما ال ٌحتاج فٌه إلى استدالل أصال ، ضروري ، أن األبمة 

االثنا عشر ، ابتداًء من على إلى العسكري ، هإالء ال ٌبلؽهم ملك مقرب وال 

نبً مرسل . قال : وأنهم كانوا قبل خلق هذا العالم أنوارا ، فجعلهم هللا بعرشه 

 لمنزلة والزلفى ما لم ٌجعله ألحد من العالمٌن .محدقٌن ، وجعل لهم من ا

واإلسماعٌلٌة ، القرامطة ، والعبٌدٌٌن ، والنصٌرٌة ، والدروز ، زعموا أن 

أولٌابهم أعظم من األنبٌاء من جهة أن الولً ـ وهم أولٌاء سبعة عندهم أو أربعة 

 ـ أن الولً ٌحل فٌه الحق جل وعال ، ولٌس كل نبً ٌستحق هذه المنزلة ،

فاألولٌاء تمٌزوا على األنبٌاء بؤنهم ٌحل فٌهم الحق جل وعال ، فٌصبحون 

صورة هلل جل وعال ، صورة ناسوتٌة ولٌس بالهوتٌة ، ٌعنً بحلول الحق جل 

 وعال ، فالجثمان جثمان إنسانً ولكن العلم والحكمة واألمر 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  . 

 

 والنهً إلهً .
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والطابفة الثالثة ممن ٌقولون بتفضٌل األولٌاء على األنبٌاء : الفالسفة ، فالفالسفة 

ٌقولون : النبوة والفلسفة تجتمع فً شا واحد ، وهو أن الجمٌع فٌه تحصٌل ؼاٌة 

الحكمة ، والنبوة تحصٌل الحكمة فٌها بواسطة الملك ، ال دور للنبً فً تحصٌل 

الحكمة بإدراكه وسعٌه وبذله ، وأما الفٌلسوؾ الحكٌم فإنه حصل له هذا المقام ، 

وهو إدراك الحكمة بفعله وإدراكه وبذله وعقله وفهمه ؛ فلهذا الفٌلسوؾ تساوى 

مع النبً فً إدراك الحكمة ، ولكن زاد على أنه أدركها بعقله وبحثه ونظره ، 

 وذاك بواسطة .

السفة زندقة ، وكل من قال بهذا القول فهو زندٌق ، وهذا القول وكل أقوال الف

ٌستتاب على الكفر وإال قتل ، وبعض أهل العلم قال : ٌجب قتله بال استتابة ، من 

أظهر هذا القول فإنه ٌجب قتله بال استتابة ؛ ألن هذا القول مما ال شبهة فٌه 

الكالم ، أصال ، وإنما هً زندقة محضة ، وما ذكره سٌخ اإلسالم فٌه تفصٌل 

وأوضح من أن الرساالت جمٌعا جاءت باإلسالم ، وأن الرسل إنما ٌفضلون 

باإلسالم هلل رب العالمٌن ، وباتباع األنبٌاء والرسل ٌشرؾ أقوام واألولٌاء ، إلى 

 آخر ما ساق من اآلٌات واألحادٌث فً هذا الباب .

 

 

 

 

 

 

من له ،  ومن ادعى أن من األولٌاء الذٌن بلؽتهم رسالة محمد 

طرٌق إلى هللا ال ٌحتاج فٌه إلى محمد ، فهذا كافر ملحد ، وإذا قال 

: أنا محتاج إلى محمد فً علم الظاهر ، دون علم الباطن ، أو فً 
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علم الشرٌعة ، دون علم الحقٌقة ، فهو شر من الٌهود والنصارى 

الذٌن قالوا : إن محمًدا رسول إلى األمٌٌن دون أهل الكتاب . فإن 

 آمنوا ببعض وكفروا ببعض ، فكانوا كفارا بذلك .أولبك 

وكذلك هذا الذي ٌقول : إن محمًدا بعث بعلم الظاهر ، دون علم 

الباطن ، آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض ، فهو كافر ، وهو 

أكفر من أولبك ؛ ألن علم الباطن ، الذي هو علم إٌمان القلوب 

ن الباطنة ، وهذا أشرؾ ومعارفها وأحوالها ، هو علم بحقابق اإلٌما

 من العلم بمجرد أعمال اإلسالم الظاهرة .

عً أن محمًدا  عى المدَّ ، إنما علم هذه األمور الظاهرة ،  فإذا ادَّ

دون حقابق اإلٌمان ، وأنه ال ٌؤخذ هذه الحقابق عن الكتاب والسنة ، 

فقد ادعى أن بعض الذي آمن به مما جاء به الرسول ، دون البعض 

 وهذا شر ممن ٌقول: أومن ببعض وأكفر ببعض . اآلخر ، 

 وال ٌدعً أن هذا الذي آمن به أدنى القسمٌن .

وهإالء المالحدة ٌدعون أن الوالٌة أفضل من النبوة ، وٌلبسون 

 على الناس ، فٌقولون : والٌته أفضل من نبوته ، وٌنشدون :

 لًمقام النبوة فً برزخ                   فوٌق الرسول ودون الو

وٌقولون : نحن شاركناه فً والٌته التً هً أعظم من رسالته ، 

لم ٌماثله فٌها أحد ، ال  وهذا من أعظم ضاللهم ، فإن والٌة محمد 

 إبراهٌم وال موسى، فضال عن إٌمان ثلة فٌها هإالء الملحدون .

وكل رسول نبً ولً ، فالرسول نبً ولً ، ورسالته متضمنة 

لوالٌته ، وإذا قدروا مجرد إنباء هللا إٌاه لنبوته ، ونبوته متضمنة 

بدون والٌته هلل ، فهذا تقدٌر ممتنع ، فإنه حال إنبابه إٌاه ممتنع أن 
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ٌكون إال ولٌا هلل ، وال تكون مجرد والٌته ، ولو قدرت مجردة ، لم 

 ٌكن أحد مماثال للرسول فً والٌته .

:  وهإالء قد ٌقولون كما ٌقول صاحب ) الفصوص ( ابن عربً

إنهم ٌؤخذون من المعدن الذي ٌؤخذ منه الملك الذي ٌوحً به إلى 

الرسول . وذلك أنهم اعتقدوا عقٌدة المتفلسفة ، ثم أخرجوها فً 

قالب المكاشفة ، وذلك أن المتفلسفة الذٌن قالوا : إن األفالك قدٌمة 

أزلٌة ، لها علة تتشبه بها ، كما ٌقول أرسطو وأتباعه : أولها 

. كما ٌقول متؤخروهم ، كابن سٌنا ، وأمثاله ، وال موجب بذاته 

ٌقولون : إنها لرٍب خلق السماوات واألرض وما بٌنهما فً ستة أٌام 

، وال خلق األشٌاء بمشٌبته وقدرته ، وال ٌعلم الجزبٌات ، بل إما أن 

ٌنكروا علمه مطلقا ، كقول أرسطو ، أو ٌقولوا : إنما ٌعلم من 

 ، كما ٌقول ابن سٌنا . األمور المتؽٌرة كلٌاتها

وحقٌقة هذا القول ، إنكار علمه بها ، فإن كل موجود فً الخارج 

فهو معٌن جزبً األفالك ، كل معٌن منها جزبً ، وكذلك جمٌع 

األعٌان وصفاتها وأفعالها ، فمن لم ٌعلم إال الكلٌات ، لم ٌعلم شٌبا 

ال فً من الموجودات ، والكلٌات إنما توجد كلٌات فً األذهان ، 

 األعٌان .

والكالم على هإالء مبسوط فً موضع آخر ، فً رد تعارض العقل 

والنقل وؼٌره ، فإن كفر هإالء أعظم من كفر الٌهود والنصارى ، 

 بل ومشركً العرب ، فإن جمٌع هإالء ٌقولون : 

إن هللا خلق السماوات واألرض وأنه خلق المخلوقات بمشٌبته 

 وقدرته . 
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لمتفلسفة والٌونان ، كانوا ٌعبدون الكواكب وأرسطو ونحوه من ا

واألصنام ، وهم ٌعرفون المالبكة واألنبٌاء ، ولٌس فً كتب 

أرسطو ذكر شا من ذلك ، وإنما ؼالب علوم القوم األمور الطبٌعٌة 

. 

وأما األمور األلهٌة ، فكل منهم فٌها قلٌل الصواب ، كثٌر الخطؤ ، 

أعلم بالهٌبات منهم بكثٌر ،  والٌهود والنصارى بعد النسخ والتبدٌل

ولكن متؤخروهم كابن سٌنا وؼٌره أرادوا أن ٌلفقوا بٌن كالم أولبك 

وبٌن ما جاءت به الرسل ، فؤخذوا أشٌاء من أصول الجهمٌة 

والمعتزلة ، وركبوا مذهبا قد ٌعتزي إلٌه متفلسفة أهل الملل ، وفٌه 

ا الموضع من الفساد والتناقض ما قد نبهنب على بعضه فً ؼٌر هذ

. 

، قد بهر  وهإالء لما رأوا أمر الرسل ، كموسى وعٌسى ومحمد 

، أعظم ناموس  العالم ، واعترفوا بالناموس الذي بعث به محمد 

طرق العالم ، ووجدوا أن األنبٌاء قد ذكروا المالبكة والجن ، أرادوا 

أن ٌجمعوا بٌن ذلك ، وبن أقوال سلفهم الٌونان ، الذٌن هم أبعد 

ق عن معرفة هللا ومالبكته وكتبه والٌوم اآلخر ، وأولبك قد الخل

 أثبتوا عقوال عشرة ، ٌسمونها : المجردات ، والمفارقات .

وأصل ذلك مؤخوذ من مفارقة النفس للبدن ، وسموا تلك : 

المفارقات ، لمفارقة المادة ، وتجردها عنها . وأثبتوا األفالك ، لكل 

 (  86) اضا ، وبعضهم جعلها جواهر فلك نفسا ، وأكثرهم جعلوها أعر

 

( ما سبق ٌرٌد منه الشٌخ تقً الدٌن ، رحمه هللا ، أن ٌربط ما بٌن ؼالة  86) 

المتصوفة فً مسالة الوالٌة وقول الفالسفة ، فإن ؼالة المتصوفة أخذوا تفضٌل 
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الولً على النبً من الفالسفة ، والفالسفة ـ كما ذكرت لك فً الدرس الماضً ـ 

ا إن الفٌلسوؾ وصل إلى الحكمة بجهده ، وأما النبً فوصل إلٌها بإعطاء ، قالو

ومعلوم أن المجتهد أفضل من المعطى ، وهإالء نظروا إلى جهة العمل ؛ ألن 

الحكمة والفضل ٌرجع إلى جهتٌن : إلى قوة علمٌة ، وإلى قوة عملٌة . فالفالسفة 

اء على األنبٌاء من الجهة فضلوا من الجهة العلمٌة ، فضلوا الفالسفة والحكم

العلمٌة ، والصوفٌة وؼالة المتصوفة فضلوا األولٌاء على األنبٌاء من الجهة 

 العملٌة ، التً أساسها الجهة العلمٌة . 

لكن طابع الفالسفة ؼٌر طابع المتصوفة ، طابع الفالسفة شا ، والمتصوفة شا 

م من أصول أقوال آخر ، سبب هذا التفضٌل راجع إلى ما وصؾ لك سٌخ اإلسال

الفالسفة ، من فالسفة الٌونان أصال ، والقول بوجودات مجردة وكلٌات مجردة 

وتصرفات للكواكب ، أو تصرفات للعلل التً تنتج المعلوالت ، وأن إدراك هذه 

الحقابق الكلٌة وتؤثٌراتها فً هذا الكون هو حقٌقة الحكمة والعلم الذي ٌتفاضل به 

فالقوة العلمٌة والعملٌة هذه هً أقوى اإلدراكات ،  الناس ، فالقوة مختلفة ،

ٌُتخٌل األمر ، فرجعوا بالنبوات إلى أنها اجتماع  وكذلك القوة التخٌلٌة التً بها 

قوة علمٌة وعملٌة وتخٌلٌة ؛ فلهذا قالوا : نحن نقول ما نقول عن برهان ، وأما 

ي أقاموه برهان األنبٌاء والرسل ، فقالوا ما قالوا عن تخٌل والبرهان ، الذ

خطابً ، ال برهان عقلً ، فإن ما جاء فً النبوات من ذكر الجنة والنار وذكر 

 الؽٌبٌات عندهم خطابٌة والعقلٌات المجردة وتصور أمثلة 

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

 مجردة عن الواقع .
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الم ، وهو مبسوط وله مكان لشرحه وال ٌناسب شرحه فً المقصود من هذا الك

المساجد ، المقصود من هذا الصلة ما بٌن قول الفالسفة اإلسالمٌٌن والفالسفة 

 الٌونانٌٌن ، ثم ما نتج من قول الصوفٌة .

وفً الحقٌقة أن الصوفٌة لم ٌؤخذوا هذا القول ـ كما ذكر شٌخ اإلسالم ـ أو ما ألع 

خذوه من الفلسفة اإلسالمٌة ، بل أخذوه من الفلسفة الٌونانٌة ، إلٌه كالمه ، لم ٌؤ

 وأصل ذلك أن الفلسفة الٌونانٌة والفلسفة القدٌمة لها قسمان :

النوع األول : فلسفة علمٌة ، وهذه المراد منها الوصول إلى حقابق األشٌاء 

 العلمٌة على ما هً علٌه .

الوصول بالروح إلى إشراقها ، ولهذا النوع الثانً : فلسفة عملٌة ، والمراد منها 

صارت الفلسفة أقساما ، ومنها الفلسفة العلمٌة التً ذهب إلٌها أفالطون وتلمٌذه 

أرسطو ، والفلسفة اإلشراقٌة التً قال بها أفالطٌن ـ أفالطٌن ؼٌر أفالطون ـ 

 دخلت المذاهب هذه إلى الدول أو إلى بالد المسلمٌن وتلقفها من تلقفها .

ة العلمٌة تلقفها العقالنٌون من المعتزلة ، فنشؤ من خلٌط ما عند أهل فالفلسف

االعتزال وما عند الفالسفة وما فً النصوص ، ما ٌسمى بعلم الكالم ، خلٌط من 

هذه األشٌاء الثالثة ، عقٌدة المعتزلة ، النصوص ، الفلسفة ، فنشؤ علم الكالم من 

 مجموع هذه الثالثة أشٌاء .

 عملٌة اإلشراقٌة ، فهذه أٌضا دخلت على المسلمٌن عن طرٌقٌن : وأما الفلسفة ال

 الطرٌق األول : طرٌق الكتب المترجمة .

 الطرٌق الثانً : مخالطة طابفة كبٌرة من المسلمٌن للنصارى فً أدٌرتهم فً 

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

 العراق وفً ؼٌرها . الشام وفً
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دخلت الفلسفة اإلشراقٌة ، والفلسفة اإلشراقٌة معناها الوصول بالروح إلى 

إشراقها فتتعدى العالم المحسوس إلى العالم ؼٌر المحسوس ، وهذا ٌصل 

بالرٌاضة ، هذا النوع هو الذي دخل فً الصوفٌة فنشؤ الؽلو فً التصوؾ من 

شؤ ما ٌسمى بالسلوك ـ الضال ـ أو جهة دخول فلسفة أفلوطٌن اإلشراقٌة ون

التصوؾ فً خلٌط ما بٌن الزهد الشرعً وما بٌن اإلشراق الفلسفً ، وظهرت 

النظرٌات واألقوال المختلفة عند الصوفٌة الؽالٌة من االتحاد والوحدة والفناء إلى 

آخره نتٌجة لهذا ، وصلوا كما وصل إلٌه الفالسفة العلمٌٌن اإلشراقٌٌن إلى أن 

ن قد ٌصل إلى مرتبة تكشؾ فٌها الحجب وٌصل إلى ما وراء العالم اإلنسا

 المنظور ..إلى آخره .

محصل القول عند الطابفتٌن ، أن الفٌلسوؾ صاحب الحكمة هو أفضل البشر ، 

الفٌلسوؾ العلمً العقلً أفضل من ؼٌره ، وهذا هو الذي قال به الفالسفة مثل 

وؾ على النبً لما ذكرنا لك فً الدرس ابن سٌنا وجماعته ، قالوا بتفضٌل الفٌلس

 السابق .

حجب بالحجب  النبًوالصوفٌة فضلوا الولً صاحب اإلشراق على النبً ؛ ألن 

وأما ذاك فإنه أشرق ففنى عن مشاهده السوى ، ووصل إلى مشاهده الرب جل 

وعال ، وسماع كالمه وأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك الذي نقل إلى األنبٌاء 

م صلوات هللا وسالمه ، ففضلوا من جهة انهم أخذوا بال واسطة ، وأما علٌه

األنبٌاء فؤنهم أخذوا بواسطة . توجد تفاصٌل لهذا الكالم معروؾ ، ولكن بٌان 

أصل االرتباط ما بٌن القول بتفصٌل الولً على النبً فً ربطه بالفالسفة 

  العلمٌٌن ، وبالفالسفة العملٌٌن ، كما ذكرت لك . ا هـ .

وهذه المجردات التً أثبتوها ، ترجع عند التحقٌق إلى أمور 

موجودة فً األذهان ، ال فً األعٌان ) كما أثبت أصحاب 
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فٌثاؼورس أعدادا مجردة ( وكما أثبت أصحاب أفالطون األمثال 

 االفالطونٌة المجردة .

أثبتوا هٌولً مجردة عن الصورة ، ومدة وخالء مجردٌن ، وقد 

اقهم  بؤن ذلك إنما ٌتحقق فً األذهان ، ال فً األعٌان ، اعترؾ حذَّ

فلما أراد هإالء المتؤخرون منهم ، كابن سٌنا أن ٌثبت أمر النبوات 

على أصولهم الفاسدة ، زعموا أن النبوة لها خصابص ثالثة ، من 

 اتصؾ بها فهو نبً : 

ـ أن تكون له قوة علمٌة ، ٌسمونها القوة القدسٌة ، ٌنال بها العلم  4

 ال تعلم .ب

ـ وأن ٌكون له قوة تخٌلٌة ، تخٌل له ما ٌعقل فً نفسه بحٌث  5

ٌرى فً نفسه صورا ، أو ٌسمع فً نفسه أصواتا ، كما ٌراه النابم 

وٌسمعه ، وال ٌكون لها وجود فً الخارج ، وزعموا أن تلك 

 الصور هً مالبكة هللا ، وتلك األصوات هً كالم هللا تعالى . 

] هٌولً العالم : وة فعالة ، ٌإثر بها فً هٌولً العالم ـ وأن ٌكون له ق 6

، وجعلوا معجزات األنبٌاء وكرامات األولٌاء ، ٌعنً مكونات العالم [ 

وخوارق السحرة هً من قوى األنفس ، فؤقروا من ذلك بما ٌوافق 

أصولهم ، من قلب العصا حٌة دون انشقاق القمر ونحو ذلك ، فإنهم 

 ٌنكرون وجود هذا .

بسطنا الكالم على هإالء فً مواضع ، وبٌنا أن كالمهم هذا  وقد

ل ما  أفسد الكالم ، وأن هذا الذي جعلوه من خصابص النبً تحصَّ

هو أعظم منه آلحاد العامة ، وألتباع األنبٌاء ، وأن المالبكة التً 

أخبرت بها الرسل ، أحٌاء ناطقون أعظم مخلوقات هللا ، وهم 

] المدثر :  وما ٌعلم جنود ربك إال هو   كثٌرون ، كما قال تعالى :
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ولٌسوا عشرة ، ولٌسو أعراضا ، ال سٌما وهإالء ٌزعمون أن [  64

الصادر األول هو العقل األول ، وعنه صدر كل ما دونه ، والعقل 

ال العاشر ، ربَّ كل ما تحت فلك القمر .  الفعَّ

د من وهذا كله ٌعلم فساده باالضطرار من دٌن الرسل ، فلٌس أح

المالبكة مبدًعا لكل ما سوى هللا . وهإالء ٌزعمون أن العقل 

المذكور فً حدٌث ٌروى : )) إن أول ما خلق هللا العقل ، فقال له : 

أقبل ، فؤقبل ، فقال له : أدبر ، فؤدبر ، فقال : وعزتً ما خلقت خلقا 

ًَّ منك ، فبك آخذ ، وبك أعطً ، ولك الثواب وعلٌك  أكرم عل

وٌسمونه أٌضا القلم لما روي )) إن أول ما خلق هللا القلم العقاب (( 

] وهو حدٌث صحٌح أخرجه أحمد ، والترمذي ، (( الحدٌث رواه الترمذي 

 وصححه [ .

والحدٌث الذي ذكروه فً العقل كذب موضوع عند أهل المعرفة 

، والدار قطنً  ] ٌعنً ابن حبان [بالحدٌث ، كما ذكر أبو الحاتم البستً 

الجوزي ، وؼٌرهم . ولٌس فً شا من دواوٌن الحدٌث  ، وابن

التً ٌعتمد علٌها . ومع هذا فلفظه لو كان ثابتا حجة علٌهم ، فإن 

لفظة : )) أول ما خلق هللا تعالى العقل (( قال : ـ وٌروى ـ )) لما 

] أخرج عبد هللا بن اإلمام أحمد فً ) زوابد المسند ( ، خلق هللا العقل قال له .. (( 

ل : حدثنا علً بن مسلم ، حدثنا سٌار ، حدثنا جعفر ، حدثنا مالك بن دٌنار عن الحسن قا

ٌرفعه : )) لما خلق هللا تعالى العقل قال له : أقبل ، فؤقبل ؛ ثم قال له : أدبر ، فؤدبر . قال : 

ًَّ منك ، بك آخذ وبك أعطً (( وهو مرسل ، وهو فً ) معجم  ما خلقت خلقا أحب إل

وسط ( موصول من حدٌث أبً أمامة وأبً هرٌرة بإسنادٌن ضعٌفٌن ، ومما الطبرانً األ

ٌحسن التنبٌه علٌه أن كل ما ورد فً فضل العقل من األحادٌث ال ٌصح منها شا ، وهً 

تدور بٌن الضعؾ والوضع . وقد أخرج الحارث بن أبً أسامة فً ) مسنده ( عن داود بن 
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ل . قال الحافظ بن حجر : كلها موضوعة . وقال المحبر بضعا وثالثٌن حدٌثا فً فضل العق

 ( أحادٌث العقل كلها كذب . [  58ابن القٌم فً ) المنار ( ص ) 

فمعنى الحدٌث : أنه خاطبه فً أول أوقات خلقه ، ولٌس معناه أنه 

أول المخلوقات و ) أول ( منصوب على الظرؾ كما فً اللفظ 

ًَّ منك (( اآلخر ) لما ( وتمام الحدٌث )) ما خلقت خل قا أكرم عل

فهذا ٌقتضً أنه َخلََق قبله ؼٌره ، ثم قال : )) فبك آخذ ، وبك أعطً 

، ولك الثواب ، وعلٌك العقاب (( فذكر أربعة أنواع من األعراض 

، وعندهم أن جمٌع جواهر العالم العلوي والسفلً صدر عن ذلك 

 العقل . فؤٌن هذا من هذا ؟

ة المسلمٌن لٌس هو لفظ العقل فً وسبب ؼلطهم أن لفظ العقل فً لؽ

لؽة الٌونان ، فإن العقل فً لؽة المسلمٌن مصدر عقل ٌعقل عقال ، 

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فً أصحاب  كما فً القرآن 

] الرعد :  إن فً ذلك آلٌات لقوم ٌعقلون  ،  [  44] تبارك :  السعٌر 

7  ] ، هم قلوب ٌعقلون بها أو أفلم ٌسٌروا فً األرض فتكون ل

وٌراد بالعقل الؽرٌزة التً جعلها  [ 79] الحج :   آذان ٌسمعون بها 

 هللا تعالى فً اإلنسان ٌعقل بها .

وأما أولبك ، فالعقل عندهم جوهر قابم بنفسه كالعاقل ، ولٌس هذا 

مطابقا للؽة الرسل والقرآن ، وعالم الخلق عندهم كما ٌذكره أبو 

جسام : العقل والنفوس ، فٌسمٌها عالم األمر ، وقد حامد ، عالم األ

 ٌسمً ) العقل ( عالم الجبروت ) والنفوس عالم الملكوت ( ، 

) واألجسام عالم الملك ( ، وٌظن من لم ٌعرؾ لؽة الرسل ولم 

ٌعرؾ معنى الكتاب والسنة أن ما فً الكتاب والسنة من ذكر الملك 

 ك .والجبروت موافق لهذا ، ولٌس األمر كذل
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وهإالء ٌلبسون على المسلمٌن تلبٌسا كثٌرا كإطالقهم أن الفلك 

محدث ، أي معلول ، مع أنه قدٌم عندهم ، والمحدث ال ٌكون إال 

مسبوقا بالعدم ، لٌس فً لؽة العرب وال فً لؽة أحد أنه ٌسمى قدٌم 

األزلً : محدثا ، وهللا قد أخبر أنه خالق كل شا . وكل مخلوق فهو 

حدث كابن بعد أن لم ٌكن ، لكن ناظرهم أهل الكالم محدث ، وكل م

من الجهمٌة والمعتزلة مناظرة قاصرة لم ٌعرفوا بها ما أخبر به 

الرسول ، وال أحكموا فٌها قضاٌا العقول ، فال لإلسالم نصروا ، 

وال لألعداء كسروا ، وشاركوا أولبك فً بعض قضاٌاهم الفاسدة ، 

ة فصار قصور هإالء فً ونازعهم فً بعض المعقوالت الصحٌح

العلوم السمعٌة والعقلٌة من أسباب قوة ضالل أولبك ، كما قد بسط 

 فً ؼٌر هذا الموضع .

وهإالء المتفلسفة قد ٌجعلون جبرٌل هو الخٌال الذي ٌتشكل فً 

، والخٌال تابع للعقل ، فجاء المالحدة الذٌن شاركوا  نفس النبً 

م أولٌاء هللا ، وأن أولٌاء هللا هإالء المالحدة المتفلسفة وزعموا أنه

أفضل من أنبٌاء هللا ، وأنهم ٌؤخذون عن هللا بال واسطة ، كابن 

عربً صاحب ) الفتوحات ( و ) الفصوص ( ، فقال : إنه ٌؤخذ من 

المعدن الذي أخذ منه الملك الذي ٌوحً به إلى الرسول ، والمعدن 

للعقل وهو  عنده هو العقل ، والملك هو الخٌال ، والخٌال تابع

بزعمه ٌؤخذ عن الذي هو أصله الخٌال ، والرسول ٌؤخذ عن الخٌال 

؛ فلهذا صار عند نفسه فوق النبً ، ولو كان خاصة النبً ما ذكروه 

، ولم ٌكن هو من جنسه ، فضال عن أن ٌكون من فوقه ، فكٌؾ وما 

ذكروه ٌحدث آلحاد المإمنٌن ؟! والنبوة أمر وراء ذلك فإن ابن 

اله ، وإن دعوا أنهم من الصوفٌة ، فهم من صوفٌة عربً وأمث
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المالحدة الفالسفة ، لٌسوا من صوفٌة أهل الكالم عن أن ٌكونوا من 

مشاٌخ أهل الكتاب والسنة ، كالفضٌل بن عٌاض ، وإبراهٌم بن 

أدهم ، وأبً سلٌمان الدارانً ، ومعروؾ الكرخً ، والجنٌد بن 

أمثالهم رضوان هللا علٌهم محمد ، وسهل بن عبد هللا التستري ، و

( 87) أجمعٌن . 
 

 

( المقصود من هذا الصلة بما سبق الكالم علٌه من الفرق ما بٌن أولٌاء  87) 

الرحمن وأولٌاء الشٌطان ، وكرامات األولٌاء ومخارٌق السحرة ، ومعجزات 

 األنبٌاء ؛ فإن الخوارق ـ كما ذكرنا ـ التً تحصل فً األرض ثالثة 

 أصناؾ :

ق لألنبٌاء : وهذه تسمى آٌات وبراهٌن ، وآٌات األنبٌاء قسمان : آٌات خوار

 كبرى وآٌات صؽرى .

والثانً من الخوارق : ما ٌختص باألولٌاء ، وهذه ٌقال لها كرامة ، وهذه تكون 

من اآلٌات الصؽرى لألنبٌاء ، أو من جنس اآلٌات الكبرى مع اختالفها معها فً 

 الذات والقدر والصفة .

لث : خوارق جرت على أٌدي السحرة والكهنة ، على أٌدي أتباع الشٌاطٌن والثا

، وهذه تسمى مخارٌق الشٌاطٌن ، لٌست من هللا جل وعال إمداًدا لهم وإنما هً 

 من الشٌاطٌن ابتالًء لهم .

 فاألول آٌات وبراهٌن ، والثانً كرامات ، والثالث خوارق شٌطانٌة .

 كرامات األولٌاء وال تشبه مخارٌق السحرة  أما آٌات األنبٌاء ، فإنها تشبه

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

 والشٌاطٌن والكهنة ، فربنا جل وعال قال فً وصؾ اآلٌات التً أعطاها نبٌه 
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  : محمًدا ، قال  لقد رأى من آٌات ربه الكبرى هللا ٌات فدل على انقسام آ

 إلى آٌات كبرى وما هو أدنى من ذلك ، صؽرى وؼٌرها . جل وعال 

فؤراه اآلٌة الكبرى فكذب  كذلك قوله جل وعال ، فً موسى علٌه السالم : 

 فدل بالمفهوم على أن هناك آٌات دون ذلك .  وعصى 

ة فاآلٌات الكبرى هذه ال ٌشركهم فٌها حتى األولٌاء ، ال ٌمكن أن ٌعطى الولً آٌ

كبرى ؛ ألن هذه اآلٌة الكبرى دلٌل نبوة النبً ، ودلٌل رسالة الرسل علٌهم 

الصالة والسالم ، أما اآلٌات الصؽرى ، مثل نبع الماء القلٌل مثال من األصابع ، 

أو مثل سماع األخبار ، أو مثل المشً على الماء ، أو أشباه ذلك ، هذه آٌات 

ل ، تحصل لألنبٌاء وتحصل لألولٌاء ، تحصل لألنبٌاء ، أو تكثٌر الطعام القلٌ

وأما اآلٌات الكبرى فإنها إن حصل للولً فإنما ٌحصل له ما هو من جنسها لكن 

ال ٌماثلها قدًرا وال ذاًتا وال صفة ، مثل النار التً جعلت إلبراهٌم علٌه السالم ، 

هللا  فؤنجاه هللا منها ، والنار التً جعلت ألبً مسلم الخوالنً فً نجد ، فؤنجاه

منها ، فما بٌن النار والنار فرق ، وما بٌن الصفة والصفة فرق ، وما بٌن سبٌل 

 النجاة وسبٌل النجاة فرق .

فإًذا بهذا التفصٌل ٌزول إشكال من قال أنه ال كرامة للولً ، ألنه لو قلنا 

بالكرامات الشتبهت خوارق األنبٌاء وآٌاتهم بكرامات األولٌاء ، كما هو مذهب 

 ة وابن حزم وجماعة ممن أنكروا كرامات األولٌاء وأنكر الخوارق .المعتزل

وكذلك ٌبطل قول من قال : إن كل خارق ٌحصل لحكٌم أو ولً فإنها قد تحصل 

للشٌاطٌن ، لكن ما ٌحصل للشٌاطٌن فلٌس معجزا إال لمن لم ٌكن مثلهم ، أما من 

رته ، ٌعنً .  .  .  .  كان مثلهم فإنه ال ٌعجز ؛ ألنه لٌس بؤقداره هو وإنما بمقد

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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أن الشٌاطٌن أعطته ذلك ، حصل له ذلك بالسحر ، بالكهانة ، أما الكرامة فهً 

لعبده ، فالسحرة مثال الذٌن جاءوا لموسى جاءوا بسحر عظٌم  هللا جل وعال من 

ء سحرهم العظٌم إنما كان خارقا على من لم ٌكن واسترهبوا الناس ، هإال

 ساحرا ، أما من كان ساحرا فلٌس علٌه بخارق .

وأما أهل الكرامات ، فإن جنس كراماتهم تختلؾ ما بٌن ولً وولً ، وما بٌن 

مكرم بهذه الكرامة وآخر ، وكل أجناسها ٌكون خارقا لناس زمانهم ، وقد ٌكون 

ة هً فً وقتنا الحاضر لٌست كرامة ، ألنها حصل لناس فً الزمن األول كرام

تحصل آلحاد الناس ، مثل الطٌران فً الهواء ، ومثل المشً على الماء ، 

وأشباه ذلك ، أو ٌكون فً الشتاء القارس بمالبس خفٌفة ، قد ٌحصل هذا اآلن 

 الختالؾ الزمن .

نس فإذاً كرامة الولً تحصل خارقة لناس زمانهم ولٌس للناس جمٌعا أو لإل

والجن جمٌعا ، وإنما لناس زمانه ، ٌعنً فً أرضه ومن عنده ، لٌدل ما حصل 

 .هللا جل وعال له على كرامته على 

أما خوارق األنبٌاء وآٌاتهم وبراهٌنهم الكبرى فإنها خارقة لعادة الجن واإلنس 

جمٌعا ، ولهذا ٌنبؽً أن ٌضبط قول من قال : خارق للعادة فً الكرامات أو فً 

 ق أو فً آٌات األنبٌاء أو فً المعجزات .الخوار

خارق للعادة : العادة هذه عادة من ؟ فإن فسرت بؤنها عادة الجن واإلنس جمٌعا 

قال ، فً سورة اإلسراء :  هللا جل وعال فٌكون الخارق آٌة وبرهانا لنبً ، ألن 

 ه قل لبن اجتمعت اإلنس والجن على أن ٌؤتوا بمثل هذا القرآن ال ٌؤتون بمثل

 فجعلها معلقة بالجن واإلنس جمٌعا .  ولو كان بعضهم لبعض ظهٌرا 

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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وأهل الكرامات ٌكون خارقا لعادة الناس فً بلدهم وزمانهم ، وقد ال ٌكون خارقا 

ثل كونه ٌحضر له عنب فً وقت بالنسبة ألناس فً طرؾ من األرض آخر ، م

الصٌؾ أو فً وقت الشتاء ، هذا بالنسبة ألهل مكة لٌس عندهم بخارق ، لكن لو 

 تذهب لبلد آخر قد ٌكون خارقا، ولهذا ٌنبؽً أن ٌقٌد خرق العادة بهذا .

أما السحرة والكهنة والخوارق الشٌطانٌة فتقٌد بؤنها خارقة لعادة من لم ٌكن 

اس من لم ٌكن ساحرا وال ٌدخل فً ذلك من هو أعلى منهم مثلهم ، ٌعنً من الن

 قدرا فً المعجزات والبراهٌن ، مثل األنبٌاء .

مقصود شٌخ اإلسالم مما مر إثبات الكرامات ، وأن الكرامة إنما هً أعطٌة 

ولً ، وأن جنس الخوارق قد ٌحصل للشٌاطٌن ، وأن قول طابفة من الصوفٌة 

 ارق دلٌل على كرامة ، أن هذا ؼلط . أو أكثر الصوفٌة على أن كل خ

كذلك من شاركهم فً ذلك مثل الفالسفة وأشباه الفالسفة الذٌن قالوا : إن 

الخوارق تحصل بالرٌاضات ، فإذا اجتمعت القوة العلمٌة والتخٌلٌة والفعلٌة 

صار للعبد الخوارق ، وأن هذه تحصل بالرٌاضات والجوع والسهر ، فبالعلم 

ٌة بانكشاؾ المعلومات ، وبالجوع والسهر تحصل القوة تحصل القوة العلم

 التخٌلٌة ، وصدق من قال : أنها تحصل القوة التخٌلٌة ، كما قال الذهبً فً 

) السٌر ( وفً ؼٌرها بؤنهم إذا أداموا الجوع وأدمنوا السهر فإن العقل ٌنقلب 

كة ، واإلدراك ٌختلؾ ، فقد ٌتصورون أشٌاء ، ٌتخٌلون صوًرا ٌسمونها مالب

وٌسمعون أصواتا من جراء اضطراب أبدانهم وعقولهم ، فٌجعلونها نداًء من 

 المأل األعلى ، وهً الشٌاطٌن أؼوتهم أو خاطبتهم ، إلى ؼٌر ذلك .

 فهذا فرقان عظٌم ما بٌن ما ٌعطاه الولً من الكرامة وما ٌكون عند الكهنة  

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

 وأولٌاء الشٌاطٌن من الخوارق ، أو ما ٌمون عند الفالسفة من الخوارق . 
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الفالسفة ٌقولون : ال فرق ، فإنها تحصل ، النبوة علم وعمل ، علم قوة علمٌة ، 

وعمل قوة فعلٌة ، وتخٌالت . هذا ٌحصل للفٌلسوؾ وٌحصل للنبً ، فاألنبٌاء 

العفو والعافٌة ،  هللا جل وعال جاءوا إلصالح العالم . نسؤل إنما هم فالسفة 

وعلٌهم من هللا ما ٌستحقون ، معلوم أن الفرق كبٌر جًدا بٌن هذا وهذا ، ال 

 ٌستوي اللٌل والنهار .

ونبه شٌخ اإلسالم على مسؤلة مهمة ، وهً أن المصنؾ لعلم قد ٌستخدم عبارات 

ه العبارات ، والمصنؾ عنى بها معنى آخر ٌتلقاها المتلقً بما عنده من معنى هذ

، فٌصبح ٌردد كالم هذا المإلؾ أو هذا الذي قرأ كالمه ، والمراد مختلؾ ، مثل 

قول الفالسفة أن هذا العالم محدث ، أو قولهم فً العقل ، العقل عندهم ؼٌر العقل 

نان عند العرب ، ؼٌر العقل الذي جاء فً الكتاب والسنة . فالعقل فً منطق الٌو

 وفلسفة الٌونان ومن ورث فلسفتهم له معنى آخر ؼٌر العقل فً النصوص .

العقل فً النصوص له مراد والعقل هناك له مراد آخر ، ولهذا لما جاء أهل 

الكالم راموا الجمٌع ما بٌن الفلسفة والشرٌعة ، فظنوا أن العقل هناك هو العقل 

علم الكالم ، فعلم الكالم  فً النصوص ، فجمعوا بٌنها على ما ترون بما سمً

خلٌط ما بٌن فهم الفلسفة وما بٌن فهم الشرٌعة ، والجامع المشترك عندهم األلفاظ 

 التً جاءت هنا وهنا ، مثل ما نبه شٌخ اإلسالم .

فإًذا استعمال لفظ فً معنى لم ٌرده من استعمله فٌه هذا ال شك أنه ٌحدث 

التً تحدث جناٌات فً األمة ،  جناٌات ، وهذا من أنواع استعمال المصطلحات

 كذلك لفظ المحدث ، ٌقول الفالسفة مثال : هذا العالم محدث . نحن قد نستعمل 

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

 لفظ محدث ونرٌد به أنه مخلوق ، خلق وأحدث من ؼٌر مثال سابق ، أحدث . 
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ون بكلمة محدث أنه معلول ؛ ألنه المحدث عندهم ال بد أن ٌكون عن هم ٌرٌد

علة أحدثته ، فعندهم المحدث هو المعلول . فإذا قالوا : العالم محدث ، ال ٌعنون 

أنه مخلوق ، وإنما ٌعنون أنه معلول لعلة سبقته ، والعلة سبقتها علة إلى أن نؤتً 

صدرت عنه العلل ومعلوالت العلل  إلى العقل الفعال ، ثم إلى العقل األول الذي

 . 

فهذا ٌعطٌك تحسبا فً أن استعمال األلفاظ الشرعٌة ال بد منه ، بل هو المتعٌن ، 

وأن طالب العلم إذا احتاج استعمال ألفاظ القوم فال بد أن ٌفهم المراد منها أوال ، 

ة بها ، أما ثم المراد منها لؽة ثانٌا فً استعمال ؼٌرهم ، ثم ٌنزلها منزلتها الالبق

أن ٌسمع لفظا ثم ٌستعمله بدون معرفة ألبعاده ومعنى االستعمال األول له ، هذا 

ٌحدث فسادا ، وٌحدث خلال ، مثل األلفاظ التً تستخدم اآلن محدثة ، قد 

ٌستعملها المرء وٌظن أنها سلٌمة ولكن مراد األول ؼٌر مراد الثانً بها ، فؤنت 

ه فهما صحٌحا ، هذا لٌس سلٌما ؛ ألن المتلقً تنشر لفظا أرٌد به باطل لفهمك ب

له قد ٌفهمه فهم األول أو قد ٌنشره فً الناس الفهم األول ، فتصبح أنت ناقل 

لٌس بجسم ، فإنه  هللا جل وعال لمصطلحات الناس ، مثل لو قلنا فً الناس أن 

ها ٌدخل فٌه من قال أن هللا ال ٌتصؾ بالصفات ألن لٌس بجسم هذه كلمة ٌراد نفٌ

ولم ٌرد إثباتها ، ولو قلنا لٌس بجسم ٌعنً كاألجسام لكان صحٌحا ، لكن إطالق 

هذا اللفظ ٌجعل هذه الكلمة وسٌلة لتقرٌر عقابد باطلة . األلفاظ المحدثة كثٌرة 

 والمصطلحات فً هذا متنوعة . 

فإًذا استعمال لفظ العقل فً النصوص ؼٌر العقل عند الفالسفة ، استخدام لفظ 

 عند أهل السنة ؼٌر الخارق عند الصوفٌة ؼٌر الخارق عند الفالسفة ،  الخارق

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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استخدام لفظ النبوة عند أهل السنة ، ؼٌر النبوة عند الفالسفة المعاد عندنا ؼٌر 

ً عندنا ؼٌر الوحً عندهم . فإذاً معنى كل المعد عند الفالسفة ، الخطاب ، الوح

كلمة ال بد له من استدالالت ، وبعض المعاصرٌن فٌمن قرأنا بعض كتاباتهم لم 

ٌفهموا هذا فهما جٌدا ، فؤصبحوا ٌنقدون بعض كالم شٌخ اإلسالم أو كالم بعض 

المحققٌن ، ٌقولون بل نص فالن فً كتابه الفالنً على أن العالم محدث ، وقال 

ه أقر بالنبوة ، أو أن ابن سٌنا أقر بالمعاد وال ٌعرؾ معنى كلمة المعاد حٌث أن

 وردت ، كلمة النبوة حٌث وردت ، كلمة العقل حٌث وردت ، إلى آخره .

فإذاً فهم معنى كالم المتكلم هذا ؼٌر استعماله للعبارات ، وقد ٌستعمل عبارة لها 

اكمته على مدلوالته ال على مدلول عنده خاص ، والمدلول عندنا ٌختلؾ ، فمح

 ما عندنا ، واختالط اللؽات فً العلم ٌسبب خلال فً الفهم والتقوٌم واإلدراك .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هللا سبحانه وتعالى قد وصؾ المالبكة فً كتابه بصفات تباٌن قول 

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد  هإالء ، كقوله تعالى : 

ول وهم بؤمره ٌعملون . ٌعلم ما بٌن مكرمون . ال ٌسبقونه بالق

أٌدٌهم وما خلفهم وال ٌشفعون إال لمن ارتضى وهم من خشٌته 
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مشفقون . ومن ٌقل منهم إنً إله من دونه فذلك نجزٌه جهنم 

 [ 53ـ  59] األنبٌاء :   كذلك نجزي الظالمٌن 

وكم من ملك فً السماوات ال تؼنً شفاعتهم شٌبا  :  وقال تعالى

 [ 59] النجم :  د أن ٌؤذن لمن ٌشاء وٌرضى إال من بع

قل ادعوا الذٌن زعمتم من دون هللا ال ٌملكون  :  وقال تعالى

مثقال ذرة فً السماوات وال فً األرض وما لهم فٌها من شرك 

 وما له منهم من ظهٌر . وال تنفع الشفاعة عنده إال لمن أذن 

فً السماوات  وله من وقال تعالى : [  56،  55] سبؤ :  له 

واألرض ومن عنده ال ٌستكبرون عن عبادته وال ٌستحسرون . 

  [ 54،  43] األنبٌاء :  ٌسبحون اللٌل والنهار وال ٌفترون 

وقد أخبر أن المالبكة جاءت إبراهٌم علٌه السالم فً صورة البشر 

، وأن الملك تمثل لمرٌم بشرا سوٌا ، وكان جبرٌل علٌه السالم ٌؤتً 

ً صورة دحٌة الكلبً ، وفً صورة أعرابً ، وٌراهم ف النبً 

الناس كذلك . وقد وصؾ هللا تعالى جبرٌل علٌه السالم بؤنه ذو قوة 

  عند ذي لعرش مكٌن . مطاع ثم أمٌن  : وأن [  .  54،  54] التكوٌر

شدٌد  ووصفه بؤنه [  56] التكوٌر :  رآه باألفق المبٌن   محمًدا 

وى وهو باألفق األعلى ثم دنى فتدلى . فكان القوى ذو مرة فاست

قاب قوسٌن أو أدنى . فؤوحى إلى عبده ما أوحى . ما كذب الفإاد 

ما رأى . أفتمارونه على ما ٌرى . ولقد رآه نزلة أخرى . عند 

سدرة المنتهى . عندها جنة المؤوى . إذ ٌؼشى السدرة ما ٌؼشى . 

] النجم :  به الكبرى ما زاع البصر وما طؼى . لقد رأى من آٌات ر

 [  48ـ  8
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وقد ثبت فً ) الصحٌحٌن ( عن عابشة رضً هللا عنها ، عن النبً 

  ًأنه لم ٌر جبرٌل فً صورته التً خلق علٌها ؼٌر مرتٌن ، ٌعن

المرة األولى باألفق األعلى ، والنزلة األخرى عند سدرة المنتهى . 

ح األمٌن ، ووصؾ جبرٌل علٌه السالم فً موضع آخر بؤنه الرو

وأنه الروح القدس ، إلى ؼٌر ذلك من الصفات التً تبٌن أنه من 

أعظم مخلوقات هللا تعالى األحٌاء العقالء ، وأنه جوهر قابم بنفسه ، 

لٌس خٌاال لنفس نبً ، كما زعم هإالء المالحدة المتفلسفة ، 

 والمدعون والٌة هللا وأنهم أعلم من األنبٌاء .

ار أصول األٌمان ، بؤن ٌإمن باهلل ومالبكته وؼاٌة حقٌقة هإالء إنك

وكتبه ورسله والٌوم اآلخر . وحقٌقة أمرهم جحد الخالق ، فإنهم 

جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق ، وقالوا : الوجود واحد ، 

ولم ٌمٌزوا بٌن الواحد بالعٌن والواحد بالنوع ، فإن الموجودات 

ناسً فً مسمى اإلنسان تشترك فً مسمى الوجود ، كما تشترك األ

. والحٌوانات فً مسمى الحٌوان ، ولكن هذا المشترك الكلً ال 

ٌكون مشتركا كلٌا إال فً الذهن ، وإال فالحٌوانٌة القابمة بهذا 

اإلنسان لٌست هً الحٌوانٌة القابمة بالفرس ، ووجود السماوات 

لٌس بعٌنه وجود اإلنسان ، ووجود الخالق جل جالله لٌس كوجود 

 لوقاته .مخ

وحقٌقة قولهم ، قول فرعون الذي عطل الصانع ، فإنه لم ٌكن 

منكرا هذا الموجود والمشهود ، لكن زعم أنه موجود بنفسه ، ال 

صانع له ، وهإالء وافقوه فً ذلك ، لكن زعموا بؤنه هو هللا ، 

فكانوا أضل منه ، وإن كان قوله هو أظهر فسادا منهم ، ولهذا 

ما عبدوا إال هللا ، وقالوا : لما كان فرعون فً جعلوا عباد األصنام 
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منصب التحكم صاحب السٌؾ ـ وإن جاز فً العرؾ الناموس ـ 

لذلك قال : أنا ربكم األعلى ـ أي وإن كان الكل أربابا بنسبة ما ، 

 فؤنا األعلى منكم بما أعطٌته فً الظاهر من الحكم فٌكم .

اله ، أقروا له بذلك قالوا : ولما علمت السحرة صدق فرعون فٌما ق

  فاقض ما أنت قاض إنما تقضً هذه الحٌاة  وقالوا : 
(88  )

 [ . 15] طه : ، 

وكان فرعون عٌن الحق ، ثم أنكروا حقٌقة الٌوم اآلخر ، فجعلوا 

أهل النار ٌتنعمون كما ٌتنعم أهل الجنة ، فصاروا كافرٌن باهلل 

واهم أنهم خالصة والٌوم اآلخر ، وبمالبكته وكتبه ورسله ، مع دع

خاصة الخاصة من أهل والٌة هللا ، وأنهم أفضل من األنبٌاء وأن 

 األنبٌاء إنما ٌعرفون هللا من مشكاتهم .

 

( هذا الكالم واضح فً استطراده لبٌان معتقد ؼالة المتصوفة ، مثل  88) 

أصحاب وحدة الوجود ، مثل ابن عربً الطابً وأمثاله ، وهإالء قالوا : إن 

، وٌنقسم إلى  جود  هللا جل وعال د واحد ، وهذا الوجود إنما هو وجود الوجو

هو األصل ، وأن  هللا جل وعال مقصود ووجود ؼٌر مقصود ، وأن وجود 

وجود ؼٌره هو وجوده سبحانه ، إذ لو لم ٌوجد هو فصار األمر إلى أن الوجود 

ما ترى واحد .والوجود من حٌث هو صفة ال توجد فً الظاهر ، ال توجد فٌ

 خارج األذهان إال مضافة إلى متصؾ بها .

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

مثل المعانً العامة ـ التً ذكرنا لكم فٌما سبق ـ المعانً العامة ال توجد من حٌث 

كالم أو شا أسمه هً عامة إال فً األذهان ، ال ٌوجد فً الخارج شا أسمه ال
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الوجود أو شا أسمه الحٌاة ، هكذا بدون موجود أو متكلم أو حً ، إنما ٌوجد فً 

الرأس والذهن والتصور ، الوجود ٌوجد فً التصور ، الحٌاة لكنها فً خارج 

 األذهان فً الواقع ال بد أن تضاؾ إلى متصؾ بها . 

ى اإلضافً ، فالمعنى فاالشتراك فً المعنى الكلً ال ٌعنً االشتراك فً المعن

الكلً نعم ٌشترك فٌه كل موجود ، ولكن لكل وجود ٌناسبه ، وإذا تفرقت األشٌاء 

بالوجود الذي ٌناسب كل شا على حدة فإن معنى ذلك أن األشٌاء تؽاٌرت 

وتباٌنت بالذات ، مثل اإلنسان والفرس ٌشتركان فً معنى الحٌوانٌة ، وهً 

ة ٌقال للحً المتحرك ، ٌعنً أن اإلنسان الحٌاة المتحركة ، الحٌاة والحرك

والفرس اشتركا فً هذه الصفة ، لكن الحٌاة والحركة التً هً الحٌوانٌة هذه 

موجودة فً الخارج بدون متصؾ بها ؟ ال . فهل ٌقال أن اإلنسان والحٌوان شا 

 واحد من جهة صفة الحٌاتٌة ؟ 

من جهة صفة الوجود : ال قابل به ، حتى أصحاب وحدة الوجود ، لكنهم ٌقولون 

نعم !! وهذا فً الحقٌقة راجع إلى شا وهو أن أصحاب وحدة الوجود أخذوا هذه 

األقوال من الجهمٌة ، الذٌن ال ٌإمنون إال بصفة واحدة هلل جل وعال وهً صفة 

الوجود ، فلما لم ٌصفوا هللا بشًء وكانت صفة وجود المخلوق مشكلة على 

وا الخالق عٌن المخلوق والمخلوق عٌن الخالق جعل هللا جل وعال إثبات وجود 

هللا جل من جهة الوجود ، حتى فرعون جعلوه رمزا و صفة من صفات وجود 

 ؛ ألنه قال : ما علمت لكم من إله ؼٌري ، وقال : أنا ربكم األعلى . وعال 

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

ومن هذا المنطلق أو من هذا المبدأ واألهل أخذه النصٌرٌة ، وأخذه الدروز 

وأصحاب التناسخ والنصارى من هذا المبدأ ، فً أن هذا وهذا اتحادا وكانا شٌبا 
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واحدا . وتفصٌل الكالم على مقالهم ، كما قال شٌخ اإلسالم ، لٌس هذا موضعه ، 

 .وإنما المقصود بٌان فساد مذهبهم وعقٌدتهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولٌس هذا موضع بسط إلحاد هإالء ، ولكن لما كان الكالم فً 

أولٌاء هللا ، والفرق بٌن أولٌاء الرحمن وأولٌاء الشٌطان ، وكان 

هإالء من أعظم الناس ادعاء لوالٌة هللا ، وهم أعظم الناس والٌة 

الت للشٌطان ، نبهنا على ذلك ، ولهذا عامة كالمهم إنما هو فً الحا
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الشٌطانٌة ، وٌقولون ما قاله صاحب ) الفتوحات ـ باب أرض 

 الحقٌقة ( وٌقولون : هً أرض الخٌال .

فتعرؾ بؤن الحقٌقة التً ٌتكلم فٌها هً الخٌال ، ومحل تصرؾ 

 الشٌطان ، فإن الشٌطان ٌخٌل لإلنسان األمور بخالؾ ما هً .

فهو  ومن ٌعش عن ذكر الرحمن نقٌض له شٌطانا قال تعالى : 

له قرٌن . وإنهم لٌصدون عن السبٌل وٌحسبون أنهم مهتدون . 

حتى إذا جاءنا قال ٌا لٌت بٌنً وبٌنك بعد المشرقٌن فببس القرٌن 

] الزخرؾ :  . ولن ٌنفعكم الٌوم إذ ظلمتم أنكم فً العذاب مشتركون 

إن هللا ال ٌؼفر أن ٌشرك به وٌؼفر ما  ، وقال تعالى :  [  63ـ  69

]  لمن ٌشاء . ومن ٌشرك باهلل فق ضل ضالال بعٌدا  دون ذلك

ٌعدهم وٌمنٌهم وما ٌعد الشٌطان إال  إلى قوله :  [  449النساء : 

وقال الشٌطان لما قضً   ، وقال تعالى : [ 454] النساء :   ػرورا 

األمر إن هللا وعدكم وعد الحق ووعدتكم فؤخلفتكم وما كان لً 

عوتكم فاستجبتم لً فال تلومونً ولوموا علٌكم من سلطان إال أن د

أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخً إنً كفرت بما 

، [  55] إبراهٌم :  أشركتمون من قبل إن الظالمٌن لهم عذاب ألٌم 

وإذ زٌن لهم الشٌطان أعمالهم وقال ال ػالب لكم  وقال تعالى : 

ن نكص على الٌوم من الناس وإنً جار لكم فلما تراءت الفبتا

]  عقبٌه وقال إنً برئ منكم إنً أخاؽ هللا وهللا شدٌد العقاب 

 [  78األنفال : 

فً الحدٌث الصحٌح : أنه رأى جبرٌل ٌزع  وقد روي عن النبً 

] فً ) موطؤ مالك ( باب جامع الحج ، عن طلحة بن عبٌد هللا بن كرٌز ، أن المالبكة 

ٌوما هو فٌه أصؽر وال أدحر وال أحقر وال أؼٌظ قال : )) ما رإي الشٌطان  رسول هللا 
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منه فً ٌوم عرفة ، وما ذاك إال لما رأى من تنزل الرحمة ، وتجاوز هللا عن الذنوب ، إال 

 ما رأى ٌوم بدر (( ، قٌل : وما رأى ٌوم بدر ٌا رسول هللا ؟ قال : 

ث مرسل . [ )) أما إنه قد رأى جبرٌل ٌزع المالبكة (( أي ٌصفهم للقتال . وهو حدٌ

والشٌاطٌن إذا رأت مالبكة هللا التً ٌإٌد بها عباده هربت منهم ، 

 وهللا ٌإٌد عباده المإمنٌن بمالبكته .

إذ ٌوحً ربك إلى المالبكة أنً معكم فثبتوا الذٌن   قال تعالى :

ٌا أٌها الذٌن آمنوا اذكروا نعمة  وقال تعالى : [  45] األنفال :  آمنوا 

جاءتكم جنودا فؤرسلنا علٌهم رٌحا وجنودا لم تروها  هللا علٌكم إذ

   : وقال تعالى :  [  3] األحزاب ،  إذ ٌقول لصاحبه ال تحزن إن هللا

 معنا فؤنزل هللا سكٌنته علٌه وأٌده بجنود لم 

إذ تقول للمإمنٌن ألن ٌكفٌكم  ، وقال تعالى : [ 74] التوبة :   تروها 

من المالبكة منزلٌن . بلى إن تصبروا أن ٌمدكم ربكم بثالثة آالؽ 

وتتقوا وٌؤتوكم من فورهم هذا ٌمددكم ربكم بخمسة آالؽ من 

 [ 458،  457] آل عمران :  المالبكة مسومٌن 

وهإالء تؤتٌهم أرواح تخاطبهم وتتمثل لهم ، وهً جن وشٌاطٌن ، 

فٌظنونها مالبكة ، كاألرواح التً تخاطب من ٌعبد الكوكب 

 واألصنام . 

كان من أول ما ظهر من هإالء فً اإلسالم : المختار بن أبً و

فً الحدٌث الصحٌح الذي رواه مسلم  عبٌد ، الذي أخبر به النبً 

أنه قال : )) سٌكون فً سقٌؾ كذاب  فً ) صحٌحه ( عن النبً 

، وكان ] روا مسلم : )) أن فً سقٌؾ كذابا ومبٌرا (( والمبٌر : المهلك [ ومبٌر (( 

: المختار بن أبً عبٌد ، والمبٌر : الحجاج بن ٌوسؾ ، فقٌل الكذاب 

البن عمر وابن عباس : إن المختار ٌزعم أنه ٌنزل إلٌه ، فقاال : 
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هل أنببكم على من تنزل الشٌاطٌن . تنزل  صدق ، قال تعالى : 

وقال اآلخر ، وقٌل له إن [  555،  554] الشعراء :  على كل أفاك أثٌم 

وإن  نه ٌوحً إلٌه ، فقال : قال هللا تعالى المختار ٌزعم أ

 [ . 454] األنعام :  الشٌاطٌن لٌوحون إلى أولٌابهم لٌجادلوكم 

 وهذه األرواح الشٌطانٌة ؛ هً الروح الذي ٌزعم صاحب 

) الفتوحات ( أنه ألقً إلٌه ذلك الكتاب ، ولهذا ٌذكر أنواعا من 

تفتح لصاحبها الخلوات بطعام معٌن ، وشا معٌن ، وهذه مما 

اتصاال بالجن والشٌاطٌن ، فٌظنون ذلك من كرامات األولٌاء ، 

وإنما هو من األحوال الشٌطانٌة ، وأعرؾ من هإالء عددا ، ومنهم 

من كان ٌحمل فً الهواء إلى مكان بعٌد وٌعود ، ومنهم من كان 

ٌإتً بمال مسروق ، تسرقه الشٌاطٌن وتؤتٌه به ، ومنهم من كانت 

لسرقات بجعل ٌحصل له من الناس أو لعطاء ٌعطونه إذا تدله على ا

 دلهم على سرقاتهم ، ونحو ذلك .

ولما كانت أحوال هإالء شٌطانٌة ؛ كانوا مناقضٌن للرسل صلوات 

هللا تعالى وسالمه علٌهم ، كما ٌوجد فً كالم صاحب ) الفتوحات 

 المكٌة ( و ) الفصوص ( وأشباه ذلك ، ٌمدح الكفار ، مثل قوم نوح

وهود وفرعون وؼٌرهم ، وٌنتقض األنبٌاء ، كنوح وإبراهٌم 

وموسى وهارون ، وٌذم شٌوخ المسلمٌن المحمودٌن عند المسلمٌن 

، كالجنٌد بن محمد ، وسهل بن عبد هللا التستري ، وأمثالهما ، 

وٌمدح المذمومٌن عند المسلمٌن ، كالحالج ونحوه ؛ كما ذكره فً 

 .تجلٌاته الخٌالٌة الشٌطانٌة 
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فإن الجنٌد ـ قدس هللا روحه ـ كان من أبمة الهدى ، فُسبل عن 

التوحٌد ، فقال : التوحٌد إفراد الحدوث عن القدم . فبٌن أن التوحٌد 

 أن تمٌز بٌن القدٌم والمحدث ، وبٌن الخالق والمخلوق .

وصاحب ) الفصوص ( أنكر هذا وقال فً مخاطبته الخٌالٌة له : ٌا 

لمحدث والقدٌم إال من ٌكون ؼٌرهما ؟ فخطؤ جنٌد ! هل ٌمٌز بٌن ا

الجنٌد فً قوله : إفراد الحدوث عند القدم ؛ ألن قوله هو : إن وجود 

المحدث هو عٌن وجود القدٌم ، كما قاله فً) فصوصه ( : ومن 

أسمابه الحسنى : ) العلً ( على من ؟ وما ثم إال هو . وعن ماذا ؟ 

عٌن الموجودات ، فالمسمى  وما هو إال هو ، فُعلُوه لنفسه ، وهو

محدثات ، هً العلٌة لذاتها ، ولٌست إال هو .. إلى أن قال : هو 

عٌن ما بطن ، وهو عٌن ما ظهر ، وما ثم من ٌراه ؼٌره ، وما ثم 

من ٌنطق عنه سواه ، وهو المسمى أبو سعٌد الخراز ، وؼٌر ذلك 

 من األسماء المحدثات .

بٌن الشٌبٌن بالعلم والقول أن  فٌقال لهذا الملحد : من شرط الممٌز

ٌكون ثالثا ؼٌرهما ، فإن كل واحد من الناس ٌمٌز بٌن نفسه وؼٌره 

، ولٌس هو ثالثا ، فالعبد ٌعرفه أنه عبد ، وٌمٌز بٌن نفسه وبٌن 

خالقه ، والخالق جل جالله ٌمٌز بٌن نفسه وبٌن مخلوقاته ، وٌعلم 

ن فً ؼٌر موضع ، أنه ربهم ، وأنهم عباده ، كما نطق بذلك القرآ

 واالستشهاد بالقرآن عند المإمنٌن الذٌن ٌقرون به باطنا وظاهرا .

وأما هإالء المالحدة فٌزعمون ما كان ٌزعمه التلمسانً منهم ؛ 

وهو أحذقهم فً اتحادهم ـ لما قرئ علٌه ) الفصوص ( ـ فقٌل له : 

القرآن ٌخالؾ ) فصوصكم ( ، فقال : القرآن كله شرك ، وإنما 

حٌد من كالمنا ، فقٌل له : فإذا كان الموجود واحدا ، فلم كانت التو
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الزوجة حالال واألخت حراما ؟ فقال : الكل عندنا حالل ، ولكن 

 هإالء المحجوبون ، قالوا : حرام ، فقلنا حرام علٌكم . 

وهذا مع كفره العظٌم متناقض ظاهرا ، فإن الوجود إذا كان واحدا ، 

؟ ولهذا قال شٌوخهم لمرٌدهم : من فمن المحجوب ومن الحاجب 

قال لك : إن كان فً الكون سوى هللا فهو كذب . فقال له مرٌده : 

فمن هو الذي ٌكذب ؟ وقالوا آلخر : هذه مظاهر ، فقال لهم : 

المظاهر ؼٌر الظاهر أم هً ؟ فإن كانت ؼٌرها فقد قلتم بالنسبة ، 

 وإن كانت إٌاها فال فرق .

شؾ أسرار هإالء فً موضع آخر ، وبٌنا وقد بسطنا الكالم على ك

حقٌقة قول كل واحد منهم ، وإن صاحب ) الفصوص ( ٌقول : 

المعدوم شا ووجود الحق فاض علٌهما ، فٌفرق بٌن الوجود 

  ( 89) والثبوت . 

 

( هذا الكالم استطرد فً بٌان حال المدعٌن االتحاد ووحدة الوجود ،  89) 

 والذي ٌهمك من هذا أشٌاء : 

ول : أن شٌخ اإلسالم لهذا االستطراد وهذه البٌنات لحال هإالء المالحدة .  األ

لؽرض أن أهل الشام وأهل مصر فً ذلك الوقت ٌعظمون أصحاب وحدة .  .  .  

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

هإالء ، وابن الفارض ، الوجود ، ٌعظمون ابن عربً والتلمسانً ، وأشباه 

ٌعظمونهم جدا ، واشتهر عنهم أنهم ٌقولون بهذا الكالم ، ومع ذلك ٌعظمونهم ، 

لهذا أوجب أن ٌبٌن أن هإالء لٌسوا من أولٌاء هللا ، فاستطرد لٌبٌن لك فساد 

 عقول هإالء ، وأنه ال ٌكون أمثال هإالء أولٌاء هلل جل وعال .
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نادقة ، كؤمثال ابن عربً وأشباهه شاع فً الثانً : أن هإالء المالحدة والز

الناس أن لهم كرامات ، وأنهم ٌخبرون بؤشٌاء وتكون حقا وأن الكهان من 

اتباعهم والمنتسبٌن للتصوؾ عندهم أحوال إٌمانٌة ٌنكشؾ لهم بها الؽٌب ، وأنه 

ٌوحً إلٌهم ، وأنهتؤتٌهم معلومات لٌست إال عندهم ، فجعلوا هذه األشٌاء من 

م ، فبٌن رحمه هللا فٌما ذكر أن هذه األشٌاء التً تنسب إلٌهم صحٌحة كراماته

ولكن لٌست هً كرامة تؤتٌهم من المالبكة ، وإنما هً أحوال شٌطانٌة تؤتٌهم من 

والشٌطان ٌتنزل  وإن الشٌاطٌن لٌوحون إلى أولٌابهم لٌجادلوكم  الشٌاطٌن : 

معلومات وربما حمله وربما  على من ٌوالٌه ، وٌخبره باألشٌاء وٌعلمه وٌعطٌه

 طار به ، وربما سخر له بعض األشٌاء بما أقدره هللا علٌه .

ٌُدعى أن المالبكة تخدمه وتعمل له ، ولكن  فإذاً الشؤن لٌس فً أنه ٌخدم أو أنه 

، متبع للسنة أم ال ،  هللا جل وعال الشؤن هل هو من أولٌاء هللا ، موافق لشرع 

وٌقول مثل هذه األقوال الكفرٌة فنعلم قطعا أنه من أولٌاء فإذا لم ٌكن متبعا للسنة 

الشٌطان ، وأن ما قاله وافتراه وادعاه من هذه األقوال الباطلة هً دلٌل على أنه 

شٌطان من الشٌاطٌن ، وأن المإمن ال ٌجوز له أن ٌؽتر أحوال هإالء وأن 

 . هللا جل وعال ٌجعلهم من أولٌاء 

 ذا الكالم واالستطراد : أن أكثر السحرة والكهنةوالثالث من أسباب إنشابه له

 فً أزمنة اإلسالم ادعوا الصالح وادعوا أن ما ٌؤتٌهم إنما هو من جهة

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

ذكرون المالبكة ، وهذا تسمعه عند كثٌر من مؽفلً المسلمٌن وجهلتهم ، فٌما ٌ

عن أخبار بعض الناس فً بلد كذا وبلد كذا ، هم ٌقولون فالن تخبره المالبكة 

ألنه رجل صالح ، وهذا ال شك أنه من براثن تلك الخلفٌة العامة ، فإذا قٌل إن 

فالنا تنزل علٌه المالبكة ، فاعلم أن هذا من جهة أولٌاء الشٌطان ؛ ألننا ال نعلم 
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تابعٌن وال من سادات المسلمٌن ، قٌل أن المالبكة أن أحدا من الصحابة وال من ال

تنزل علٌه فتخبره .. إلى آخره ، وإنما هً دعوى ألولبك الفسقة والفجرة أو 

 الزنادقة فٌما ٌروجون على الناس من كهانتهم أو سحرهم .

فالسحرة اآلن ٌؤمرون الناس بتالوة القرآن وٌتلون علٌهم القرآن ثم ٌخلطون معه 

ون نخبركم ، المالبكة تؤتٌنا وتخبرنا ، وهً الشٌاطٌن ، وهم أصال ؼٌره  ، ٌقول

 من أكذب الناس ، فكٌؾ ٌصدقون فً مثل هذه األشٌاء .

 فإًذا ٌبٌن شٌخ اإلسالم حال من كان فً زمنه ، وهو الوجه الثانً الذي ذكرنا .

والوجه الثالث حال كل من ادعى نزول المالبكة علٌه ، فإنه الحجة ، كما قال 

ٌُنزل علٌه ، قال : صدق  ابن عباس فً حال المختار بن أبً عبٌد ، قٌل له : أنه 

 فإن الشٌاطٌن تتنزل علٌه ، كما قٌل أنه ٌوحً إلٌه ، قال : نعم كما قال هللا : 

 . وإن الشٌاطٌن لٌوحون إلى أولٌابهم لٌجادلوكم 

لٌاء الرحمن وملخص هذا الكالم أو الؽرض منه ، بٌان الفرقان العظٌم بٌن أو

وأولٌاء الشٌطان ، وأن مسؤلة خرق العادات لٌست برهانا لٌست فرقانا أن 

ٌحصل للمرء خارق للعادة ، وأن ٌحصل له شًء لم ٌحصل لؽٌره ، هذا لٌس 

 دلٌال على صالحه ، ولٌس دلٌال على فساده حتى ٌنظر فً أمره ، فإن كان من 

 ٌُرحب أن تكون هذه كرامة له .أهل اإلٌمان والصالح المتابعٌن للحق ، فإنه 

 وإن كان من ؼٌر أهل اإلٌمان بل من أهل الفسوق والبدعة والفجور ، فؤن ما 

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

 حصل له ٌعتبر خارقا شٌطانٌا وأحواال شٌطانٌة ولٌست بكرامة .

ذي بحثه فً هذا الموضع وفٌما قبله ملخصه أن األحوال فإًذا هذا البحث ال

هللا جل والخوارق لٌست برهانا وال داللة ، وإنما البرهان والداللة هو ما قال 

إال إن أولٌاء هللا ال خوؽ علٌهم وال هم ٌحزنون الذٌن آمنوا وكانوا  : وعال 
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ن فً تثبٌتهم فً ، والمالبكة ال تتنزل إال على الرسل أو على المإمنٌ  ٌتقون 

القتال ، أما اإلخبار بالمؽٌبات وأشباه ذلك ، فال ٌكون قد ٌلقى فً روع المرء فً 

هللا روع المإمن أن هذا األمر كذا فٌكون من باب الفراسة اإلٌمانٌة التً ٌعطٌها 

من ٌشاء من خلقه ، لكن تحدٌث المالبكة وٌقول : سمعت المالبكة ،  جل وعال 

 ، هذا ال شك أنه من صنٌع الشٌاطٌن . أ هـ .  وقالت لً المالبكة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والمعتزلة الذٌن قالوا : المعدوم شًء ثابت فً الخارج مع ضاللهم 

خٌر منه ، فإن أولبك قالوا : إن الرب خلق هذه األشٌاء الثابتة فً 

العدم وجودا لٌس هو وجود الرب ، وهذا زعم أن عٌن وجود الرب 

ده وجود مخلوق مباٌن لوجود الخالق ، فاض علٌهما ، فلٌس عن

وصاحبه الدر القونوي ٌفرق بٌن المطلق والمعٌن ؛ ألنه كان أقرب 

على الفلسفة ، فلم ٌقر بؤن المعدوم شًء ، لكن جعل الحق هو 

 الوجود المطلق ، وصنؾ مفتاح ؼٌب الجمع والوجود .
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وهذا القول أدخل فً تعطٌل الخالق وعدمه ، فإن المطلق بشرط 

طالق ، وهو الكلً الفعلً ، ال ٌكون إال فً األذهان ال فً العٌان اإل

، والمطلق ال بشرط ، وهو الكلً الطبٌعً ، وإن قٌل : إنه موجود 

فً الخارج ، فال ٌوجد إلى معٌنا ، وهو جزء من المعٌن عند من 

ٌقول بثبوته فً الخارج ، فٌلزم أن ٌكون وجود الرب ، إما منتفٌا 

ما أن ٌكون جزءا من وجود المخلوقات ، وإما فً الخارج ، وإ

ٌكون عٌن وجود المخلوقات ، وهو ٌخلق الجزء الكل أم ٌخلق 

الشًء نفسه ؟ أم العدم ٌخلق الوجود ؟ أو ٌكون بعض الشًء خالقا 

 لجمٌعه ؟ .

وهإالء ٌفرون من لفظ الحلول ؛ ألنه ٌقتضً حاال ومحال ، ومن 

حد أحدهما باآلخر ، وعندهم لفظ االتحاد ؛ ألنه ٌقتضً شٌبٌن ات

الوجود واحد ، وٌقولون : النصارى كفروا لما خصصوا المسٌح 

 بؤنه هو هللا ، لو عمموا لما كفروا .

وكذلك ٌقولون فً عباد األصنام : إنما أخطؤوا لما عبدوا بعض 

المظاهر دون بعض ، فلو عبدوا الجمٌع لما أخطؤوا عندهم ، 

 عبادة األصنام . والعارؾ المحقق عندهم ال ٌضره

وهذا مع ما فٌه من الكفر العظٌم ، ففٌه ما ٌلزمهم دابما من التناقض 

؛ ألنه ٌقال لهم : فمن المخطا ؟ لكنهم ٌقولون : إن الرب هو 

الموصوؾ لجمٌع النقابض التً ٌوصؾ بها المخلوق ، وٌقولون : 

إن المخلوقات بوصؾ بجمٌع الكماالت التً ٌوصؾ بها الخالق ، 

ون ما قاله صاحب ) الفصوص ( : فالعلً لنفسه هو الذي وٌقول

ٌكون له الكمال الذي ٌستوعب به جمٌع النعوت الوجودٌة والنسب 
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العدمٌة ، سواء كانت محمودة عرفا أو عقال أو شرعا أو مذمومة 

 عرفا وعقال وشرعا ، ولٌس ذلك إال لمسمى هللا خاصة .

فإنه معلوم بالحس  وهم مع كفرهم هذا ال ٌندفع عنهم التناقض ،

والعقل أن هذا لٌس هو ذاك ، وهإالء ٌقولون : ما كان التلمسانً 

إنه ثبت عندنا فً الكشؾ ما ٌناقض صرٌح العقل ، وٌقولون : من 

 أراد التحقٌق ـ ٌعنً تحقٌقهم ـ فلٌترك العقل والشرع .

وقد قلت لمن خاطبته منهم : ومعلوم أن كشؾ األنبٌاء أعظم وأتم 

رهم ، وخبرهم أصدق من خبر ؼٌرهم ، واألنبٌاء من كشؾ ؼٌ

صلوات هللا وسالمه علٌهم ، ٌخبرون بما تعجز عقول الناس عن 

معرفته ال بما ٌعرؾ الناس بعقولهم أنه ممتنع ، فٌخبرون بمجازات 

، ال بمحاالت العقول : وٌمتنع أن ٌكون فً إخبار (  81) العقول 

ع أن ٌتعارض دلٌالن الرسول ما ٌناقض صرٌح المعقول ، وٌمتن

قطعٌان ، سواء كانا عقلٌٌن أو سمعٌٌن أو كان أحدهما عقلٌا 

واآلخر سمعٌا ، فكٌؾ بمن ادعى كشفا ٌناقض صرٌح الشرع 

 والعقل ؟ .

وهإالء قد ال ٌتعمدون الكذب ، لكن ٌخٌل لهم أشٌاء تكون فً 

نفوسهم وٌظنونها فً الخارج ، وأشٌاء ٌرونها تكون موجودة فً 

لكن ٌظنونها من كرامات الصالحٌن ، وتكون من تلبٌسات  الخارج

(  88) الشٌاطٌن 
. 

 

( مجازات العقول ، ٌعنً ما تجٌزه العقول ولٌس المقصود المجاز الذي  81) 

ٌقابل الحقٌقة على أصل معنى المجاز ما ٌجٌزه الشًء ، مجاز اللؽة ٌعنً ما 

 عقول ال بمحاالت العقول .تجٌزه الللؽة ، ومجازات العقول ٌعنً ما تجٌزه ال
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( هذا الكالم راجع إلى فهم كالم الناس فً االتحاد والحلول وتقرٌر هذا  88) 

الباب ، وفهم كالم شٌخ اإلسالم ، هذا ٌحتاج إلى إٌضاح فً معنى الحلول 

 واالتحاد .

الحلول فً عرؾ القوم : شٌبٌن متماٌزٌن مختلفٌن فً الحقٌقة ٌحل أحدهما فً 

 اء التمٌز .اآلخر مع بق

واالتحاد أٌضا : شٌبٌن مختلفان فً الحقٌقة ٌحد أحدهما باآلخر فٌزول التمٌز . 

والحلول ٌبقً هذا وهذا ، لكن الصورة الظاهرة واحدة ، ولكن حل أحدهما فً 

اآلخر مثل الكؤس والماء ، فالكؤس إذا حل فٌه الماء ، حقٌقة الكؤس شًء وحقٌقة 

كؤس ماء ، لكن هناك تمٌز ، ولكن هناك تمٌز  الماء شًء ، فصار شٌبا واحدا

 ٌمكن أن ٌنفصل هذا عن هذا .

لكن االتحاد مثل السكر والماء ، الحبر والماء ، الملح والماء ، الشاي والماء ، 

كانا منفصلٌن فاتحد أحدهما باآلخر حتى صارا ال ٌنفك أحدهما عن اآلخر ، ال 

الماء أٌن السكر ؟ تقول : فً الماء  ٌتمٌز أحدهما عن اآلخر ، السكر لما ذاب فً

والماء ذاب فٌه السكر أفصلهما ال ٌنفصالن ، ورق شاي وضع فً الماء كذلك 

 إلى آخره .

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

بٌن هذا فً هذا الفهم فً تقرٌرها مهم فً بٌان ما علٌه الناس فً ذلك ، إذا ت

 المعنى العام فالحلول نوعان ، واالتحاد أٌضا نوعان .

فالحلول عام وخاص عند أهله ، واالتحاد عام وخاص عند أهله ، فالقابلون 

بالحلول منهم من قال حل فً أشخاص معٌنٌن حل هللا جل جالله ـ تعالى هللا عن 

الٌهود ، حل قولهم علوا كبٌرا ـ حل فً أشخاص معٌنٌن ، حل فً عزٌر عند 

فً المسٌح عند النصارى ، حل فً البقر عند عباد البقر ، حل فً اإلله الفالنً 
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عندهم ، حل فً الصنم ، حل فً كذا وكذا .. إلى آخره ، حل فً أبمة أهل البٌت 

عند ؼالة الرافضة ، حل فً الحاكم بؤمر هللا العبٌدي عند الدروز ، وهكذا فهذا 

، وهناك حلول عام ، وهو قول من قال : هللا  حلول خاص فً بعض المخلوقات

حال فً كل مكان ، وهذا قول المتكلمٌن والمعتزلة واألشاعرة وأشباههم ، هللا 

حال فً كل مكان ، فً أي مكان ، هو حال لكن منفصل عنه لٌست مختلطة 

 الحقٌقة متمٌزة .

د هم ؼالة واالتحاد نوعان أٌضا : اتحاد خاص واتحاد عام ، والقابلون باالتحا

المتصوفة ، هم الذٌن ٌقولون باالتحاد ، وأما الحلول فال ٌقول به ؼالة المتصوفة 

، وإنما ٌرون أن من قال بالحلول فً شخص فهو كافر معٌن فعند أهل الوحدة ، 

وحدة الوجود أو االتحاد بكل موجود ، اتحاد هللا بكل موجود حتى صارت 

ر متمٌز ، ٌقولون : كفر من كفر الدعابه الحقٌقة ، حقٌقة اإلله مع المخلوق ؼٌ

عدم االتحاد أو الدعابه الحلول فً بعض المخلوقات دون ؛ ألن  النصارى 

كفرت ؛ ألنهم قالوا : إن المسٌح حل فٌه هللا ، والعرب كفرت ؛ ألنها قالت : 

، والٌهود كفرت ؛ ألنهم قالوا : إن هللا حل هللا جل وعال األصنام هذه ٌحل فٌها 

زٌر .. وهكذا ، ولو أنهم عمموا ، وقالوا : حل فً كل .  .  .  .  .  .  .  .  فً ع

  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

لم  هللا جل وعال شًء واتحد فً كل شًء فصارت األشٌاء هً عٌن وجود 

 ٌكفروا ، وعندهم االتحاد ، عند القابلٌن به ، نوعان : 

 : وهو ببعض المخلوقات .اتحاد خاص 

 اتحاد عام : وهو فً جمٌع المخلوقات .

فالذٌن ٌقولون باالتحاد العام ، هم الذٌن ٌعبر عنهم بؤصحاب وحدة الوجود ، 

اتحاد فً السماوات واألرض ، وكل شًء اتحد بها حتى صار وجود الحق جل 
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هللا ،  وعال ، هو عٌن وجود هذه المخلوقات ، وجود المخلوقات هو عٌن وجود

حتى ما تفرق هذه عن هذه مثل السكر الذي ذاب فً الماء ، صارت الحقٌقة 

 واحدة ال ٌمكن انفصال إحدى الحقٌقتٌن عن األخرى .

والذٌن قالوا باالتحاد الخاص ؼٌر االتحاد العام هإالء ال ٌقال لهم أصحاب وحدة 

 الوجود وهم طابفة من المتصوفة .

، لكن منهم أهل وحدة الوجود ٌقولون اتحد بكل  فؽالة المتصوفة جمٌعا اتحادٌة

موجود بحٌث صار عٌن الوجود واحدا ومنهم من ٌقول باالتحاد فً بعض 

المخلوقات دون بعض ، ومن أعظم ما ٌدل على كفر هإالء على كفر من قال 

باالتحاد العام ، وكذلك االتحاد الخاص أن هذا القول ٌعنً أن الكفر والفسق 

؛ ألن الفاسق والمجرم والقاتل والزانً وشارب الخمر وعال  هللا جلصار فً 

والفاعل للفواحش والكاذب إلى آخره من أنواع الموبقات والكبابر ، لما كان هو 

عٌن الوجود وال تماٌز بٌنهما ٌكون ال ٌفرق ما بٌن الكاذب شخصا والكاذب 

والسكر ال طعم  اتحادا ؛ ألنها صارت حقٌقة واحدة كما أننا ال نقول : الماء حلو

له ، وكما أننا ال نقول : السكر حلو والماء ال طعم له ، فؤنت إذا شربت ماء 

أذٌب فٌه سكر صارت الماء والسكر حقٌقة واحدة ما تستطٌع أن تقول هذا  .  .  

  .  .  .  .  .  .  .  . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

تستطٌع أن تمٌز بٌن هذا وهذا ؛ ألنه باالتحاد صارت حلو ، وهذا مالح ، ال 

 الحقٌقة واحدة . وهذا هو معنى االتحاد .

فٌلزم من هذا أن ٌكون كل شر وكل فسق وكل فواحش منسوبة هلل جل وعال ، 

 لهذا ابن القٌم لما ذكر هذه المسابل فً أول النونٌة ، قال : 

 أٌن اإلله وثؽرة الطعان           ٌا أمة منكوحها معبودها                     
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ال ٌوجد تفرٌق ، صار المنكوح حال فٌه اإلله ، ٌعنً اتحد فً اإلله صارت 

الحقٌقة واحدة ، صار الناكح هو المنكوح ، فؤٌن اإلله بٌن هذا وهذا ؟ ال شك أن 

هذا أعظم ما ٌكون من إهانة الرب جل وعال وسبه وعدم قدره حق قدره سبحانه 

 وتعالى .

إالء لما قالوا باالتحاد بالوحدة ، قالوا : أن االتحاد العام والوحدة العامة متفاوتة ه

بٌن أهلها فٌكون الولً له من االتحاد بتخصٌصه ما لٌس لؽٌره من الموجودات ، 

فلهذا ٌصبح ٌنظر بنظر اإلله لما له من خصوصٌة فً االتحاد ، وٌصبح ٌقدر 

 تحاد .بقدرة اإلله لما له من خصوصٌة فً اال

فاالتحاد عام لكن درجات المتحد بهم مختلفة من حٌث الصفات .فلهذا جعلوا 

لألولٌاء مقاما ٌزٌد على مقام األنبٌاء ؛ ألن عندهم درجة االتحاد مختلفة 

فؤصحاب النبوة ، األنبٌاء أعطوا درجة لكن زاد علٌهم فٌها أصحاب الوحدة من 

ود هللا ، ولكن عند ؼالة المتصوفة جهة أن أولبك أُتحد بهم وجودهم هو عٌن وج

ٌحتاجون إلى  هللا جل وعال ، األنبٌاء ٌحتاجون فً األخذ فً السماع لكالم 

 واسطة فلم ٌكن االتحاد بهم من جمٌع الصفات .

 أما األولٌاء ، ُكمل  األولٌاء عندهم فؤنهم االتحاد بهم جاء فً الصفات كلها

اله الولً الفالنً ، وقسم ٌتواله الولً.  .  ولهذا ٌجعلون العالم مقسما إلى قسم ٌتو

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

 الفالنً .  . .إلى آخر ما عندهم فً ذلك .

 المقصود أن فهم هذا الكالم ، وهذه المسابل وما ٌدور علٌها راجع إلى : 

 ـ فهم معنى الحلول واالتحاد . 4

 ـ فهم أقسام الحلول واالتحاد . 5
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ـ أن أصحاب الوحدة ، ؼالة الصوفٌة أصحاب الوحدة ٌقسمون باختالؾ  6

الصفات ، فال ٌجعلون االتحاد عاما فً الصفات ، كما أن أهل الحلول ال 

 ٌجعلونه متساوٌا فً من حل بهم .

ت أكثر وهذا أصل مسالة تفضٌل الولً على النبً عندهم ، وأن الولً له كراما

وتكشؾ عنه الحجب ، والنبً قد ٌعمل عقله لكن الولً ٌرى ما ال ٌراه ؼٌره 

 وحسه ٌكذب العقلٌات إلى ؼٌر ذلك من المسابل .

 وؼالة الصوفٌة ٌفتخرون بهذه العقٌدة ، عقٌدة الحلول ، ٌقول ابن فارض : 

 صلت  لك صالتً فً المقام أقٌمها                      وأشهد فٌها أنها لً   

 ٌقولون : ما فً الجبة إال هللا ، فهم ٌعترفون بهذا .

مثل ما قال شٌخ اإلسالم : أن رجال من ؼالتهم قال لمرٌده : من حدثك أن فً 

 الوجود ؼٌر هللا فهو كاذب ، فقال له الؽالم : من الكاذب ؟ 

     إذا لم ٌكن فً الوجود إال هللا من الكاذب ؟ ، وٌستدلون بقوله تعالى :      

ٌقولون هذا قضاء كونً فً أنه ال ٌعبد إال هو ،  وقضى ربك أال تعبدوا إال إٌاه 

، فالذي عبد الصنم عبد هللا ، ما كفر بعبادته الصنم ، ممكن الرجل الصالح ٌعبد 

، ٌعنً إذا هللا جل وعال الصنم وال ٌكفر ، ولكنه كفر باعتقاده أن الصنم ؼٌر 

ٌه فهو ما عبد إال هللا ـ نعوذ باهلل منهم ومن أقولهم ـ . عبد الصنم ؛ ألنه هللا حل ف

 أ هـ . 

وهإالء الذٌن ٌقولون بالوحدة قد ٌقدمون األولٌاء على األنبٌاء ، 

وٌذكرون أن النبوة لم تنقطع ، كما ٌذكر عن ابن سبعٌن وؼٌره ، 

وٌجعلون المراتب ثالثة : ٌقولون : العبد ٌشهد أوال طاعة ومعصٌة 

بال معصٌة ، ثم ال طاعة وال معصٌة ، والشهود األول ، ثم طاعة 

هو الشهود الصحٌح ، وهو الفرق بٌن الطاعات والمعاصً ، وأما 

الشهود الثانً فٌرٌدون به شهود القدر ، كما أن بعض هإالء ٌقول 
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: أنا كافر برب ٌعصى 
**

، وهذا ٌزعم أن المعصٌة ، مخالفة اإلرادة 

م داخلون تحت حكم المشٌبة ، وٌقول التً هً المشٌبة ، والخلق كله

 شاعرهم : 

 أصبحت منفعال لما تختاره       منً ففعلً كله طاعات

ومعلوم أن هذا خالؾ ما أرسل هللا به رسله ، وأنزل به كتبه ، فإن 

المعصٌة التً ٌستحق صاحبها الذم والعقاب ، مخالفة أمر هللا 

ٌطع اله ورسوله  تلك حدود هللا ومن ورسوله ، كما قال تعالى : 

ٌدخله جنات تجري من تحتها األنهار خالدٌن فٌها وذلك الفوز 

العظٌم . ومن ٌعص هللا ورسوله وٌتعد حدوده ٌدخله نارا خالدا 

وسنذكر الفرق بٌن اإلرادة [  47،  46] النساء :  فٌها وله عذاب مهٌن 

 الكونٌة والدٌنٌة ، واألمر الكونً الدٌنً .

 

ٌُعصى  هللا جل وعال فً كونه ، لكن التعبٌر كفري ؛ ألن  ** ٌقصد به ٌعصى

فً أرضه ، وهم ٌشهدون بالحقٌقة الكونٌة ، وٌقولون : هللا ؼالب على أمره ، 

وأمر هللا نافذ ، ما شاء هللا كان ، وما لم ٌشؤ لم ٌكن ، فٌقولون : إًذا هللا ال ٌعصى 

م تكن بؤمر هللا الشرعٌة ، وهذا فوقعت المعصٌة بإرادة هللا الكونٌة وأمر هللا ، ول

 من األلفاظ الكفرٌة . أهـ .

وكانت هذه المسؤلة قد اشتبهت على طابفة من الصوفٌة ، فبٌنها 

الجنٌد رحمه هللا لهم ، فمن اتبع الجنٌد فٌها كان على السداد ، ومن 

خالفه ضل ؛ ألنهم تكلفوا بؤن األمور كلها بمشٌبة هللا وقدرته وفً 

وحٌد ، وهذا ٌسمونه الجمع األول ، فبٌن الجنٌد أنه ال شهود هذا الت

بد من شهود الفرق الثانً ، وهو أنه مع شهود كون األشٌاء كلها 

مشتركة فً مشٌبة هللا وقدرته وخلقه ، ٌجب الفرق بٌن ما ٌؤمر به 
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وٌحبه وٌرضاه ، وبٌن ما ٌنهى عنه وٌكره وٌسخطه ، وٌفرق بٌن 

أفنجعل المسلمٌن كالمجرمٌن .  عالى : أولٌابه وأعدابه ، كما قال ت

 [ . 69،  68] القلم :  ما لكم كٌؽ تحكمون 

أم نجعل الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدٌن  وقال تعالى 

 [  58] ص :  فً األرض أم نجعل المتقٌن كالفجار 

أم حسب الذٌن اجترحوا السٌبات أن نجعلهم كالذٌن  وقال تعالى : 

وا الصالحات سواء محٌاهم ومماتهم ساء ما ٌحكمون آمنوا وعمل

  : وقال تعالى : [   54] الجاثٌة  وما ٌستوي األعمى والبصٌر

]  والذٌن آمنوا وعملوا الصالحات وال المسًء قلٌال ما تتذكرون 

 [  88ؼافر : 

ولهذا كان مذهب سلؾ األمة وأبمتها أن هللا خالق كل شا وربه 

وما لم ٌشؤ لم ٌكن ، ال رب ؼٌره ، وهو مع  وملٌكه ما شاء كان ،

ذلك أمر بالطاعة ونهى عن المعصٌة و، وهو ال ٌحب الفساد ، وال 

ٌرض لعباده الكفر ، وال ٌؤمر بالفحشاء ، وإن كانت واقعة بمشٌبته 

 ، فهو ال ٌحبها وال ٌرضاها ، بل ٌبؽضها وٌذم أهلها وٌعاقبهم .

 طاعة وال معصٌة ، فإنه ٌرى أن وأما المرتبة الثالثة : أن ال ٌشهد 

الوجود واحد ، وعندهم أن هذا ؼاٌة التحقٌق والوالٌة هلل ، وهو فً 

الحقٌقة ؼاٌة اإللحاد فً أسماء هللا وآٌاته ، وؼاٌة العداوة هلل ، فإن 

صاحب هذا المشهد ٌتخذ الٌهود والنصارى وسابر الكفار أولٌاء ، 

  نه منهم ومن ٌتولهم منكم فإ وقد قال تعالى : 

، وال ٌتبرأ من الشرك واألوثان ، فٌخرج عن ملة [  84] المابدة : 

قد كانت  إبراهٌم الخلٌل صلوات هللا وسالمه علٌه ، قال تعالى : 

لكم أسوة حسنة فً إبراهٌم والذٌن معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء 
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داوة منكم ومما تعبدون من دون هللا كفرنا بكم وبدا بٌننا وبٌنكم الع

، وقال الخلٌل [  7] الممتحنة :  والبؼضاء أبدا حتى تإمنوا باله وحده 

أفرأٌتم ما كنت تعبدون أنتم  علٌه السالم لقومه المشركٌن : 

ـ  18] الشعراء :  وآبابكم األقدمون . فإنهم عدو لً إال رب العالمٌن 

ر ال تجد قوما ٌإمنون باهلل والٌوم اآلخ ، وقال تعالى : [  11

ٌوادون من حاد هللا ورسوله ولو كان آبابهم أو إخوانهم أو 

]   عشٌرتهم أولبك كتب هللا فً قلوبهم اإلٌمان وأٌدهم بروح منه 

 [ 55المجادلة : 

وهإالء قد صنؾ بعضهم كتبا وقصابد على مذهبه ، مثل قصٌدة بن 

 الفارض المسماة : بنظم السلوك ، ٌقول فٌها :

 لها صلواتً فً المقام أقٌمها 

 كالنا مصل واحٌد ساجٌد إلى

 صلَّى ولم تكن وما كان لً 

 إلى أن قال :

 تزل ما زلت إٌاها وإٌاي لم 

ًَّ رسوالً كنت منً مرسال  إل

 فإن دعٌت كنت المجٌب وإن أكن

  

  ًَّ  صلتوأشهد فٌها أنها ل

 حقٌقته بالجمع فً كل سجدة

 صالتً لؽٌري فً أداء كل ركعة

 

 وال فرق بل ذاتً لذاتً صلت

ًَّ استدلت  وذاتً بآٌاتً عل

 منادى أجابت من دعانً ولبَّت

 

 إلى أمثال هذا الكالم ، ولهذا كان هذا القابل عند الموت ٌنشد :

 

 إن كان منزلً فً الحب عندكم

 بها زمنا أمنٌة ظفرت

 

 ما قد لقٌت فقد ضٌعت أٌامً 

 والٌوم أحسبها أضؽاث أحالمً
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ا حضرت مالبكة هللا لقبض روحه ، تبٌن فإنه كان ٌظن أنه هللا ، فلم

سبح هلل ما فً السماوات  بطالن ما كلن ٌظنه ، وقال تعالى : 

، فجمٌع ما فً السماوات [  4] الحدٌد :  واألرض وهو العزٌز الحكٌم 

 واألرض ٌسبح هلل ، لٌس هو هللا ، ثم قال تعالى :

  قدٌر له ملك السماوات واألرض ٌحًٌ وٌمٌت وهو على كل شا

  . هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شا علٌم 

 [ . 6،  5] الحدٌد 

 أنه كان ٌقول فً دعابه :  وفً ) صحٌح  مسلم ( عن النبً 

)) اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظٌم ، ربنا ورب كل 

شا ، فالق الحب والنوى ، منزل التوراة واإلنجٌل والقرآن ، أعوذ 

شر كل دابة أنت آخذ بناصٌتها ، أنت األول فلٌس قبلك شا  بك من

، وأنت اآلخر فلٌس بعدك شا ، وأنت الظاهر فلٌس فوقك شا ، 

وأنت الباطن فلٌس دونك شا ، اقض عنً الدٌن ، وأؼننً من الفقر 

. )) 

هو الذي خلق السماوات واألرض فً ستة أٌام ثم  ثم قال : 

ً األرض وما ٌخرج منها وما استوى على العرش ٌعلم ما ٌلج ف

ٌنزل من السماء وما ٌعرج فٌها وهو معكم أٌنما كنتم وهللا بما 

 [ . 7] الحدٌد :  تعملون بصٌر 

 وما بٌنهما  فذكر أن السماوات واألرض ، وفً موضع آخر 

 ( 83) مخلوق مسبح له ، وأخبر أنه ٌعلم كل شا . 

 

كن خالصة ذلك ما قاله فً أوله ، حٌث ( هذا الكالم له سابق بنً علٌه ، ل 83) 

قال عن الذٌن ٌقولون بالوحدة ٌجعلون المراتب ثالثة ، من حٌث شهود الطاعات 
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والمعاصً ، ٌقولون : العبد ٌشهد أوال طاعة ومعصٌة ، ثم ٌشهد طاعة بال 

معصٌة ، ثم ٌشهد طاعة وال معصٌة ، فعندهم أن الناس مرتبون على ذلك ، 

الذٌن ٌشهدون الطاعات والمعاصً ، ثم ٌطٌع وال ٌرى فؤقل درجات الناس 

المعصٌة ، ٌعنً سقطت عنه التكالٌؾ كلها ، ال فً الطاعات وال فً المعاصً ، 

 لعدم تؤثٌر الطاعة فٌه إٌمانا ولعدم تؤثٌر المعصٌة فٌه جحدا أو كفرانا .

أنه وكما هو معلوم من كالم شٌخ اإلسالم ـ فٌما سمعت ـ أن األول هذا ال شك 

هو الذي أمر به العباد ، أن ٌشهدوا الطاعة والمعصٌة ، وأن تسر العبد طاعته ، 

هللا جل وأن تسوءه معصٌته ، هذا هو حال األنبٌاء والمرسلٌن  ، وحال أولٌاء 

، أما شهود الطاعة بال معصٌة ، أو ال شهود طاعة وال معصٌة ، هذا عند وعال 

بات المشٌبة الكونٌة القدرٌة ، وعدم النظر الصوفٌة له منشؤ . ومنشؤ الؽلو فً إث

فً المشٌبة الكونٌة واإلرادة الشرعٌة ، وذلك أن النصوص  ـ كما هو معلوم لكم 

كونا وما  هللا جل وعال ـ فً ؼٌر هذا الموضع قررت الفرق ما بٌن ما ٌشاءه 

 بٌن ما ٌرٌده شرعا .

 فالعبد ٌنظر بنظرٌن :

 هللا جل فً ملكوته كونا ، وأنه واقع بمشٌبة  هللا جل وعال ٌنظر إلى ما ٌنفذه 

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

، الطاعة والمعصٌة جمٌعا ، كما هو قول أهل الحق فً القدر ، وأن وعال 

شرع فنقول الطاعة كانت بمشٌبة هللا ، والمعصٌة كذلك كانت بمشٌبة هللا ، أما ال

اإلرادة الشرعٌة أن تفعل الطاعة وال تفعل المعصٌة ، فإذا ؼلب على العبد شهود 

األمر الكونً نظر إلى أن العباد مجبرون على الطاعات وعلى المعاصً ، 

 أجبر العباد ، ولذلك الصوفٌة كلهم جبرٌة  هللا جل وعال فٌثبت أن 
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منزلة له لشهود اإلرادة  ومنهم من ٌؽلو فً الجبر حتى ٌرى أن اإلنسان ال

الكونٌة ، ومنهم من ٌرى الطاعة دون المعصٌة فً شهود األمر الكونً ، ٌعنً 

أن المعصٌة إنما وقعت ألجل الطاعة ، ٌعنً من جهة التوبة ومن جهة اإلنابة 

هللا جل وأشباه ذلك ، فإنما ٌرى طاعة بال معصٌة لحصول المعصٌة بحكمة 

جل وعال الكونً الخاص بالطاعات دون المعاصً ؛  ، فٌرى إذاً أمر هللا وعال 

ألن المعاصً ؼٌر مقصودة لذاتها ، هللا أجبر على المعصٌة عندهم ولكن ألجل 

الطاعة ، هذا إذا نظر فٌه المكلؾ منهم ٌقول : أنا أطٌع وأن عصٌت فألجل 

طاعتً ، ما عصٌت إال ألجل أن أطٌع ، فهو ٌرى أن المعصٌة ٌرتكبها 

 ون عاصٌا لرضابه بإرادة هللا الكونٌة .وٌرضى أن ٌك

والثالث : وهو قول مالحدتهم ، أنه ال ٌشهد طاعة وال معصٌة ؼنً عن شهود 

، فال الطاعات لها أثر وال المعاصً لها أثر ، وإنما األثر هللا جل وعال سوى 

هللا جل فٌما حصل ، لهذا الذي ٌزعم الوحدة فً اتحاده باهلل جل وعال ، أو حلول 

فٌه ، مثل ما سمعت من كالم ابن الفارض ، وهذا كله استطراد من شٌخ  ال وع

اإلسالم فً الرد على من ٌزعم أنه من األولٌاء وهو ٌفضل األولٌاء على األنبٌاء 

 ، أو أنه ال ٌشهد طاعة وال معصٌة ، أو ال ٌشهد معصٌة وإنما ٌشهد طاعة .

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

إن تتقوا  كل هذه لٌست من صفات أولٌاء ، فؤولٌاء هللا صفتهم أنهم أهل فرقان 

أال إن  وأهل التقوى هم أهل اإلٌمان وهم األولٌاء   هللا ٌجعل لكم فرقانا 

فحصل  أولٌاء هللا ال خوؽ علٌهم وال هم ٌحزنون الذٌن آمنوا وكانوا ٌتقون 

، وأهل تقوى هللا هم الذٌن هللا جل وعال ذلك أن أهل التقوى هم أهل والٌة  من

 لدٌهم الفرقان . ولذلك سمى شٌخ اإلسالم كتابه هذا الفرقان بٌن أولٌاء 
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الرحمن وأولٌاء الشٌطان ، ألن العمدة فً الفرق ما بٌن ولً هللا وولً الشٌطان 

م من ٌزعمون أن أولٌاء ٌصلون ، هل عنده فرقان أم ال . والصوفٌة الؽالة منه

 إلى المرتبة المتوسطة التً ٌكون عندهم الحال ال فرق بٌن الطاعة والمعصٌة .

فالمعصٌة تإل إلى الطاعة ، والطاعة هً المقصودة ، وقد ٌصل إلى أنه ال فرق 

أصال بٌن طاعة وال معصٌة إذ ال طاعة وال معصٌة ، وهذا استطراد فٌما أصله 

هم المتقون المإمنون ، هم الذٌن لدٌهم الفرقان  هللا جل وعال  قبل ذلك وأولٌاء

بٌن الطاعة والمعصٌة ، ٌشهدوا الطاعة كونا وشرعا ، وٌشهدوا المعصٌة كونا 

وشرعا ، فٌرضوا بالطاعة كونا وشرعا ، وٌرضى بالمعصٌة شرعا من جهة 

صٌة الحكم ، من جهة تحرٌمها وذمها ، وال ٌرضى بوقوعها ؛ ألن وقوع المع

 كان من جهة تفرٌط العبد .

فإًذا نشهد الطاعة رضاء كونا وشرعا ، ونشهد المعصٌة بعدم الرضى بها ، بل 

أما الذي ٌنظر  هللا جل وعال نذم أنفسنا على المعصٌة ، وهذا هو صفة أولٌاء 

إلى المعصٌة كلما فعل معصٌة قال هذه خٌر لً ، وٌقبل على المعاصً هذه من 

، بل المإمن هو الذي هللا جل وعال ٌس من صفات أولٌاء صفات المذمومٌن ل

 تسره حسنته وتسوءه سٌبته ، وٌكون عنده فرقان بٌن المحمود والمذموم .

ال تقتضً فً لؽة العرب  مع   فلفظ،  وهو معكم  وأما قوله : 

] هذا من أدلة أهل الحلول أن هللا ٌكون أن ٌكون أحد الشٌبٌن مختلطا باآلخر 

لً وما معناه أن ٌكون مالزما له أم ٌكون فٌه ، واستدلوا به على أن ٌكون فٌه ، ٌحل مع الو

 443] التوبة :  اتقوا هللا وكونوا مع الصادقٌن  ، كقوله تعالى : فٌه [ 

محمد رسول هللا والذٌن معه أشداء على الكفار  ، وقوله تعالى : [ 

  : وقوله تعالى :[  43] الفتح ، 

 منوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فؤولبك منكم والذٌن آ  

 . [  18] األنفال : 
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ولفظ ) مع ( جاءت فً القرآن عامة وخاصة ، فالعامة فً هذه 

ألم تر أن هللا ٌعلم ما فً السماوات وما  اآلٌة وفً آٌة المجادلة : 

فً األرض ما ٌكون من نجوى ثالثة إال هو رابعهم وال خمسة إال 

وال أدنى من ذلك ةال أكثر إال هو معهم أٌنما كانوا ثم  هو سادسهم

 ٌنببهم بما عملوا ٌوم القٌامة إن هللا بكل شا 

، فافتتح الكالم بالعلم ، وختمه بالعلم ، ولهذا قال [  1] المجادلة  علٌم 

ابن عباس والضحاك وسفٌان الثوري وأحمد بن حنبل : هو معهم 

 بعلمه .

ٌَّة الخاصة ،  إن هللا مع الذٌن اتقوا  ففً قوله تعالى : وأما المع

 ، وقوله تعالى لموسى :[  458] النحل :  والذٌن هم محسنون 

  إنً معكما أسمع وأرى  : وقال تعالى : [   79] طه ،  إذ ٌقول

وأبا  ، ٌعنً النبً  [  74] التوبة :   لصاحبه ال تحزن إن هللا معنا 

وسى وهارون دون فرعون ، ومع بكر رضً هللا عنه . فهو مع م

محمد وصاحبه دون أبً جهل وؼٌره من أعدابه ، ومع الذٌن اتقوا 

 والذٌن هم محسنون دون الظالمٌن المعتدٌن .

فلو كان المعٌة أنه بذاته فً كل مكان ، تناقض الخبر الخاص 

والخبر العام ، بل المعنى أنه مع هإالء بنصره وتؤٌٌده دون أولبك ، 

  وهو الذي فً السماء إله وفً األرض إله  ى : وقوله تعال

 . [  74] الزخرؾ : 

أي هو إله من فً السماوات وإله من فً األرض ، كما قال تعالى : 

  وله المثل األعلى فً السماوات واألرض وهو العزٌز 

وهو هللا فً السماوات  ، وكذلك قوله : [  51] الروم :  الحكٌم  
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، كما فسره أبمة العلم ، كاإلمام أحمد وؼٌره [   6:  ] األنعام واألرض 

 : أنه المعبود فً السماوات واألرض .

وأجمع سلؾ األمة وأبمتها على أن الرب تعالى بابن من خلقه ، 

من ؼٌر  ٌوصؾ بما وصؾ به نفسه ، وبما وصفه به رسوله 

تحرٌؾ وال تعطٌل ، ومن ؼٌر تكٌٌؾ وال تمثٌل ، ٌوصؾ بصفات 

دون صفات النقص ، وٌعلم أنه لٌس كمثله شا ، وال كقوله الكمال 

  ، فً شا من صفات الكمال ، كما قال هللا تعالى :

  قل هو هللا أحد . هللا الصمد لم ٌلد ولم ٌولد . ولم ٌكن له كفوا

 .] اإلخالص [  أحد 

قال ابن عباس : ) الصمد ( : العلٌم الذي كمل فً علمه ، العظٌم 

ظمته ، القدٌر الكامل فً قدرته ، الحكٌم الكامل فً الذي كمل فً ع

حكمته ، السٌد الكامل فً سإدده . وقال بن مسعود وؼٌره : هو 

 الذي ال جوؾ له . و) األحد ( : الذي ال نظٌر له .

فاسمه ) الصمد ( ٌتضمن اتصافه بصفات الكمال ، ونفً النقابض 

 ل له .عنه ، واسمه ) األحد ( ٌتضمن اتصافه أنه ال مثٌ

وقد بسطنا الكالم على تفسٌر ذلك فً هذه السورة وفً كونها تعدل 

 ( 94) ثلث القرآن . 

 

 هللا جل وعال ( هذا رد على احتجاج أهل االتحاد بآٌة المعٌة على أن  94) 

متحد أو ٌحل ببعض خلقه ؛ ألنه ـ كما ذكرنا لكم ـ الحلول نوعان : عام وخاص 

استدلوا بها وظهر لك بالبحث أن هذا لٌس بدلٌل ،  ، وهذا من جملة األدلة التً

 بل هو ضد ما قالوا ، وهم جهلة أصال كٌؾ ٌستدلون ؟ 
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ولكن أهل الباطل ٌبحثون عن شبهة لٌتمسكوا بها ، هذه قاعدة ؛ ألن هللا عز 

فؤما الذٌن فً قلوبهم زٌغ فٌتبعون ما تشابه منه ابتؼاء  وجل وصفهم بقوله : 

فالزٌػ موجود أوال ، ثم ٌؤتً اتباع المتشابه ، وإال فإن ،  وٌله الفتنة وابتؼاء تؤ

ابتلى العباد به ، والزابػ  هللا جل وعال المتشابه فً القرآن ال ٌحدث زٌؽا ، بل 

ٌبحث عن المتشابه لٌستدل به على زٌفه ، وهإالء زاؼوا فؤزاغ هللا قلوبهم ، 

لقرآن والسنة بؤدلة كثٌرة ، فمن استدلوا بآٌة المعٌة ، استدلوا على الوحدة من ا

، وكل شا  قل أي شا أكبر شهادة قل هللا شهٌد بٌنً وبٌنكم  القرآن قوله : 

له آٌة تدل على أنه الواحد ، وكل شا ٌشهد بؤن هللا جل وعال هو الرب وحده 

قل أي شا أكبر  ، هللا جل وعال فجعلوه هذا إلى هذا ، جعلوا األشٌاء هً 

 . شهٌد بٌنً وبٌنكم شهادة قل هللا 

والتفسٌرات المنسوبة إلى ؼالة الصوفٌة ، كابن عربً وؼٌره ، تجد أن كثٌرا 

من اآلٌات التً فٌها عموم الخلق أو الشهادة العامة ٌستدلون بها على الوحدة . 

، وكقوله  وهو هللا فً السماوات واألرض  كذلك من أدلتهم آٌة األنعام : 

ٌستدلون بها على الوحدة  سماء إله وفً األرض إله وهو الذي فً التعالى 

 وعلى االتحاد العام .

 

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

وال شك أن هذا كله من اتباع المتشابه الذي ٌدل على أن فً قلوبهم زٌػ ، 

  فً السماء إله وفً األرض إله وهو الذي  والحقٌقة لٌست هذه بمتشابه 

لٌست بمتشابه ؛ ألن داللتها ظاهرة على المعنى ، ولٌست متشابهة أصال ، 

لٌست بمتشابه ، لكن هم ٌتبعون  وهو هللا فً السماوات وفً األرض  وكذلك 

 ما اشتبه علٌهم من االشتباه النسبً ، فٌستدلون به .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 شرح الفرقـان                                                        لفضٌلة الشٌخ : صالح آل الشٌخ

 711 

آثار ترك التمسك واالستسالم للكتاب  كل هذا ، نسؤل هللا العفو والعافٌة ، من

 والسنة .

كتاب الفرقان لنا اآلن أربعة أو خمسة دروس كلها استطراد ذهب عن األصل ، 

 بعد ما عرؾ الولً وصفات األولٌاء وشروط الولً ، إلى آخره .

اآلن لما أتى إلى الفرق بٌن ولً هللا تعالى وولً الشٌطان دخل إلى علوم شتى ، 

السفة ، وفً بعض المباحث الكالمٌة ، وذهب إلى قول االتحادٌة ، مثل علوم الف

سٌرجع بعد ذلك إلى أصل المبحث والكالم على الكرامات ، وصفات األولٌاء ، 

 وشروط الكرامة ، إلى ؼٌر ذلك من المباحث .

وقد نبهتكم مرارا على أن شٌخ اإلسالم فً استطراداته ٌشتت الذهن ، لهذا ٌنبؽً 

حٌن ٌقرأ كتب شٌخ اإلسالم أال ٌسترسل مع استطراداته ، إذا أراد لطالب العلم 

أن ٌفهم الموضوع فٌفهمه أوال مختصرا عن طرٌق الفهرس أو تتبع الفصول ، 

ثم ٌؤخذ جملة الكالم ، أي الفوابد التً فٌه واالستدالالت ، فإذا فهم هذا وعرؾ 

قبل إنشاء الكالم ،  بناء الكتاب والقاعدة على أي شا فهم شٌخ اإلسالم وتصوره

بعد ذلك لو قرأ ومرت علٌه االستطرادات ، فإنه ٌنساق مع االستطرادات وٌنسى 

أصل الموضوع ، وشٌخ اإلسالم إذا استطرد ٌحصل فً استطراده أنواع من 

 العلوم والفوابد ، ولكن قد ال ٌكون تحرٌرها فً هذا

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  .  . 

 

 الموضع هو األكمل .

فنجد أنه فً موضوع لكن ٌكون هناك ثؽرات كثٌرة ما استكملها ، ٌؤتً كما أراد 

أن ٌبحث ، ٌقول وقد بسطنا هذا فً موضع آخر ، مما ال ٌكتمل مع طالب العلم 

فهم معنى االستطراد من كل وجه ، فهو ٌستطرد لؽرض ٌرٌده ، لتقرٌر شا 

 لٌس لتقرٌر المسؤلة التً استطرد فٌها ، لكن المسؤلة هذه جاءت لؽرض آخر .و
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فطالب العلم ال بد له أن ٌكون متتبع  لكالم شٌخ اإلسالم كلٌا قبل أن ٌبحث فً 

 جزبٌاته ، معناه أن ٌتصور الكتاب قبل .

مثال بحث فً كتاب الفرقان الولً ، من هو الولً ، والدلٌل على وجود األولٌاء 

من هم األولٌاء ، وتعرٌؾ الولً وشروط األولٌاء ، اإلٌمان ، التقوى ، تفاضل  ،

التقوى وتفاضل اإلٌمان ، فصل فً هذا كله ، صفة األولٌاء والخوارق التً 

تحصل لهم والكرامات ، جمعت اآلن هذه العناوٌن ، وهً زبدة البحث ، إذا جاء 

رحمه هللا تعالى ، ألنها  استطراد فً بعض كتبه ، استطرد إلى مابة صفحة ،

هً ٌمكن كصفحة أو صفحتٌن عندنا ، إذا كان قد كتب الواسطٌة فً جلسة 

والحموٌة فً جلسة ، فال ؼرابة أن ٌستطرد ، فهو بحر ال تكدره الدالء ، رحمه 

 هللا تعالى .

لكن طالب العلم فً االستفادة منها ال بد أن ٌنتبه ، ومن الكالم الحسن ما قاله 

 بد الرزاق عفٌفً ، رحمه هللا تعالى ، وسمعته منه .الشٌخ ع

ٌقول : إن شٌخ اإلسالم ٌؤتً إلى جدار الباطل كالموج فٌسقطه جمٌعا دفعة 

 واحدة ، فعالً تنظر فتراه ، لكن ال تعرؾ من أٌن بدأ .

 وأما ابن القٌم ، رحمه هللا ، فٌؤخذ جدار الباطل حجرا حجرا فٌكسره لك  ، 

.  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

وهذا واقع ، ومثل ما وصؾ الشٌخ فإنك تجد ما أجمله شٌخ اإلسالم ردوده ، 

وما استطرد فٌه ، وجاءت جمٌعا كالموج الهابج ، تجد ابن القٌم ، رحمه هللا 

لهما مع األنبٌاء تعالى ، نسؤل هللا أن ٌرفع درجتهما فً الجنة ، وأن ٌجع

والصدٌقٌن ، وأن ٌجزٌهما خٌرا عن أهل التوحٌد ، فقد أبلٌا بالء حسنا ، رحمهم 

 هللا تعالى .
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وابن القٌم حسنة من حسنات شٌخ اإلسالم ، ولوال هللا ثم شٌخ اإلسالم ما راح 

ابن القٌم وال جاء ، مثل ما ذكر عن نفسه فً النونٌة ، لما ذكر حالته وكونه كان 

 فا ال ٌفهم الحق ، حٌث قال :متصو

 حتى أتاح لً اإلله بفضله          من لٌس تجزٌه ٌدي ولسانً
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