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ًهللا رب العاملني محدا يليق بكامله وجالله وعظيم سلMانه, والصالة +احلمد

 .والسالم عىل رسوله الكريم صالة دائمة يف العاملني
 أما بعد,

عة حمققة ومصححة ومرتبة من كتاب أصول الوصول للسيد Iبفهذه 
ُ وأرضاه وأسكنه فسيح جناته, تقدمها أمانة  حممد زكي إبراهيم/الرائد
وة بالعشرية املحمدية بمناسبة الذكرى السابعة لرحيل اإلمام الرائد, الدع
ِاهللا تعاىل أن ينفع بها وأن جيعلها يف ميزان حسناته, فهو نعم املوىل +سائلة

 . ونعم النصري
 أمانة الدعوة بالعشرية املحمدية              
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َإن الحمد هللا ْ َ ْ َّ ُ نستعينه ونستغفره, ونعوذ به من شِ ْ َ َِ ِ ِ ُ ُ َ َ َُ ُ ِ ْ َ َْ ُْ ُ ْرور أنفسنا, من ِ َ َ ِ ُ ْ َ ِ ُ
ِيهد ْ َّاهللاُ فال مضل+َ َِ ُ ُله َ ِ, ومن يضلل فال هادَ َ َ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ له, وَيََ ُ َّأشهد أن ال إله إالَ َِ َِ َ ْ َ َُ َ اهللاُ, +ْ

َّوأشهد أن محمد َ َُ ََّ َ َُ ُا عبده ورسوله ْ ُ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ً﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θ à)®?$# ãΝä3−/ u‘ “ Ï% ©!$# /ä3s) n= s{ ⎯ ÏiΒ 
<§ø¯Ρ ;ο y‰Ïn≡ uρ t, n= yz uρ $ pκ÷]ÏΒ $ yγ y_ ÷ρ y— £] t/ uρ $ uΚ åκ÷] ÏΒ Zω% y` Í‘ #ZÏW x. [™ !$ |¡ÎΣ uρ 4 (#θ à)¨? $#uρ ©! $# “ Ï% ©!$# 

tβθ ä9u™ !$ |¡ s? ⎯ Ïµ Î/ tΠ% tn ö‘F{ $#uρ 4 ¨β Î) ©!$# tβ% x. öΝä3ø‹ n= tæ $ Y6ŠÏ% u‘﴾ ] ١:النساء[, ﴿$ pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# 
(#θ ãΨ tΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# ¨, ym ⎯ Ïµ Ï?$ s)è? Ÿω uρ ¨⎦ è∫θ èÿ sC ω Î) ΝçFΡr& uρ tβθ ßϑ Î= ó¡•Β﴾  ] ١٠٢:آل عمران[, 
﴿$ pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# (#θ ä9θ è% uρ Zω öθ s% #Y‰ƒ Ï‰y™ ∩∠⊃∪ ôx Î= óÁãƒ öΝä3 s9 ö/ä3n=≈ yϑ ôã r& öÏøó tƒ uρ 

öΝä3 s9 öΝ ä3t/θ çΡèŒ 3 ⎯ tΒ uρ ÆìÏÜ ãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰s) sù y—$ sù #·— öθ sù $ ¸ϑŠ Ïàtã﴾ ] ٧١− ٧٠:األحزاب[ . 
أما بعد, فإن للعلامء واجبا علينا أن نجلهم ونوقرهم ونتأدب بني 
أيدهيم, ومن كامل تبجيلهم أن ننرش علمهم بعد وفاهتم حتى يستفيد 

قبورهم إىل يوم الدين  يف ء من هذا العلم, ويكتب هلم األجراألحيا
 . النتفاع الناس هبذا العلم

ول الوصول لإلمام الرائد حممد وقد رشفت بالعمل عىل نرش كتاب أص
 معه  يوأود قبل أن أحتدث عن هذا العمل أن أذكر قصت,   إبراهيم زكي
جملة املسلم,  يف  أقرأ البداية كنت تأخر هذا اللقاء عرشين عاما, ففيفقد 
 يف اهللا أسانيد+ إبراهيم رمحهم سمعت بعد ذلك أن للشيخ حممد زكيث
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احلديث والعلوم الرشعية, وقد كنت مشغوال آنذاك بجمع اإلجازات 
أوال, ألن   A سند واحد مع حرضة املصMفىيالعلمية ابتغاء أن جيمعن

انيا, ثم التامس السند من خصائص هذه األمة املحمدية, وابتغاء التعلم ث
 إ الربكة ودعاء املشايخ ثالثا, وIلبت من أحد األصدقاء أن يأخذين

اهللا, ولكنه شغل مرة وشغلت أنا اآلخر مرة أخرى, ثم Iلبت +الشيخ رمحه
ح بذلك, وبعد  أن الشيخ مريض وظروفه ال تسممنه مرة ثانية فأخربين
اهللا بعد ذلك +ثم شاءلقائه,  يف اهللا ورحل معه األمل+ذلك رحل الشيخ رمحه

الذي  −اهللا بالصحة والعافية + متعه− بلقاء الدكتور حممد مهنا وترشفت
اهللا, ثم وقع +قوم بتصحيح بعض رسائل الشيخ رمحهأن أ يف  رغبتهأبدى يل

اهللا, +ب أصول الوصول للسيد الرائد رمحهاالختيار بعد ذلك عىل كتا
تاب كبري, سلك فيه الشيخ ه كالبداية أظنه رسالة صغرية فإذا ب يف وكنت
 التصنيف حيث يذكر احلكم الرشعي يف اهللا Iريقة الفقهاء واملحدثني+رمحه

علم أصول  يف ومعه الدليل من الكتاب أو السنة أو غريمها كام هو مقرر
رده علی  يف الفقه, مع فهم دقيق للمسائل الرشعية, وأدب رفيع

الدعوة  يف صرية نريةتعليمه للمريدين, وب يف ٍاملخالفني, وخلق عال
≅ö﴿اهللا حيث يMبق قوله تعاىل +إىل è% ⎯ Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (#þθ ãã ÷Šr& ’ n< Î) «!$# 4 4’ n?tã >ο uÅÁ t/ O$ tΡr& 

Ç⎯ tΒ uρ © Í_ yè t6 ¨?$# ( z⎯≈ ys ö6 ß™ uρ «!$# !$ tΒ uρ O$ tΡ r& z⎯ ÏΒ š⎥⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$#﴾ ] ١٠٨:يوسف[. 
ني ممن كتب هلم  Iريقة العلامء السابقيالتصنيف ه يف وهذه الMريقة

 مجيع الMوائف حتی املخالفني هلم, ومن أشهر هؤالء العلامء يالقبول لد
اهللا, وغريهم + رمحهاهللا, واحلافظ ابن حجر العسقالين+ رمحهياإلمام النوو

 . الكثري
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اهللا, +عدة مرات ألتعرف علی املؤلف رمحهوملا تسلمت الكتاب قرأته 
 يعاجلها, وكيفية معاجلتها, فوجدت الكتاب ينم عن يواملوضوعات الت
ُ وجدت أمورا مل ترق يلعلم غزير إال أين  −كثرة األخMاء املMبعية :  منهاَ

ظروف خاصة مل يتمكن القائمون  يف حيث إن الMبعات السابقة قد Iبعت
حاجة إىل إعادة التبويب أيضا, مما  يف  وكان الكتاب−عليها بتصحيحها 

 : اآليت يف خيدم الكتاب ومتثلالذي ملنهج  أسلك ايجعلن
 يف قمت بتبويب الكتاب موضوعيا, حيث مجعت األبحاث املختلفة  −أ

الذي اهللا +ع بعضها حتى يتضح علم الشيخ رمحهاملوضوع الواحد م
 يتناسب مع جاللة قدره وسعة علمه, وحتى ينتفع هبذا العلم كام جاء

ِعن أب) ١٦٣١/١٤(مسلم  صحيح يف احلديث الرشيفيف  َ ْ َ هريرة يَ َ َْ ُ
َأن رسول ُ َ َّ َقال Aاهللاِ+َ ْإذا مات اإلنسان انقMع عنه عمله إال من « :َ ِ َّ ِ ُِ ُُ ََ َ َْ َ َ ْ ُْ َ ِ َ َ َ

ُثالثة إال من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له  َ َُ ْ ََ ُ ٍَ ِ َ ٍَ َ ْ ْ َْ َِ ِ ُِ َ َ ْ ٍ ْ ِ ٍ ٍ ِ ٍِ َ َ َّ َ ََ« .
ء الثالثة, فقد ترك الصدقة اهللا قد ترك هذه األشيا+والشيخ رمحه
الذي  قام بتأسيسها, والعلم يالعشرية املحمدية الت يف اجلارية ممثلة

يدعو له, باإلضافة إ الكثري الذي ينتفع به الناس, والولد الصالح 
من املريدين واملحبني الذين مألوا األرض علام وفضال, وقد رتبته 

 : كاآليت
 . اخللوة−٢  . الذكر واألوراد −١
 . اختاذ الشيخ رشيعة وIبيعة−٤  . أهم النوافل عند الصوفية−٣
 .األولياء واألقMاباهللا والعارفون و+ أهل−٥
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 . الكرامات−٧  . قصة اخلرض وموسى−٦
 . الربكة−٨
 . مرشوعية قراءة الفاحتة لألحياء واألموات−٩

 .املقابر  يف  الرشك والكفر والصالة−١٠
 . الوسيلة والتوسل −١١
 .دح والربدة ودالئل اخلريات  امل−١٢
 . املواكب الصوفية−١٤  . اإلنشاد الصويف−١٣
 . مع السادة الشاذلية−١٦  . املوالد الصوفية−١٥
 .اهللا+رشع يف  وغريهاي حكم تقبيل األيد−١٧
 . حكمة تعدد الMرق−١٩  . اختاذ السبحة−١٨
 . حول عبادة الرغبة والرهبة−٢١  . من هم أهل السنة−٢٠
 .فالتصو يف ء العلامء السابقني واملعارصين آرا−٢٢
 .احلديث الضعيف وموقف الصوفية منه −٢٣
 .ومات مبدئية عن الMريقة املحمدية معل−٢٤
   . من كالم فضيلة اإلمام الرائد −٢٥

عزو اآليات  يف  قمت بأعامل التحقيق والتصحيح املعتادة, ومتثل ذلك−ب
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 األحاديث الرشيفة من إ املصحف الرشيف مع تشكيلها, وختريج
مصادرها مع ضبMها أيضا قدر اإلمكان, وتصحيح األخMاء املMبعية 

 . الMبعات السابقة يف  وقعتيواللغوية الت
 أن أشكر شباب أمانة الدعوة بالعشرية املحمدية ي النهاية ال يفوتنويف

عمل علی الوجه سبيل إخراج هذا ال يف عىل كل ما بذلوه من جهد
ِمرضيـْال ْ قام الذي  األخ حممد حسن ياهللا, وأخص بالذكر صديق+ن شاء إُ

 .  وبعض األعامل املساعدةيبمقابلة الكتاب مع
 يف واهللا أسأل أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه ومتقبال, وأن جيعله

  A, وأن جيمعنا بحرضة املصMفىميزان حسنات السيد الرائد 
ه املسئول, والقبول لديه مستقر رمحته, فهو وحد يف وأوليائه الصاحلني

 . مأمول
 كتبه 

 سعيد املندوه
 القاهرة يف يوم اجلمعة

 ١٤٢٦ ربيع اآلخر ٢٦
 م٣/٦/٢٠٠٥املوافق 
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ًوبعد, فاستجابة لرغبات غري حمدودة تلقيناها, وقياما بفرضية البيان 
ْودفعا للهجوم املوروث ال ِمؤرث علی السادة الصوفية وأهل الذكرـً َّ َ ُ− 

اهللا يف إصدار هذه الرسالة كمرجع قريب للصوفية + استخرنا–اهللا +أهل
 .  من رصيح الكتاب وصحيح السنةاألبرار

 أال نلجأ يف استدالالتنا إىل كالم السادة −ً غالبا−ولقد تعمدنا 
 إخواننا الذين − يف الدرجة األوىل −ومنMقهم الذوقي ما دمنا نخاIب 

ينكرون علينا ما نعاين من العبادة وما نامرس من أساليب الذكر, 
وأخرى بالرشك, وثالثة ًويتهموننا مرة بالتخريف, ومرة بالتبديع, 

 يف سMحية وسذاجة −بالكفر والزندقة والوثنية والفسوق والعصيان 
وجرأة وجمازفة ليس بينها وبني االحتياU العلمي وال اخلF األخالقي أي 

ً مع األسف الشديد, فلعلها هي احلامقة بعينها إن مل تكن شيئا آخر −ٍنسب 
 . ًأعمى منها للعقل والقلب مجيعا

ًيف الوجود كله أمحق من رجل عرف شيئا وغابت عنه وهل ترى 
أشياء, ثم جيلس يف جملس احلاكم بأمره يوزع مراسيم الزندقة والتبديع 

ًاهللا, متخذا من + عىلٌّواإلكفار والرشك والتفسيق واخلرافة, كأنه ويص
ًجهله حجة عىل علم الناس, جيعل اجلنة إقMاعا خاصا به وبمن معه, ال  ً

ُن كان مظهره مظهره, وحمرضه حمرضه, وخمربه خمربهيدخلها إال م ُ ُ ُ ُ َُ ُ َ ُ َ ُ . 
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 يزعمون أهنم ورثوا علم السنة −اهللا هلم + غفر–إن هؤالء اإلخوة 
وحدهم, وال أحد غريهم, ولو راجعوا الواقع لوجدوا أن أهل السنة 
ٍّبحق ليسوا غري الصوفية الصادقني, وأن رجال علم احلديث الذين 

ائدهم ما منهم من رجل إال وهو صويف أو تلميذ ألستاذ يتلقMون فتات مو
صويف أو يف سنده إمام صويف, أو من أصحاب الفضل عليه داعية صويف 

 .ال حمالة
ولقد تركنا احلديث هنا عن املقامات األخالقية التي هي الركن األول 

 ثمرة التعبد يف التصوف مع العبادة, وكذلك املقامات الروحية التي هي
واألخالق, فقد سبق إىل تفصيل ذلك ساداتنا من السلف كاإلمام اهلروي 
َّالصويف, والشيخ ابن القيم السلفي شارح اهلروي, والعالمة ابن زروق 
الشاذيل, واإلمام القشريي, والسهروردي, واملكي, والغزايل, والشعراين 

 . وغريهم وغريهم
 مما − وما هو منها −منMق والفلسفة أما التصوف اجلديل القائم علی الت

َّينسب إىل أمثال احلالج, والبسMامي, وابن عريب, واجلييل ونحوهم فقد 
أصبح جثة حمنMة ال وجود له يف حياة الصوفية إال بمقدار العلم اخلاص 
والبحث األخص والتاريخ, وقد انتهى برجاله, فاحلديث عنه حرث يف 

قد تكون مشبوهة, أو هي كذلك يف أكثر املاء وكتابة علی اهلواء ألغراض 
 . األحيان

أما موقفنا من هذا التصوف اجلديل فهو حسن الظن بالناس, فليس من 
أحد جيتهد ليدخل النار, أو ليكشف عورته عرب تواريخ املعرفة وتالحق 

 . األجيال
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ًوهلذا إن وجدنا لكالمهم تفسريا أو تأويال علميا مقبوال أخذنا به  ً ً
ْلتزامهم الرمز واإلشارة وعمق العبارة, وإن ترجح عندنا أنه لعلمنا با

َّ كام دس علی املحدثني والفقهاء و−مدسوس عليهم   قلنا −املفرسين ُ
اهللا, وإال توقفنا وفوضنا األمر لعامل الرس والنجوى +بذلك ابتغاء وجه

ًحفاظا عىل وحدة األمة, وعدم شغلها بام يرض وال ينفع, ومن حوهلا 
ُحداث من مل هيتم بها أثم إثما موبقا ال يجدي معه اعتذارأهوال وأ ً ً ْ َ ِ َ ِ ْ َ . 

ْإن أصحاب التصوف اجلديل قد أفضوا إىل ما قدموا, فاهلجوم عليهم  َ
ِواالستئساد عىل رممهم  َ  نوع من − وهم ال يملكون الدفع عن أنفسهم −ِ

إ التسلF اجلبن العلمي أو اهلسترييا الثقافية, أو العاملة للمذاهب الرامية 
 . واهليمنة علی املسلمني باسم الدين
 . وإليك املصري,اللهم غفرانك

 حممد زكي إبراهيم 
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 − ينبغي ملن بلغه يشء من فضائل األعامل : قال اإلمام النووي:أواًل

 لو مرة+ و أن يعمل به−يعني السنن النبوية عادية كانت أو عبادية 
 بام  بل يأيت,ً أن يرتكه مMلقايال ينبغ+, واحدة ليكون من أهله+و

َإذا أم« يف احلديث املتفق عليه Aتيرس منه لقوله َ َ ُرتِ ْكم بشيْ َ ِ ْ ُء فأتوا ُ ْ َ ٍ
ْمنه ما استMعتم ُ َْ َ ْ َ ُ ْ   .انتهى. )١(»ِ

ّقال العلامء من املحدثني: اإلمام النوويقال +و : ًثانيا  الفقهاء+ وُ
ُّيستحب+ و جيوز:غريهم+و  الرتغيب+ و الفضائليف العمل ُ
باحلديث  −األحكام + و كل ما عدا العقائدأي يف −الرتهيب +و

 . انتهى.ً مكذوباي يعن.)٢(اًوعالضعيف ما مل يكن موض
هو ما جاء عن أئمة +, وهبذا أخذ احلافظ ابن الصالح+و: قلنا

ابن +, وابن عيينة+, وابن حنبل+, واحلديث من السلف كالثوري
  .ابن معني+, وابن مهدي+, واملبارك

 )٣( الكفايةاخلMيب يف+, و الكامل يفيوقد بوب لذلك ابن عد

 .غريهم+و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)١٣٣٧/٤١٢(مسلم +, و)٧٢٨٨(احلديث أخرجه البخاري + و)١/١٩(األذكار للنووي  راجع )١(
   .)١/١٩ (راجع األذكار للنووي )٢(
ص ( فضائل األعامل التجوز يف+ وحكاماأل أحاديث  الكفاية حتت باب التشدد يفراجعه يف )٣(

 احلرام+ و احلالل يفAاهللا + إذا روينا عن رسول:م أمحدنقل فيه قول اإلما+ و)١٣٤−١٣٣
ما ال + و فضائل األعامل يفAإذا روينا عن النبي +, واألسانيد األحكام تشددنا يف+ والسنن+و

   . األسانيدال يرفعه تساهلنا يف+ ويضع حكام



            
 ٢٠ א

عدتان علميتان أصوليتان جليلتان كررنامها ألنه هاتان قا+و: قلنا
ً استيعابهام متامايينبغ  فاحلاجة إليهام ,ًاستحضارمها دائما+, وُ

 أال − ي Iوق جهد−ْإن كنت قد الحظت +ي وإنن+, وموصولة
 أو احلسن لذاته أو ,أذكر هنا إال احلديث الصحيح لذاته أو لغريه

  .ًه منعا من التعامللغريه إال أنه قد يستوجب املقام التنبي
نرجو مراجعته  )١( أحكام احلديث الضعيفولنا بحث متكامل يف
 إذ احلديث الضعيف حديث مل تتم فيه كل ,ملن شاء أن يستقيم

 فهو غري املكذوب ,ً أن فيه نصيبا من الصحةي أ,أركان الصحة
  . ال صحة فيهيالذ

ا من اعتبارنا عندما نقدم هنا دراسة عن الذكر نكون قد أسقMن :ًثالثا
 يسميها ياخلزعبالت الت+ والشعوذات+ واملناكر+ وهذه املبتدعات

  فإننا نريد ذكر أهل العلم,ًعدوانا+ وًاملمخرقون باسم الذكر ظلما
 كاثروا+ و مهام ظاهروا,اخلرافة+ و ال ذكر أهل اجلهل,األدب+و
ٌ فاحلالل بين,فاخروا+و ٌاحلرام بين+ وِّ ِّ.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .بعد ذلك سيأيت )١(
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אא 
β¨﴿ أهل القبلة مجيعا إخواننا Î)uρ ÿ⎯ Íν É‹≈ yδ óΟä3 çF̈Β é& Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïn≡uρ﴾ ]فال ]٥٢:املؤمنون 

 سواء )اهللا+أهل ال إله إال( مذهب من مذاهب يبني أ+ وا بينناًخصومة أبد
 , أو إمامية, أو زيديني, أو حنابلة, أو شافعيني, أو مالكية,كانوا أحنافا
 الفروع رضورة  فإن االختالف يف,و غريهم أ, أو إباضيني,أو ظاهرية

  أو رأي,احد+ ويستحيل استحالة مادية مجع الناس عىل مذهب+, وIبيعية
  .اجتهاد+ و موضع نظري مسائل ظنية ه يف,احد+و

اخلالف علی الفرعيات +, وسنة رسوله+اهللا و+وما دام مرجع اجلميع كتاب
  . فال خصومة قF,قIلب احل+ والرتجيح+ والتوجيه+ و الفهمإنام هو يف

 مثل صالة العرص يف :معهم يف Aالنبي+ ووقد اختلف الصحابة
  .مصري أرسى بدر+, وقريظة

عدة احلامل + و,الكاللة+ و مثل مسائل العولواختلفوا من بعده يف
الMالق الثالث +, وزواج املتعة+, وسكنی املبتوتة+, واملتوىف عنها زوجها

اجلهر +, وبعد الركوع+ ورفع اليد قبل+, وقراءة املئتم+, واحد+ وبلفظ
  .إلخ.. . التشهد صورة حركة األصبع يف بل اختلفوا يف,بالبسملة

  بل قلد بعضهم بعضا أحياء,واحرتم كبار أئمة املذاهب آراء بعضهم
 حنيفة أدبا  حنيفة بمذهب أيب عند قرب أيبي فصلی اإلمام الشافع:ىموت+و

  .مع روحه الرشيف
 . الليث بن سعديقرظ الشافع+, ومام مالكاوقلد أبو يوسف اإل

 بل صلی اإلمام ابن ي,األوزاع+ي ووقرظ أبو حنيفة سفيان الثور
  .حنبل خلف بعض أئمة القدرية



            
 ٢٢ א

  إذ ليس يف,وهكذا ال يعرف عن كبار األئمة من Iعن أخاه أو انتقصه
  .الدنيا مذهب كله خMأ أو كله صواب

  ظروفه القديم بالعراق يفضع مذهب+ وقد+ي ووهذا إمامنا الشافع
ضع + وأحواال أخرى+ وواجه ظروفا+ و فلام جاء إىل مرص,أحوال خاصة+و

 موضعه كالمها صواب يف+, والسنة+ و كالمها من الكتاب,مذهبه اجلديد
﴿$ tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ä3ø‹ n= tæ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# ô⎯ÏΒ 8l tym﴾  ]٧٨ :احلج[  . 

 أن حيمل الناس عىل  العبايسوهذا هو اإلمام مالك مل يقبل من اخلليفة
 أو علم ,بني له أن بعض الصحابة سمع ما مل يسمع اآلخر+, وكتابه املوIأ

من ثم اختلفت +و. كل منهم عىل حق+, ويعلم غريه فنرش ما علمال ما 
  . املسألة الواحدةالوجوه يف

 حسبنا من املسلم :ة قاعدته العلميونحن مع إمامنا جعفر الصادق يف
  . مسلامما يكون به

ستبقى مادام هناك + ورشيعة كانت+ وفاخلالف علی الفروع Iبيعة
 Ÿωuρ﴿غريها + والوراثات+ والبيئات+ والفهوم+ والتحصيل+ و العقولاختالف يف
tβθä9#t“tƒ š⎥⎫ÏÎ=tGøƒèΧ ∩⊇⊇∇∪ ωÎ) ⎯tΒ zΜÏm§‘ y7•/u‘ 4 y7Ï9≡s%Î!uρ óΟßγs)n=yz﴾ ]١١٩ − ١١٨ :هود[. 

استقر عنده +, وصل إليه اجتهاده+ ولعمل بامواإلنسان مكلف رشعا با
 يفاهللا +يكون هذا هو حكم+, و عند أهل العلميه الدليل الظنبحس+, ونظره
َحق من قلده حتى يتبني له خMأ ما ذهب إليه+ وحقه عىل هذا األساس +و. َّ

نربMها مجيعا برباU ال فتنة +, وننظر إىل مذاهب املسلمني فنقرب ما بينها
 املتعصبني+ وندعو للمتعنتني+, وال ضالل إن شاء اهللا+ ورقةال تف+, وفيه
 .ضيق األفق+ واملبتلني بضحالة العلم+و
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א 
١-אW 

ِ احلديث عن معاذ بن أنس عن رسول ايف ُ َ ْ َْ ٍَ َ َ ِ ْ ِ َ ُ أن رجAهللاُِ َ َّ َ سأله فقالَ َ َ ُ َ َ َ: 
ً الجهاد أعظم أجرُّيَأ ْ ََ َُ َ ْ ِ ِ َ قال?اْ ْأكثرهم« :َ ُ ُ َ ْ ً تبارك وتعالى ذكرِهللا+َ ْ ِ َ َ َ ََ َ َ َقال. »اَ ُّ فأي:َ َ َ 

ُالصائمني أعظم  َ ْ َ َ ِ ِ ًأجرَّ ْ َ قال?اَ ْأكثرهم« :َ ُ ُ َ ْ ً تبارك وتعالى ذكراهللاِ+َ ْ ِ َ َ َ ََ َ َ َثم ذكر لنا . »َ َ َ َ َ َُّ
َالصالة والزكاة والحج والصدق َ َّ ََّ َ َ ََّ ْ َ ََ ُة كل ذلك رسول اهللاََِّ ُ َ َ ِ َ ُّ ُ َA ُيقول ُ َ: 

ْأكثرهم« ُ ُ َ ْ ً تبارك وتعالى ذكرهللاِ+َ ْ ِ َ َ َ ََ َ َ  . )١(»اَ
َل هوُق( فضل وعنه أيضا يف ُ ٌ أحدهللاُا+ْ َ َ إذا نستكثر يا :قال عمرف )َ ِ ْ َ ْ َ ً

َرسول ُ ُ أكثر هللاُا«:Aاهللا+ فقال رسول.هللاِا+َ َ ْ ُوأIيبَ َ ْ َ َ«)٢(.  
  . بأنه من أهل الذكر حياول ذلك ويداوم عليهيمتاز املسلم الصويف

 إال أن صفة الذكر )خلق وعبادة وعمل ودعوة(وبرغم أن التصوف 
 إذ التصوف احلق حضور ومراقبة ,ِغلبت عليه حتى عرف بها وعرفت به

 , فال يكون مع الغفلة أبدا ذاكرا بقلبه ولسانه,يٍ وتسام روح,وشهود
 ي كالدينيوبنظره وبفكره وبكل حركاته وسكناته فكل سلوكه الدنيو

 − عابد  فهو بكل ما يصدر منه من قول أو عمل,عبادة ظهرت أم خفيت
  .اهللا ليس إال+ يريد وجه−حتی املتعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٣/٤٣٨(أخرجه أمحد  )١(
معاذ بن ن سهل بن ع :واحلديث بتاممه) ٣٩٧ رقم ,٢٠/١٨٣( الكبري  يفأخرجه الMرباين )٢(

َل هو اُهللا ُقمن قرأ «:أنس عن أبيه عن رسولاهللا قال ُ ٌأحد عرش مرات بنی ْ َ »  اهللا له بيتا يف اجلنةَ
ُ أكثر وأIيباهللاُ«: فقال رسولاهللا. إذا نستكثر يا رسولاهللا:فقال عمر بن اخلMاب َ ْ َ ََ ُ َ ْ«. 
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٢-אW 
’þ﴿ وقد قال تعاىل ÎΤρ ã ä.øŒ$$ sù öΝä.öä. øŒr&﴾ ]لو مل يكن :قال السادة ]١٥٢:البقرة 

 , القرآن من احلث علی الذكر وبيان فضله إال هذه اآلية لكفت وأوفتيف
$﴿ وقال تعاىل pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#ρ âè0 øŒ$# ©! $# #[ø.ÏŒ #ZÏVx. ∩⊆⊇∪ çνθ ßs Îm7 y™ uρ Zο tõ3 ç/ 

¸ξ‹ Ï¹ r& uρ﴾+]لب الذكر بكثرة غري حمددة بعدد وال وقت ]٤٢ − ٤١ :األحزابMف 
 وليس هذا شأن بقية العبادات فكلها حمددة مؤقتة مما يدل عىل ,وال كيفية

  .فضل الذكر وامتيازه
 t⎦⎪Ï%©!$# tβρãä.õ‹tƒ ©!$# $Vϑ≈uŠÏ% #YŠθãèè%uρ 4’n?tãuρ﴿ األلباب بأهنم اهللا تعاىل أويل+وقد مدح

öΝÎγÎ/θãΖã_ tβρã¤6xtGtƒuρ ’Îû È,ù=yz ÏN≡uθ≈uΚ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ﴾+]فكان معنى هذا  ]١٩١:آل عمران
 . األلبابأن الذين ال يفعلون ذلك الذكر والفكر ال يكونون من أويل

ِ عن أبي الرتمذيورو َ ْ ٍ سعيديَ ِ ِ الخدرَ ْ ُ ُّسئل النبي: ِّيْ َ ِ ُA ُّأي ِ العَ ِباد ْ َ
َأفضل در َ ُ َْ َجة عندَ ْ ِ ً ِ يوم القيامةهللاِا+َ َ َ ِ ْ َ ْ َ قال?َ َالذاكرون ا« :َ ُ ِ ً كثريهللاََّ ِ ُ والذاكراتاَ َ ِ َّ َ« .
ُقال قلت ْ ُ َ يا رسول ا:ََ ُ َ ِ ومن الغازهللاَِ َ ْ َ ِ سبيل ايِ فيَِ ِ َ قال?هللاَِ َلو ضرب « :َ َ َ ْ َ
ِبسيفه ف ِ ِ ْ َ ْ الكفار واليِ َْ ِ َّ َمشركني حتى ينكسرـُ ِ َ ْ َ َّ َ َ ِ ِ ْ ِ ويختض,ُ َ ْ َ ًب دمَ َ َ لكان اَ َ َ

َالذاكرون ا ُ ِ ً كثريا أفضل منه درجةهللاََّ َ َْ َ َ ُ ْ ِ َ َ ً ِ َ«)١(.   
ا عمل امرؤ عمال م«: A بسند صحيح عن جابر قال الMرباينوروى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌ حديث غريب:وقال)  ٣٣٧٦  (يأخرجه الرتمذ )١( ِ َ ٌ ِ َ.  

 حالة غفلة املجاهد  وهذا الفضل يكون للذاكر يف: تعليقه عىل ذلك  يفالرائد وقال السيد 
عن اهللا بام يشغله من أمر الدنيا واملال والولد أو بام يشغله من حب الشهرة والصيت 

 فال يتساوى مع , فال خيMر عىل باله سواه, اهللا يف فال يتساوى مع املجاهد الفاين,بالشجاعة
 , والفقهي يقوم برسالة األمر والنهي وال مع الذاكر الذ, اجلهاد مضMرا قعد عنيالذاكر الذ

 وال مع الذاكر القائم , يقوم بوظيفة التوعية والتعبئة وحفظ هيكل الدولةيوال مع الذاكر الذ
 .إلخ.. .عىل ما ال بد منه لألمة من شئون االقتصاد واألمن والقضاء والتجارة والتكافل
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ِاهللا من ذكر+أنجى له من عذاب ْ ِ ْ ِ سبيليِال اجلهاد فو«: قيل» هللاِا+ِ ِ  :قال» ?هللاِا+َ
ِ سبيليِوال اجلهاد ف« ِ  . )١(»ب بسيفه حتى ينقMع إال أن يرضهللاِا+َ

ِكم عن أب وابن ماجه وصححه احلايوروى الرتمذ َ ْ ِ الدرداء  قاليَ َ ْ َّA: 
ِأال أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها ف« َ َِ َ ْ َ َ َ ُ ََ َْ ْ ُْ َ ُ ُِ ِِ َ ُْ ِ َ ْ َ ْ ِ ْ َِّ َِ ْ درجاتكم يَ ُ ِ َ َ َ

ِوخير لكم من إنفاق الذهب والورق ِِ َ ْ ََ ْ َِ َ ََّ َ ْ ِ ِ ْ ُ ٌ ْخير لكم من أن تلقوا عدوكم َ و)٢(ْ ُْ َ َُّ ُْ َ ْ ْ َ ْ َ ِ َ ٌ ْ َ
َفتضربوا أعناق َ ْ َ ُ ِ ْ َ ْهم ويضربوا أعناقكمَ ُْ َ َ ْ َ ُ ِ ْ َ َ ُقالوا. »ُ َ بلى:َ َ قال .َ ُذكر«َ ْ  هللاِا+ِ

َتعال َ  .)٣(»ىَ
 الذكر مع الغفلة خري من الغفلة :ومن أجل كل ذلك جاء قول السادة

  .عن الذكر 
٣-אW 

 يوالذ , رشوIه الظاهرة والباIنةذلك هو الذكر املستويفواملراد ب
 لتحققه بذكره قلبا ,اهللا أبدا+, فهو معاهللا احلق+ينقل صاحبه إىل رتبة والية

 وال يدع شيئا من , فالذاكر ال يقع علی املمنوع,ولسانا ونظرا وفكرا
 ودعوة , وإنقاذ لإلنسان, وصوت للرمحن, فهو صامم أمان,املرشوع

 , املMلق بالبرشيةي التسام وقدوة حمسوسة يف, األمور معايلجمسدة إىل
  .وبمثله يغاث الناس وينزل املدد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .) ١/١٣٨(والصغري ) ٣/٥( األوسF  يفأخرجه الMرباين )١(
  . الفضةأي )٢(
 حديث هذا :وقال) ١/٦٧٣(واحلاكم ) ٣٧٩٠(وابن ماجه ) ٣٣٧٧ (أخرجه الرتمذي )٣(

  .صحيح اإلسناد ومل خيرجاه
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 هذه : وأقره احلافظ ابن حجر,ي رشح البخارقال اإلمام ابن بMال يف
 الدين  ألهل الرشف يفي إنام ه, فضل الذكرالفضائل الواردة يف

ال تظن أن من أدمن  ف, العظام واملعايص, كالMهارة من احلرام,والكامل
اهللا وحرماته أنه +, وانتهك دين وأرص عىل ما شاء من شهواته,الذكر

 ويبلغ منازهلم بكالم أجراه عىل لسانه ليس ,يلتحق باملMهرين املقدسني
  . فيالحظ ذلك. اهـ)١(معه تقوى وال عمل صالح

 ولكن ال , إنسان أن حيمل سالح احلرب واملقاتلةيوقد يستMيع أ
اهللا +, وهو سالح ذكر إنسان أن حيمل سالح الدعوة واخلدمةيستMيع كل

 وهكذا ينكشف أن الذكر هو روح , املعاينیعىل أعلی املستويات وأسم
 فاستحق أن يكون , وأن للذاكر مزيد فضل ومزية, ورس اإلنسانية,احلياة

 عمل الدنيا بنية ي يعم نفعه الدنيا من حيث إنه يؤديهذا الذاكر الذ
 , قد ال يعود فضل جهاده إال عليه وحدهيل من املجاهد الذ أفض,اآلخرة

 إن الذاكر احلق إنسان متكامل حيمل إ ,وخري الناس أنفعهم للناس
ُمثل «: A قولهي البخار ولذلك جاء يف,يالناس عبق النبوة ورحيها اإلهل َ َ

ِالذ ِ يذكر ربه والذيَّ َّ َ ُ َّ َ ُ ُ ْ ِّيذكره مثل الحيَ ال يَ َُ ْ ُ َ َ ُ ُ ْ ْ والَ ِميتـَ ِّ َ«)٢( . 
ِ عن عبد الرتمذيويف ْ َ ٍ بن بسرهللاِا+َْ ْ ُ ُ أن رج:ِْ َ َّ َ قالَ َيا رسول: َ ُ َ َّ إن هللاِا+َ ِ
َشرائع  ِ َ َّاإلسالم قد كثرت عليَ َ َ ْ َ ُ َ َْ َ ِ ْ ِ فأخبرنِ ْ ِ ْ َ ْي بشيَ َ ِء أتشبث بهِ ِ ُ َّ َ َ َ َ قال.ٍ َA:» َال
ُيزال َ ً لسانك رIبَ ْ َ َ ُ َ ِ من ذكراِ ْ ِ ْ    .)٣(»هللاِا+ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١٣/٥٤١ (» فتح الباري«راجع  )١(
ِعن أب) ٦٤٠٧ (يأخرجه البخار )٢( َ ْ َ موسىيَ ُ.  
ٌ حديث حسن غريب:وقال) ٣٣٧٥ (يأخرجه الرتمذ )٣( ِ َ ٌ َ ََ ٌ ِ.  



  
    

 

٢٩ א

 ذاكر ,ر أبدا يف مقام األنس واملراقبة والورع قدوة خري قدوةفالذاك
 فهو املسلم , وال يتخلف عن مكرمة, فهو ال يقع عىل خسيسة,ومذكر

  .اهللا بسلوكه وعمله+ إىلالنموذجي الداعي
٤-אW 

 فأفادوا الدين ,اهللا من باب الذكر+وقد دخل الصوفية الراشدون عىل
 وقد أصابوا , عندهميرهبم إىل درجة اليقني القMعوالدنيا ونجحت جتا

ويصيبون من أرسار القدس األعىل وأنواره ما ال Iاقة لكاتب بوصفه أو 
, وستظل  هداية الناس أنجح ما عرف الناسُ وكانت جتاربهم يف,تفصيله

  .اهللا+كذلك بإذن
 وأمانة وسامحة ,والذكر يورث الذاكر أدبا وفضال وتذوقا ورقة

 ورس , وانعكست أنواره عىل سلوكه, وإذا حتقق الذاكر بذكره,ونورانية
 وما رأينا . وتفقها وبرا بالناس, يفيض عMفا وعاIفة,ذاته أصبح ربانيا

 إال كانت فيه غلظة وخشونة − عاملا كان أم جاهال − الذكر أحدا جتايف
 وجاهلية خلقية تنعكس عىل ذاته بثقل الظل وعىل ,وجفاف وجفاء

َشذوذ والخMلترصفاته بال َ   . والبهيمية والوحشية)١(ْ
٥-אאאW 

رة فعال عىل عهد سيدنا  مجاعة موجودة مكركانت حلقات الذكر يف
َ وبشر أهلها, واشرتك فيهاA وقد رآهاAاهللا+رسول َّ َ  وحث علی ,َ

  .َارتيادها حثا ما عليه من مزيد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

َاخلMل : النهايةقال ابن األثر يف )١( ُاملنMق الفاسد :َ ْ َ.  



            
 ٣٠ א

َحلق (الصحيحة وغريها من ذكر لفظ  كتب األحاديث وكل ما جاء يف ِ
  يفي كام سرت, التجمع واملشاركةی يفيد لغة وعقال معن)أو حلقات الذكر
  . فاإلسالم دين التجمع والتكتل والتكافل والتعاون)١(األحاديث اآلتية

ٍوإذا أIلق لفظ الذكر من غري مخصص ملحوظ أو ِّ َ َُ ُ ِْ  ملفوظ فقد أريد به ُ
َكل ما ذكر ِ  أو , أو قرآنا, سواء كان صالة أو علام,اىل فيه أو به تعهللاُا+ُ

ء من ذلك فهو  فأيام يش, أو تكبريا,َ أو تهليال, أو حتميدا,تسبيحا
 مأثور ي حتی الفكر فهو ذكر قلب,مشمول بعموم النص ومستحق للثواب

  .مادام برشوIه
ٌولكن الذكر هنا مخصص بمعن َّ َ  التهليل والتكبري والتسبيح والتحميد یُ

  . وما هو منه بالترصيح والقرينة,والتفريد والتمجيد
  اعلم أنه كام يستحب الذكر يستحب اجللوس يف:يقال اإلمام النوو

ِحلق أهله َ  ذلك حديث ابن  يفي ويكف, وقد تظاهرت األدلة عىل ذلك,ِ
ُإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا« :Aعمر قال ََ ُْ َْ َِ َّ ْ ِ َ ِ ِ ِْ َ َ وما: قالوا.»َ ُ رياض َ َ ِ

َالجنة يا رسول ُ َ َ ِ َّ َ َ قال ?هللاِا+ْ ِحلق الذكر«َ ْ ِّ ُ َ وال تكون احللقة إال من  .)٢(»ِ
  .مجاعة
َخرج رسول:  صحيح مسلم عن معاوية قال ويف:قلنا َ َ على Aاهللا +َ َ

َحلقة من أصحابه فقال َ ََ ِ ِ َ ْ َْ َ ِ ٍ ْما أجلسكم« :ْ ُ َ َ ْ ُقالوا. »?ََ ُجلسنا نذكر: َ ُ ْ َ َ ْ َ  تعاىل َهللا+َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

هر بالذكر, وهي ضمن كتابه احلاوي  اجل نتائج الفكر يفراجع رسالة اإلمام السيوIي )١(
 . للفتاوي

ٍمن حديث أنس بن مالك وقال) ٣٨٥٢ (يأخرجه الرتمذ )٢( ِ َ ِ ْ ِ َ ٌ حسن غريب:َ ِ َ ٌ ََ.  



  
    

 

٣١ א

ُونحمد َ ْ َه على ما هدانا لإلسالم ومن به عليناََ ْ َ ََ َِ ِ َّ ََ َِ َ ْ ِ ِ َ َ َ  −اهللا + وي يعن−هللاِآ:+A قال.ُ
َما أجلسكم إال ذاك َ َّ ِ ْ ُ َ َ ْ ِّ أما إن:ثم قال , روايةوكررها يف. »?ََ ِ َ ْ لم أستحلفكم يَ ُْ ْ ِ ْ َ ْ َ َ

ِتهمة لكم ولكنه أتان َ َُ ُ َّ ِ َ ََ ْ ُ ً َ ِ جبريل فأخبرنيْ َ َ ْْ َ َ ُ ِ َّ أنيِ ِ يباه تعاىلهللاَا+َ َ ُ بكم يُ ُ ِ
َمالئكةـْال َ َِ َ«)١(.  

َألن أ« : قالA أيب داود عنه ويف ْ َقعد مع قوم يذكرونَ ُ ُ ْ َ َْ ٍ ْ َ َ َ ْ تعالى من هللاَا+ُ ِ َ َ َ
َصالة الغداة حتى ت َّ َ ِ َِ َ ْ َ Mَّلع الشمس أحب إليَ َ ِ ُّ َ َ ُ ْ َّ َ ُ ِ من أن أعتق أربعة من ولد ْ َ َ ْ ِْ ًِ َ َ ْ َ ُ ََ ِ ْ ْ

َإسماعيل ِ َ ْ َ وألن أقعد,ِ ُ ْ َ ْ َ َ معَ َ قوم يذكرونَ ُ ُ ْ ََ ٍ ْ من صالة العصر إلى أن هللاَا+ْ َ َ ِْ ِ ْ َ ِ َ َ ْ َتغرب ِ ُ ْ َ
َّالشمس أحب إلي َ ِ ُّ َ َ ُ ْ ً من أن أعتق رقبةَّ َ َ َ َ ِ ْ ُ َْ ْ ِ«)٢(. 

ِ مسلم أيضا عن أبويف َ ْ ِّ سعيد الخدرييَ ِ ْ ُ ْ ٍ ِ َال يقعد قوم يذكرون«: َ ُ ُ ْْ ََ ٌَ ْ ُ ُ  هللاَا+َ
ْتعاىل إال حفتهم ال ُ ُ ْ َّ َ َّ ِمالئـِ َ ْكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليَ ََ َ ْ َْ َ َُ َ ْ َُ َ َُ َّ ُ ِ ُهم السكينة َ َ ِ َّ ُ ِ

ُوذكرهم  ُ َ َ َ ُ فيمن عندههللاُاَ َ ْ ِ ْ َ   . املأل األعىليف  أي.)٣(»ِ
 الذين يلتمسون ,وحديث الصحيحني الMويل عن املالئكة السياحني

ِمجالس الذكر حديث مشهور ْ ِّ َ ِ َ نه اهللا يغفر هلؤالء الذين يسبحو+ إن: وفيه,َ
 , وخيافون عذابه ويغفر أيضا ملن جلس معهم, يبتغون جنته,ويمجدونه
ُأولئك القوم ْ َ ٌ ال يشقى لهم جليس,ْ ِ َ ُْ َ َ ْ َ  وإن مل يكن منهم أو كان قد جاء )٤(َ

  .لشأن خاص غري الذكر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٢٧٠١/٤٠(واحلديث أخرجه مسلم  ) ١/٢٠(جع األذكار را )١(
ٍعن أنس بن مالك) ٣٦٦٧(أخرجه أبو داود   )٢( ِ َ ِ ْ ِ َ َ ْ َ.  

 وهبذا أخذت الMريقة املحمدية والتيجانية جعل ورد يوم اجلمعة ما :وقال السيد الرائد 
 .بني العرص واملغرب مجاعة أو علی انفراد

َعن أ) ٢٧٠٠/٣٩(أخرجه مسلم  )٣( ْ ِ هريرة وأبيِبَ َ َ َ َ َْ ِ سعيد الخدريُ ْ ُ ْ ٍ ِ   . معاِّيَ
  .)٢٦٨٩/٢٥(ومسلم ) ٦٤٠٨ (يأخرجه البخار )٤(



            
 ٣٢ א

ُيقول« : الصحيحنيويف ُ ِ تعالى أنا عند ظن عبدهللاُا+َ ْ َ ِّ َ َ ْ ِ َ ََ َ َ وأنا معه ما ,يِ بيَ َُ َ َ َ َ
َذك ِرنَ ِ فإن ذكرنيَ َ َ َ َْ ِ نفسه ذكرته فيِ فيِ ُِ ُ َْ َ َ ِ ِ نفسيْ ْ ِ وإن ذكرن,يَ َ َ َ ْ ِ ٍ مإل يِ فيَ  ي يعن−َ

ِ ذكرته ف−مجاعة من الناس  ُ ُ ْ َ ْ مإل خير منهميَ ُ َْ ِ ٍ ْ َ   . مجاعة من املالئكةي أ.)١(»ٍ
ِوروى أمحد عن عبد ْ َ ُ بن عمرو قلتهللاِا+َْ ْ ُ ٍ ْ َ ِ َ يا ر:ْ َسولَ ِ ما غنهللاِا+ُ َ ُيمةَ ِ مجالس َ ِ َ َ

ِالذكر? قال ْ ِّA :»ُغنيمة مجالس الذكر الجنة ُ ََّ َ َْ ِ ْ ِّ ِ ِ َ َ ِ«)٢(.  
 ,خرج إ املسجد فوجد حلقة علم وحلقة ذكر Aوقد ثبت أن النبي
قد جلس إىل حلقة  Aوإن كان)  كل خرييف(نهام وقال فنظر إليهام راضيا ع

هل وغفلة قد  وأن الذكر بال علم ج, فذلك لبيان أن العلم هو األصل,العلم
 وأمكن هلم , ثم ألن  أهل الذكر قد نضجوا فاIمأن عليهم, إىل موبقةتفيض

 . فتأمل,االعتامد عىل أنفسهم بعد أن وصلوا إىل ثمرة العلم
٦-אאאW 

 أن املراد بالذكر  أول هذا البحث نص يف ذكرناها يفياآليات الت
دعاء باألسامء احلسنی  وال,ل والتكبريعبارات التسبيح والتحميد والتهلي

عاىل بام ورد عىل لسان  والتوجه إليه ت,ِاهللا بالتعبد بها+ أمرنايالت
 وما جرى عىل لسان أحبابه من االبتهاالت ,من األدعية Aاهللا+رسول

.ãø﴿ تفسري قوله تعاىل حتى قال الفراء وابن قتيبة واجلمهور يف Ï% s!uρ «! $# 
ç t9 ò2 r&﴾+]ونحوهيهو التسبيح والتهليل  أ ]٤٥:العنكبوت .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢٦٧٥/٢(ومسلم ) ٧٤٠٥ (يأخرجه البخار )١(
  .)٢/١٧٧(أخرجه أمحد  )٢(



  
    

 

٣٣ א

 أعىل درجات ويؤيد هذه اآليات ما سقناه بعدها من أحاديث يف
  . يلجأ إليه خصوم الصوفية بال دليليالصحة ال سبيل معها إ التأويل الذ

 جمالس ي من قال إن جمالس الذكر ه: رشح املشكاةقال ابن حجر يف
 ي أ−لتنصيص عىل أخص أنواعه  أراد ا− العلم ي يعن−احلرام واحلالل 

قلنا وأكثر ما  − والتسبيح والتحميد ,فهو شامل ملجالس الدعاء والتفريد
 هذه املجالس التعبدية بالذات عىل ما ورد بلفظ الذكر إنام هو نص يف

ِومناسباتها, فضال عن تفيده مفاهيم هذه النصوص ومضامينها وسياقها 
  . »من قال كذا كان له كذا«: Aرصيح قوله

اهللا قد + فإن,ومن قال بأن املراد بالذكر هو الصالة وحدها فقد تعسف
sŒ#﴿  فقالة آية واحد إذ مجعها يف,فصل بينهام Î* sù ÞΟçF øŠŸÒ s% nο 4θ n= ¢Á9$# (#ρ ãà2 øŒ$$ sù 

©!$# $ Vϑ≈ uŠÏ% # YŠθ ãèè% uρ 4’n? tã uρ öΝ à6Î/θ ãΖã_﴾+]١٠٣ :النساء[ . 
ة نص عىل أن الذكر هنا ليس هو  هذه اآلي بيانه تعاىل ألحوال الذكر يفويف
  . ولكنه التعبد باألسامء والصيغ عىل سبيل اليقني, وليس هو العلم,الصالة

٧-אאאW 
 وقد نقل ابن ,ي وذكر قلب, ذكر لساين: رتبته العامة نوعانوالذكر يف

 أفضلية أحدمها  وغريهم اختالف السلف يفي والراز,ي والMرب,جرير
  وعندنا أن اجلمع بينهام هو األمثل كام أشار إليه القايض,علی اآلخر

 ولكل منهام , وIائفة من السلف واخللف إذ إن لكل منهام أهل,عياض
  .اهللا+ أن تفوت املقبل عىليزية ال ينبغرس وم

 وذكر الرس ,ومن ذكر القلب واللسان يتدرج السالك إىل ذكر الروح



            
 ٣٤ א

ندمج أو يدنو من أعىل  في,جمسد يتحول اإلنسان به إىل ذكر جمسم يالذ
  .اهللا+مقامات أهل
  وصورتيه العامتني ووقتيه املفضلني يف, الذكراهللا نوعي+وقد بني

﴿ فقال اإلصباح واألمايس ä.øŒ$# uρ š −/§‘ ’ Îû š Å¡ø tΡ % Yæ •|Ø n@ Zπ x‹Åz uρ tβρ ßŠuρ 
Ìôγ yf ø9$# z⎯ ÏΒ ÉΑ öθ s)ø9 $# Íiρ ß‰äó ø9$$ Î/ ÉΑ$ |¹ Fψ$# uρ﴾+]هو , اآلية فذكر النفس يف]٢٠٥ :األعراف 

 ما بني اجلهر واملخافتة هو الذكر ي وذكر دون اجلهر فيها أ,يالذكر القلب
Ÿω﴿  قوله تعاىل ويف, اآلية وهذا أدبه واضح يف,اللساين uρ ö yγ øg rB y7 Ï?Ÿξ |Á Î/ 
Ÿω uρ ôMÏù$ sƒ éB $ pκÍ5 Æ tFö/$# uρ t⎦ ÷⎫ t/ y7 Ï9≡ sŒ Wξ‹ Î6 y™﴾+]١١٠:اإلرساء[. 

 − بني اجلهر واملخافتة  حكم التوسF الصويت−احلكم وإنام يرفع هذا 
 وغلبه حاله فله أن يرفع من صوته ما ,عن املرء فيام لو غاب عن نفسه

 , ويدرك نفسه فهو مسئول وملزم بذلك,أما وهو يملك حسه ,شاء
.Ìä﴿وبقوله تعاىل  øŒ$#uρ zΝ ó™ $# y7 În/ u‘ ö≅−G u; s?uρ Ïµ ø‹s9 Î) Wξ‹ ÏF ö; s?﴾+]ل غاية  والتبت]٨:املزمل

$﴿األدب واحلضور ولقوله  yϑ ¯ΡÎ) šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©!$# #sŒÎ) t Ï.èŒ ª!$# ôM n= Å_ uρ öΝåκ æ5θ è= è% 
#sŒ Î)uρ ôM u‹ Î=è? öΝÍκö n= tã …çµ çG≈ tƒ#u™ öΝ åκøEyŠ# y— $ YΖ≈ yϑƒ Î)﴾+]وبقوله ]٢:األنفال ﴿§ΝèO ß⎦,Î# s? öΝèδ ßŠθ è= ã_ 

öΝßγ ç/θ è= è% uρ 4’ n<Î) Ì ø.ÏŒ «!$#﴾+]٢٣ :الزمر[. 
 اإلمجاع عىل جواز الذكر بالقلب واللسان للMاهر يونقل النوو

 ففيها , فيام عدا قراءة القرآن, واحلائض والنفساء,واملحدث واجلنب
  . كتب الفقهتفصيل معروف يف

 أن يتهيأ السالك للذكر بالMهارة :ولكن الواجب عند الصوفية
 ثم , واالستغفار,الظاهرية بالوضوء إن أمكن مع الMهارة الباIنية بالتوبة



  
    

 

٣٥ א

 ويستقبل , ويفرغ النفس,يتعMر ويتسوك إن أمكن ويلبس البياض
 وخيشع ويلزم ,ُ ويخلص النية, ويفتح القلب, ويستحرض اهلمة,القبلة

 وفهم ,ة صحة النMقر كام يتعني عندهم رضو,منتهی التواضع واألدب
 وإال فإنه ال ينتفع ,معنی الذكر ولو إمجاال بوجه من الوجوه الصحيحة

ليس للمرء من صالته إال «: A احلديث قوله كام جيب فقد ثبت يفهبذكر
  .)١(»هانما عقل م

َّإنو ٍمن قلب غافل اله  ال يقبل هللاَا ِ َ ٍ ِ َ ٍ ْ َ ْ ِ)٢(.  
 عازما ,فإن مل يستMع حتصيل كل هذه الرشوU مارس ما يستMيعه منها

  . كلام تيرس لهيعلی استكامل الباق
٨-אW 

ρ#)﴿ قوله تعاىل يف ã à2 øŒ$$ sù ©!$# $ Vϑ≈ uŠÏ% #YŠθ ãè è% uρ 4’ n? tã uρ öΝà6Î/θ ãΖã_﴾+]١٠٣:النساء[ 
  ال يدور غريها يفي الصور التي وه,بيان لصفات الذكر وصوره الثالث

  .حياة اإلنسان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديث ليس للعبد ح :)١/١٥٩( ختريج أحاديث إحياء علوم الدين قال احلافظ العراقي يف )١(
) ٧/٦١( حلية األولياء  وجاء هذا األثر يف. اهـ. عقل مل أجده مرفوعامن صالته إال ما

  وجاء معناه يف.قل منهاع يكتب للرجل من صالته ما : بلفظفيان الثوريسموقوفا عىل 
َعن عمار بن ياسر قال ) ٧٩٦(حديث مرفوع أخرجه أبو داود  َ ٍ ِ َ ِ ْ ِ َّ َ َسمعت رسول اِهللاَْ ُ ََ ُ ْ ِA  ُيقول ُ َ

َإن الرجل « ُ َّ َّ َلينصرف وما كتب له إال عشر صالته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ِ َ َ َ َ َ َُ ُ ُُ ُ ُ ُْ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُْ ُ ِ ِ َ َُ ُ ْ ُ َّ ِ ُ َ ََ ِ َ ُ ِ َ َ
َثلثها نصفها َُ ْ ِ ُ ُ ُ« . 

ِعن أب) ٣٤٧٩ (يهذا جزء من حديث أخرجه الرتمذ )٢( َ ْ َ هريرة قيَ َ َ َْ ُال قال رسول اهللاُِ َ َُ َ َA: 
ُادعوا ا« ُ وأنتم مهللاَْ ْ ُ ْ َ ِوقنون باإلجابةَ َ َ ِ ِ َ ُ َّ واعلموا أن ا,ِ َ ُ َ ْ ٍ ال يستجيب دعاء من قلب غافل الههللاََ َ ٍَ ِ َ ٍ ْ َ ْ ِ ً َ ُ ُ ِ َ ْ َ« .

َوقال ٌهذا حديث غريب: َ ِ َ ٌ ِ َ َ َ.  



            
 ٣٦ א

َ كان :فقالت Aسئلت عائشة عن وقت ذكر النبي: ح الصحيويف َ
ُيذكر ا ُ ْ ِّ على كلهللاََ ُ َ ِ أحيانهَ ِ َ ْ َ)١(.  

   . مجيع احلاالت واألوقات والكيفياتواملراد يف
 : وصفه أهل احلق يفِّ الشفاء وغريه عن اإلمام عيل كام يفوعند الMرباين

 ,اهللا وقوفا متايلوا كام تتاميل األشجار مع الريح العاصف+َّأنهم كانوا إذا ذكروا
 .]٢٣ :الزمر[+﴾#$!» ΝèO ß⎦,Î#s? öΝèδßŠθè=ã_ öΝßγç/θè=è%uρ 4’n<Î) Ìø.ÏŒ§﴿وهذا مما يشمله قوله تعاىل 

ْسبق ال« : هريرة صحيح مسلم عن أيبويف َ َ َمفردونـَ َُ ِّ بالفاء املفتوحة . »ُ
ُ قالوا.والراء املشددة املكسورة علی األصح ْ ومن ال:َ َ َمفردونـَ َُ ِّ ُ, 

َرسولَيا ُ َ قال?هللاِا+َ َالذاكرون« :َ ُ ِ ً كثريهللاَا+َّ ِ َّ والذاَ ُاكراتَ َ ِ« )٢(. 
 مثل ظلل  فيأتون يوم القيامة يف, يضع الذكر عنهم أثقاهلم: روايةويف
  .الغامم

ِثريا والذاكرات حتى يذكرَ كهللاَا+ ال يكون من الذاكرين:قال جماهد َ ِ َّ َ ً اهللا +ِ
  .)٣(قائام وقاعدا ومضجعا

  .وال يتعني ذكر اللسان ولكنه شامل لذكر القلب والروح
ْمن«:  قالA داود وغريه عنه رواية أيبديث من  احلويف ْ قعد مقعدا لم َ َ ً َ َْ َ َ َ
ِيذكر ُ ْ ً فيه كانت عليه ترة هللاَا+َ َ ِ ِِ ِْ َ َ ْ َ  التبعة واحلرسة يراء وه بكرس التاء وفتح ال−َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١١٧/٣٧٣(أخرجه مسلم  )١(
 .) ٢٦٧٦/٤(أخرجه مسلم  )٢(
 .) ٣/١١٧( تفسريه أخرجه عبد الرزاق يف )٣(



  
    

 

٣٧ א

ِومن ا −واخلMيئة  َ ِضMجع مضجعا مل يذكرَ ُ ْ َ ً َ َْ َ َ َ ً فيه إال كانت عليه ترةهللاَا+ْ َ ِ ِِ ِْ َ َ ْ َ  ومن ,َ
ْوقف موقفا لم ِ يذكرَ ُ ْ َ فيه إال كانت عهللاَا+َ ْ َ َ ِ ًليه ترة, وما مشى أحد ممشىِ َ ِ ِ ْ  مل َ

ِيذكر ُ ْ َ فيه إال كان عليه منهللاَا+َ ِ ِ ً ترة, وإن دخل اجلنةهللاِا+ِ َ ِ«)١(. 
 أما ,ثم إن أصل الذكر عند الMريقة املحمدية أن يكون من جلوس

 ,ركت اهلمة وإنام يستحسن القيام كلام حت, حمضيالقيام فيه فهو اختيار
 وقد أدركنا Iائفة , ومل خيالF القيام أمر ممنوع, الشوق بالذاكر)٢(واستحر

 وإن اشتد الشوق إ القيام إال إذا ,من األئمة فضلت الذكر من جلوس
  . وهذا هو األوفق لكل املناسبات,غلبهم احلال

٩-אאW 
 š⎥⎪ÌÅ2≡©%!$#uρ﴿ قوله تعاىل ولو مل يكن من فضل أهل الذكر يف القرآن إال

©!$# #ZÏVx. ÏN≡tÅ2≡©%!$#uρ £‰tãr& ª!$# Μçλm; ZοtÏøó̈Β #·ô_r&uρ $Vϑ‹Ïàtã﴾+] لكان هذا  ]٣٥ :األحزاب 
كافيا يف مدى بيان كرامتهم علی اهللا, أال ترى العمق يف وصف العظيم تعاىل 

 .أجره بأنه عظيم
ا حيبه فيمن حيبه, وهم يف هذه اآلية ويقول اهللا تعاىل توجيها حلبيبه إىل م

ِأهل الصفة  َّ ُّ﴿÷É9 ô¹ $# uρ y7 |¡øtΡ yì tΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ ããô‰ tƒ Νæη −/u‘ Íο 4ρ y‰tó ø9$$ Î/ Äc© Å´ yè ø9$# uρ tβρ ß‰ƒ Ìãƒ 
…çµ yγ ô_ uρ﴾+] ٢٨:الكهف[. 
Ÿω﴿ يقول تعاىل له تأكيدا هلذا املعنىو uρ ÏŠã ôÜs? t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ ããô‰ tƒ Ο ßγ −/u‘ Íο 4ρ y‰tó ø9$$ Î/ 

Äc© Å´ yè ø9$# uρ tβρ ß‰ƒ Ìãƒ …çµ yγ ô_ uρ﴾+] بل وال ما هو دونه ]٥٢:األنعام ,Fــــــــــــــــــــــــــــــــ وليس هذا فق 
 .رصا علی اجلملة األوىلخمت) ٤٨٥٦(أخرجه أبو داود  )١(
 . اشتدأي )٢(



            
 ٣٨ א

Ÿω﴿من أي قول أو عمل قد يمس الكرامة  uρ ß‰÷è s? x8$ uΖ øŠtã öΝåκ÷] tã﴾+] ٢٨:الكهف[ 
 فأي تكريم أو تقدير بعد كل ذلك ألهل الذكر?
ِوأولئك هم أهل الصفة الذين قدمهم النبي َّ ُّAمة أم  علی ابنIته فا

احلسن واحلسني بام أنزل اهللا فيهم من قرآن, إذ قد حتققوا بالذكر, فكانوا 
 . أهال هلذا املقام
ُوالصفة َّ  ويف Aبضم الصاد املشددة مكان خاص بمسجد النبي: ُّ

َ لفاIمةAاحلديث يقول ََ ِ ِال أعMيك وأدع أهل الصفة«: ِ َّ ُّ َ ْ َ َ ُُ َ َ ِ ِ ْ َ«)١( . 
البقرة [+﴾&þ’ÎΤρãä.øŒ$$sù öΝä.öä.øŒr﴿فذكرهم بام هو أهله نعم ذكروا اهللا حق ذكره, 

 وهذه مقابلة أو موازنة, ال تدرك أعامقها إال من Iريق األذواق ]١٥٢:
واملكاشفات, فالعقول أهون من أن حتيF بمدى هذا العMاء الفسيح, ولو مل 
 يكن إال هذه يف فضل الذكر لكفى كام حققه السلف واخللف, فإذا أضيف هذا
َّإىل ما جاء يف السنة من تفضيل أهل الذكر ثبت أنهم أرقى مستوى رباين يف خلق 

 . اهللا مجيعا
١٠- אאW 

َما قدمناه من األدلة القاIعة عىل سنية حلق الذكر يدل عىل أن السلف  ِ
كانوا حيتفلون به وجيتمعون عليه ويدعون إليه, ويؤدونه مجاعة منذ عهد 

  .تی اليومالنبوة ح
َولو كان كل منهم يذكر يف احللقة لنفسه منفردا لما  كانوا مجاعة َ

ً, وأحدثوا الصخب واجللبة , فكانوا مثلة ولشوش بعضهم عىل بعض َ ْ ُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمحد  )٤٨( , وهو عند احلميدي)٢/٤١(نعيم يف حلية األولياء +أخرجه هبذا  اللفظ أبو )١(

 . بنحوه ) ١/١٠٦(



  
    

 

٣٩ א

َوأضحوك ُ َْ ُّ, ال تمت إىل نظاًةُ  . م اإلسالم وذوقه الرفيع بأية صلةَ
 املفتييقول املرحوم الشيخ حسنني خملوف وكيل األزهر األسبق ووالد 

, ِيحة مع إثباتها مرشوعية اجلامعةاألحاديث الصح: األسبق أيضا
, ألنه هو الذي بت مرشوعية اجلهر أيضا وفضله فيهوفضلها يف الذكر تث

ْصيرهم مجاعة  ُ َ َّ وبالتأمل يف :  إىل أن قال− املعهود لغة وعرفا  كام هو−َ
تعلم أنه ال عموم اآليات واألحاديث , وما نقله اآللويس يف آية الدعاء 

, ومل اعة إذا خال من املوانع الرشعيةوجه للقول بكراهة اجلهر بالذكر مج
 . اهـ . يكن فيه إخالل بيشء من آدابه املعروفة 

 شيخ اجلامع وبمثل هذا قال املرحوم العالمة الشيخ الظواهري
ْوخ األزهر, وأكثر من جاء بعده, وبه أفتى كل من سبقه من شياألزهر َ ,

 مجاعة اإلخوان, وبه أفتى املرحوم الشيخ حسن البنا عمليا يفوقد Iبقه 
 . املشارق واملغاربمن قبل ومن بعد مجهور أعالم علامء املسلمني يف

אאאW 
ر كلام علوا رشفا أو هبMوا صحابته جيهرون بالذك Aسمع رسولاهللا −١

عليهم جهرهم هبذا  Aر احلديث الرشيف, ومل ينك, كام ثبت يفواديا
 . مجاعة, فأصبح سنة إقرارية نبويةالذكر 

صحابته وهم جيهرون بالتكبري يف العيدين داخل  Aسمع رسولاهللا −٢
, كام هو ثابت يف  بالذات, ويف منى األسواقوخارج البيوت ويف

ن يفعله عمر وال أحد من السلف بل كا Aاحلديث ومل ينكره الرسول
 ,ه أبان بن عثامن وابن عمر وغريهم وفعل,فيكرب الناس بتكبريه

 . فتأكدت سنيته نبويا وصحابيا 



            
 ٤٠ א

ة عىل صيغة اجلهر بالتأمني مع اإلمام يف الصال A حبب رسولاهللا −٣
 . الرتيب, فكانت قانون اجلهر بالذكر اجلامعيرتيبة موزونة

يف صالة العيدين التكبري خلف اإلمام عدد مرات يف  A رشع الرسول−٤
 . ألوىل , ويف الركعة الثانية بMريقة مجاعية جهرية منظمة الركعة ا

كانوا  Aَّوغريه أنهم لعهد رسولاهللا )١( ثبت يف البخاري وأيب داود−٥
 وال رف الناس بذلك فراغهم من الصالة,خيتمون الصالة مجاعة فيع

 .اعتبار للتكلف يف تأويل هذا احلديث تعسفا من خصوم ذكر اهللا
سجده األIهر والصحابة يرجتز وهو حيفر جدران م Aكان رسولاهللا −٦

معهم يرد عليه جهرا  A, أو يرجتز بعضهم والنبييردون عليه
 وكان ارجتازهم نوعا  وغريه,بصوت واحد كام هو ثابت يف البخاري

 من الذكر الرتيب , وأصال من أصول اإلنشاد الصويف كام بيناه يف
 . وغريهبتوسع , وقد ذكره البخاري) املسلم(

, وقد ستقباله مجاعة يوم دخوله املدينةإىل أناشيد ا A استمع رسولاهللا−٧
ِسر بها وريض َّ  ., فكانت من أصول الذكر واإلنشاد اجلامعي عنهاُ

 تنشيF للهمم, وبعث للروحانية, ونرش للمدد  يف الذكر اجلامعي−٨
 , وهو أفعل يف الرب, وترغيب يف العبادة وتعاون علیوإعالن باخلري

, وحيث كانت  األثر, وقد ثبتت  منفعته منذ كان, وأكرب يففسالن
  .املنفعة فثم رشع اهللا

,  مجاعةً أدركنا من علامء السنة عددا من السادة يذكرون اهللا جهرا يف−٩
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

َعن ابن عباس ريض اهللا عنهام قال) ١٠٠٢(د  داووأيب) ٨٤٢(لفظه عند البخاري  )١( َ ٍ ِ َِّ َ ُكنت : َْ ْ ُ
ُأعرف ِ ْ ِ انقضاء صالةَ َ َ َ َ ِ ِّ النبيْ ِ َّA  ِبالتكبري ِ ْ َّ ِ. 



  
    

 

٤١ א

ومنهم بخاصة فضيلة املرحوم الشيخ حممود خMاب مؤسس اجلمعية 
, ومن  صوت واحد وكان يذكر بمريديه جهرا وعىل)١(الرشعية

  . أتباعه اآلن من حيافظ عىل ذلك
ثم إن ما تركه املرحوم الشيخ خMاب من الكتب الصوفية خصوصا 

 إذا استكمل العهد الوثيق ونحوه ليس فيه ما يمنع الذكر اجلامعي اجلهري
ٌّ, بل هو حث بالغ عليه رشوIه َ . 

 ة كليات األزهر ومشيخته أئمة كلهمويف عرصنا هذا تواىل عىل عامد
 :  هذا الذكر منهميفيشاركون 

 . األخ الدكتور عبد احلليم حممود رمحه اهللا   − أ  
 . األخ األستاذ الصادق عرجون رمحه اهللا  −ب
 . األخ األستاذ حممد أبو الروس رمحه اهللا   −جـ

אא : 
 لدكتور احلسيني, والدكتور الصايف, وا أبو فرحةالدكتور احلسيني

زير األوقاف باإلضافة إ األلوف , والشيخ إبراهيم الدسوقي وهاشم+أبو
ِة من كبار علامئنا املعروفني وشبابهم الذين ينتسبون إىل هذه ـاملؤلف

 .املجالس املباركة
ومع ما وفقنا اهللا إليه من البحث والتنقيب مل نعثر عىل نص رصيح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من بيته املعروف اآلن باخليامية, ثم يف  احلكاكني قريبايف بيته القديم يف:  قال السيد الرائد )١(

 .بيته باخليامية, ثم يف بعض دروسه ودروس رجاله



            
 ٤٢ א

ُيد«: Aيكن يف الباب إال عموم قوله, بل لو مل  عن الذكر مجاعةينهى  هللاِا+َ
ِمع الجماعة َ َ َ ْ َ  .  لكفى وشفى )١(»َ

ر يف املساجد بأنه ممنوع رغم قوله تعاىل ــلی الذكـرتاض عـا االعـأم
﴿’ Îû BNθ ã‹ç/ tβÏŒr& ª!$# β r& yì sù öè? t Ÿ2 õ‹ãƒ uρ $ pκ Ïù …çµ ßϑ ó™  بكل صور  أي]٣٦ :النور [+﴾#$

بعض املصلني يف الوقت الذي حيرصون هم , ألنه قد يشوش عىل الذكر
ء غري , فهذا يشوبعدهافيه عىل أحاديث رجاهلم ودروسهم قبل الصلوات 

 , فكيف جيوز يف الدرس وال جيوز يفمقبول, فالشأن هنا وهنا واحد
اهللالذكر  يعلم الناس القرآن تالوة وحفظا يف A? وقد كان رسول
 , ويعقدلرسايا والغزوات فيه األقضية, وجيهز ا, وكان يقيضاملسجد
  وأقام يف− أي التشكيالت العسكرية −, وأباح للحبشة فيه اللعب النكاح

, ويسمع املسجد منربا لشاعره حسان, وكان خيMب فيه رؤساء الوفود
 .خMباءهم وشعراءهم

 , فريض املسجد حلق الذكررأى يف Aوقد صحت أحاديث شتى بأنه
بكل كتب ل يف أبواب الذكر , وبرشهم كام هو مفصعنها وشجع أهلها

, فيكون االعرتاض علی الذكر يف املسجد احلديث وقد أسلفنا بعضها
َنوعا من جمرد التعصب الكريه أو الحرفية املرفوضة يف العلم بالدين  َّ ِ ْ ِ ْ . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِعن ابن) ٢١٦٦ (أخرجه الرتمذي )١( ِْ ٍ عباس وقال َ َّ ٌحسن غريب: َ ِ َ ٌ ََ. 



       
 

 

 
 
 
 
 

 
אאאא  



  
    

 

٤٥ אאאא

אאאא 
١- W 

منظومة أو  Aاهللا+األوراد واألحزاب والصلوات عىل سيدنا رسول
 , إال أنامU من الفتوح واالبتهاالتيمنثورة بكل صورها ومؤلفاهتا ما ه

 واألدعية املحببة إ النفوس حسب مقامات الرجال اهللا,+والتوجهات إىل
 تصور خلجات نفوس الواقفني يالت والعبارات ,بام فيها من النفحات

ِبعاIفاتهم  وتستعيل ,وتربز أحاسيسهم ومواجدهماهللا, +عىل باب
 وسائل تربية ورياضة ي فه,وأذواقهم إ اآلفاق الروحانية الرفيعة

 إ املأل ي ومعاريج عبودية للتسام,ي وأخالق وعالج نفساين,روحية
ها من األساليب البيانية اإلسالم فضال عام في يف  وكل ذلك متعني,األعىل

  .والبالغية املعجزة
٢-אאאאW 

’þ﴿قال تعاىل  ÎΤθ ãã÷Š $# ó=Éf tG ó™ r& ö/ä3 s9﴾+]وقال ]٦٠:غافر ﴿(#θ è= t↔ ó™ uρ ©!$# ⎯ÏΒ 
ÿ⎯ Ï&Î# ôÒ sù﴾+]وقال ]٣٢:النساء ﴿Ü=‹Å_ é& nο uθ ôã yŠ Æí# ¤$! $# #sŒÎ) Èβ$ tã yŠ﴾+]ي أ]١٨٦:البقرة 
  .ارد وغريه من األحزاب وأدعية الشيوخ والسلفبالو

ْأمرتكم َما «:Aالنبيوقال  ُ ُ ْ َ ْأتوا منه ما استMعتمَف به َ ُ َْ َ ْ َ ُ ْ ِ ُ ْ«)١(. 
َما علی  «:الرتمذي فقال فيام أخرجه ,وأفسح األمر أكثر من هذا َ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِعن أبي) ٧٢٨٨(أخرجه البخاري  )١( َ ْ َ هريرةَ َ َْ ُ. 



            
 ٤٦ א

ُاألرض مسلم يدعو ْ َ ٌ ِ ْ ُ ِ ْ ُ بدعوة إال آتاهاهللا+َ َ َّ ِ ٍِ َ ْ َ إياها أو صاهللا+َ ْ َ َ َّ ِرف عنه من السوء ِ ُّ َ ِ ُ ْ َ َ َ
ٍمثلها ما لم يدع بإثم أو قMيعة رحم ٍِ َ ِ َِ ِ َ ْ َ َ ِ ِ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ«)١(. 

ْليس شي«:A وابن حبان عنهيومنه يفهم حديث احلاكم والبيهق َ َ ْ ٌء َ
َأكرم على َ َ َ ْ ِمن الدعاء  اهللا+َ َ ُّ َ ِ«)٢(. 

ُالدعاء هو العبادة« : وأصحاب السننالرتمذيوحديث  َ َ ِ ْ َ ُ ُ َ سواء . )٣(»ُّ
أو ألسنة من بعده من الصاحلني ولذلك كان  Aالنبيما جاء عىل لسان 

 ومل يرد حرف واحد ينص عىل حرمة ,الرتغيب فيه مMلقا من كل قيد
 بدعائه استباق اخلري ي إنام يبتغي وذلك أن الداع,الدعاء بغري الوارد

β¨﴿ اهللا+وفضل r&uρ Ÿ≅ ôÒ xø9 $# Ï‰u‹ Î/ «!$#﴾+]فليس ,رج عىل فضله وال ح]٢٩ :احلديد 
احلديث  يف القرآن وال يف  ال,ثمة رشU مMلقا بالتزام وارد وال غري وارد

 وال شك أن الوارد أفضل ملن قدر ,وهو بني أيدينا متنا ورشحا وتعليقا
  . والفاضل ال يتناىف مع املفضول,عليه
٣-אW 

إذا « :فقال Aاهللا+ التفت إلينا رسول:حديث ابن مسعود يف وقد جاء
ُأحدكم فليقل التحياتصىل  َّ َِ َّ ِ ُ ُْ َ ْ ُ َ ِثم ليتخير أحدكم من الدعاء إلخ .. .هللا+َ َ ُّ َُ َِ ْ َُّ َ ْ َّ ََ َ ْ ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌعن عبادة بن الصامت وقال حسن صحيح غريب ) ٣٥٧٣ (أخرجه الرتمذي )١( ِ َ ٌ َِّ َ ٌ َ َْ ِ ِ ْ َ َ ُ َ . 
ٌحسن غريب : وقال) ٣٣٧٠(أخرجه الرتمذي  )٢( ِ َ ٌ  رقم ١/٦٦٦ (واحلاكم) ٣٨٢٩(وابن ماجه . ََ

َمجيعا عن أبي هريرة) ٨٧٠ رقم ٣/١٥١(وابن حبان . صحيح اإلسناد: وقال) ١٨٠١ َ َْ ُ ِ َ ْ َ . 
. حسن صحيح : وقال ) ٣٣٧٢ , ٣٢٤٧ , ٢٩٦٩ (والرتمذي) ١٤٧٩(أخرجه أبو داود  )٣(

ٍعن النعمان بن بشري ) ٣٨٢٨(وابن ماجه  ِ َ ِْ ِِ َ ْ ُّ َ . 



  
    

 

٤٧ אאאא

ُأعجبه إليه فيدعو ْْ َ َْ ِ َ ِ ُ َ َ  . )١(يواللفظ للبخار ,متفق عليه. »َ
ُفليدع« : بلفظيوللنسائ ْ َ ْ َّ عز وجلاهللا+َ َ ََّ َ«)٢( . 

ِفيدعو ب «:وزاد أبو داود ُ ْ َ  .)٣(ِ»هَ
 ومل يشرتU ,وقيده صاحب بلوغ املرام بالدعاء بخري الدنيا واآلخرة

  .واردا وال غريه
 ويرد : علی القائلني بلزوم املأثور بقولهوقد رد اإلمام الصنعاين

ُثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه «:Aالقولني قوله َ َ ْ ََ َِ ُّ َُ َِ ْ َُّ ْ َّ ََ َ ْ َما « :لفظ ويف .»ُ
َّأحب َ َ« )٤( . 
َمن الثناء ما شاء«:يلبخارول َ َ ِ َ َّ َ ِ«)٥(.  

  . أن يدعو بام أراديفهو إIالق للداع
 إنام هو وباء ?غريها يف  فكيف بالدعاء,صلب الصالة يف  وهذا:قلت

 وIلب الشهرة من باب الشذوذ وادعاء التزام السنة ,حب املخالفة
  .وتعMيل الدين باسم الدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) . ٤٠٢/٥٨(ومسلم ) ٨٣٥ (أخرجه البخاري )١(
 . )١١٦٣(أخرجه النسائي  )٢(
 . )٩٦٨(أخرجه أبو داود  )٣(
 . )٤٠٦٤ رقم ١/٤٢٧(أخرجه أمحد  )٤(
 . )٦٣٢٨(أخرجه البخاري   )٥(



            
 ٤٨ א

٤-W 
َفضالة حديث ويف َ َ ِإذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد «:قال Aالنبي أن َ ِ ْ ََ ِ ِْ ََ ُْ َ ْ ََّ َْ ُ َ

ِربه جل وعز والثناء عليه ِْ َ َ َِ َ َّ َ ََّ ََّ ِّ ِّ ثم يصليَ َ ُ َّ ِّ علی النبيُ ِ َّ َ َ ثم يدعو بعد بما شاء,َ َ َ ِ ُ ْْ َ ُ َ َّ ُ« .
الحظ  ,)١( وابن حبان واحلاكمالرتمذيرواه أمحد والثالثة وصححه 

َبما شاء« :قوله َ َ ِ«. 
 وهو مؤيد حلديث ابن مسعود السابق ذكره وفيه قيد واحد هو :قلنا

  .قبل كل دعاء Aالنبي والصالة علی اهللا,+وجوب تقديم الثناء عىل
اشرتاU املأثور فضال عن احلرج غل ألسن العباد وأفكارها  يف ونقول إن

داء  وفيه إيقاف للقلوب والعقول واألفواه عن أاهللا,+الثناء عىل يف أن تتفنن
َّوفق بفضله تعاىل إليهُ وما ت,ِّواجب ربها عليها كام حيلو هلا وكام حتس به َ, 

  . وفيه رد ملا قدمنا من أحاديث,فهو تعMيل فيه حتجري وتضليل
وهو خمالف لMبيعة الواقع فمن غري املمكن أن حيفظ كل فرد من الوارد 

  .سباته وIوارئهخمتلف ظروفه ومنااهللا يف +كل ما يمكن أن يرفع به Iلبه إىل
٥-אW 

قال  Aالنبي أن :وقد أخرج أبو داود بسند جيد عن بعض الصحابة
ُكيف تقول «:لرجل ُ ََ َ ِالصالة يف ْ َ ُأتشهد وأقول :قال الرجل. »?َّ ُ َ ََ ُ َّ َ ِّم إنالله+َ ِ  يَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ١٢٨٤ (والنسائي. حسن صحيح : وقال ) ٣٤٧٧ (والرتمذي) ١٤٨١  (أخرجه أبو داود )١(

يح عىل رشU صح: وقال  ) ٨٤٠ رقم ١/٢٥٤(واحلاكم  ) ٢٣٩٨٢ رقم ٦/١٨(وأمحد 
 . ) ١٩٦٠ رقم ٥/٢٩٠(وابن حبان . مسلم



  
    

 

٤٩ אאאא

ِأسألك الجنة وأعوذ بك من النار َّ ََّ َِ َ َِ ُ ُ َ ََ َ ْ ُ َ َأم :A ثم قال الرجل للرسول.ْ ِّا إنَ َ ال يِ
َأحسن دندنتك  َ َ َْ َ ُ ِْ ٍوال دندنة معاذ −الدعاء  يف  نص أقوالكي أ−ُ َ ُ َ َ َْ َ َ  فقال .َ

ُحولها ندندن «:Aالنبي ِ ْ َُ َ َ ْ َ«)١(. 
   . لفظ شاء من مأثور وغريهي ففيه أن يدعو اإلنسان بأ:قال الصنعاين

ثور عن قوله وألزمه املأ Aالنبي ولو كان غري الوارد منكرا لنهاه :قلنا
 .ء يستحيل أو يكاد وهو يش,بالذات

٦-אאאאW 
فتعرف مما قدمناه أنه ال حجة باملرة للقائلني بعدم جواز تالوة 
األحزاب واألوراد واألدعية والتوجهات املتلقاة عن األشياخ وعن كبار 

 وهي ,السلف الصالح منذ الصحابة والتابعني ومن بعدهم إ اليوم
 ,احلديث بلفظها كام يزعمون يف ملؤلفة منظومة أو منثورة لعدم ورودهاا

 مندوب إليها علی يّبل تعرف مما أمجلناه لك أنها إن مل تكن واجبة فه
  . وحرية االختيار فيه,عموم األمر بالدعاء يف  لدخوهلا,األقل

 فكل دعاء ,مل يرتك بجوامع الكلم معنى إال ضمه إليه Aالنبيعىل أن 
 وما ورد باملعنى . إن مل يكن بالنص فباملعنىA هو مردود إىل دعائهيخري

 :Aالصحاح قال, ويف أخذ حكم الوارد باللفظ وإن مل يأخذ فضله
ِأوتيت جوامع الكلم« ِ َ ْ َ ِ َ َ ُ ِ فاألحزاب واألوراد أشبه بالرشوح عىل متون  )٢(»ُ

  .Aردة عنهااألدعية الو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ) ٣٨٤٧ , ٩١٠(وابن ماجه ) ٧٩٢(أخرجه أبو داود   )١(
 .  هريرةعن أيب) ٥٢٣/٥(ومسلم ) ٧٠١٣  (أخرجه البخاري )٢(



            
 ٥٠ א

ِمسلما من «:A كذلك عنهالرتمذيوقد روى  ْ ُم يدعوُ ْ َ تعاىل إال  اهللا+ٌ
 ال ترصحيا وال تلوحيا ال فيام , ومل يشرتU واردا وال غريه)١(»استجاب له

  .ذكرنا وال فيام مل نذكر
ثور أ أنه إذا كان املأثور مأمورا به فالدعاء غري امل:وامليزان األصويل

 وعليه جاءت , فهو عفو مباح علی األقل, عنهيبرشوIه وحدوده غري منه
 وكان للدعاء ,ية عن الصحابة والتابعني والعلامء واألولياء والصاحلنياألدع

 , كابرا عن كابر,االستجابة مما يتوارثونه األكابر ويف املدد يف ِبها أثر بني
 وقد صدق , وال متنع الثواب فيام عداه,وأفضلية املأثور ال حترم الدعاء بغريه

 .]١٨٥:البقرة[+﴾ß‰ƒÌãƒ ª!$# ãΝà6Î/ tó¡ãŠø9$# Ÿωuρ ß‰ƒÌãƒ ãΝà6Î/ uô£ãèø9$#﴿املوىل سبحانه 
٧-אאW 

  :ونحب أن نختم هذا الباب بحديثني مباركني
ْعن  وابن ماجه ي والنسائالرتمذي داود و سنن أيبي فف:أما األول َ

َبريدة َ ْ َ ُ+: َسمع اهللا+أن رسول ًرجال َِ ُ ُيقول َ ُ ِّم إنالله:+َ ِ َ أسألك يَّ ُ َ ْ َ
ِّبأن َ َ أشهد أنك أنتيِ ْ ََّ َ ََ ُ َ َ ال إلهاهللا+ْ َ ِ ِإال أنت األحد الصمد الذ َ َّ ُ َُ َّ َ َ َ ْ َ َّ ْ لم يلد يِ ِ َ ْ َ

ْولم يولد َ َُ ْ ٌ ولم يكن له كفوا أحد,َ َ ْ ََ ً ُ ُ ُُ َ ََ لقد « :Aالنبي فقال .ْ
ِباسمه األعظم  أو − باالسم اهللا+سألت َ ْ َ ِ ِ ْ َإذا سئل به أعM ي الذ−ِ ْ َ ِ ِ َِ َِ  ىُ

َإذا دعيو ِ ُ َ ِ بهِ َ أجابِ َ َ«)٢( . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُما علی األرض مسلم يدعو«:بلفظ ) ٣٥٧٣ (أخرجه الرتمذي )١( َْ َ ٌ ِ ْ ُ َِ ْ َ ُاهللا بدعوة إال آتاه+َ َ َّ ِ ٍِ َ ْ ْ إياها أو اهللا+َ َ َ َّ ِ
ٍصرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بمأثم أو قMيعة رحم ٍِ َ ِ ِ َِ ِ َ ْ ََ َ ْ َ ِ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ِ ُّ ُ ْ َ َ َ َ وقال .»َ ِحسن صحيح غري: َ َ ٌ ِ َ ٌ  . ٌبََ

َوقال ح) ٣٤٧٥ (والرتمذي) ١٤٩٣(أخرجه أبو داود  )٢( َ ٌسن غريب َ ِ َ ٌ  . )٣٨٥٧(وابن ماجه . َ



  
    

 

٥١ אאאא

ْعن ي داود والنسائ سنن أيبي فف:وأما الثاين ٍأنس َ َ َ+:  َمع أنه كان َ
ِرسول ُ ًجالسا Aاهللا+َ ِ ِّورجل يصل َ َ ُ ٌ ُ َ ِّم إنالله:+ ثم دعا,يَ ِ َّ أسألك بأن يَّ َ َِ َ ُ ْ َ

َلك الحمد ْ َ ْ ْ ال إله إال أنت احلنان ال,ََ ََ ْ َ َّ َِ ْمنان بديع السموات واألرـَِ َ َ ِ َ َ ََّ ُ ِ َ ُ ِض َّ
َيا ذا  ُّالجالل واإلكرام يا حيَ َ ََ ِ َ ْ َِ ِ َ ُ يا قيومْ ُّ َ َلقد دعا« :Aالنبي فقال َ َ ْ َ  اهللا+َ

ِباسمه العظيم ِ َ ْ ِ ِ ْ ِ الذ,ِ َ إذا دعييَّ ِ ُ َ َ به أجاب وإذا سئل به أعMىِ ْ َ َِ ِِ ِ َِ َِ ُ َ َ َ«)١(.  
 أن عائشة :عدة روايات صحيحة ومن عدة Iرق يف وكذلك جاء

 فكان يقول ,مرات Aالدعاء بني يديه يف هد عنها كانت جتتاهللا+ريض
ْلقد«:هلا َ ِ باسمه األعظماهللا+ دعوتَ َ ْ َ ِ ِ ْ  ومل ينكر عليها أو ما معناه هذا,. »ِ

  . عنها وأرضاها بل ريض,الدعاء والثناء يف َ وافتنانها,اجتهادها
٨-אאאW 

 ثم مل ينكر ,يدعو بغري املأثور عنهسمع بأذنه من  Aالنبي أن :األول
 فاإلنكار ,ا ال بالعبارة وال باإلشارةحيعليه ال ترصحيا وال تلو

  .اليوم عىل ذلك بدعة مستقبحة
 , وكافأ عليه,الدعاء وحبذه بثنائه يف  أقر هذا االجتهادالنبي أن :الثاين

الدعاء بنحو  يف وبذلك ندب أو أباح علی األقل االجتهاد
ِ أخذ بها الصحابة , وجعله سنة إقرارية,ألوراداألحزاب وا
  . عنهماهللا+ وخاصة السلف ريض,والتابعون

أنه بناء عىل ذلك جيوز ملن يستMيع وملن ال يستMيع التعبد باملأثور  :الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) . ٣٨٥٨(وابن ماجه ) ١٣٠٠ (ئيوالنسا) ١٤٩٥(أخرجه أبو داود  )١(



            
 ٥٢ א

 من أوراد وأحزاب ومدائح وموالد وغريها ,املأثوربغري أن يتعبد 
ن مMمئن متأكد من مؤلفات الصاحلني منظومة ومنثورة وهو موق

  . من الصواب والثواباهللا+بإذن
ثم إنه ال بأس علی العامل باملأثور أن يضيف إليه ما شاء من غريه مجعا 

 وقد التزم كثري من ساداتنا البدء باملأثور ثم ,بني األفضل والفاضل
  .اهللا+ والتوفيق من, واألعامل بالنياتاهللا,+التعقيب عليه بام يفتح به

لتعبد باألحزاب واألوراد صارفة عن التعبد بالقرآن أما دعوى أن ا
 بل إنه ما من حزب أو ورد , إذ ال ارتباU بني هذا وذاك,فدعوى متهافتة

 , يدور حوهلا الورد أو احلزب أو الدعاء,إال وفيه أقباس شتى من اآليات
 من القرآن مع األوراد حتى يفضال عام يؤكده املشايخ من لزوم مقرر دور

  . فضال عن أوراد السور واآليات املختارة,آن ثم يكررخيتم القر



  
    

 

٥٣ אאא

אאא 
وال شك أنه جيب عند التعبد باألوراد واألحزاب مالحظة النMق الصحيح 

 إن كان − واستقبال القبلة , والتزام أدب اجللوس,ى ولو إمجاال للمعن,والفهم
 ومغالبة الشيMان وقوة اهللا,+ وحفظ القلب من الرشود عن احلضور مع−منفردا 
 أو تشتيت ,د النوم أو الكسل أو الضيق أو التربم فال يلقى علی املتعب,مدافعته
 , ذلك معنى تفضيل العبد علی الربي فف, أو استثقال املجلس,الفكر

  . وهو من أبواب السلب بعد العMاء,والدنيا علی الدين
 نعاس اجلهد والنصب ال نعاس العادة أو ,فإذا غلبه النعاس الصادق

 أن ينMق لسانه بكلمة حمرفة ربام  خيفة,الشيMان أو الكسل فلينرصف لراحته
  .اخلMيئة املوبقة أيضا يف  فيقعاهللا+ وحتى ال يمل اجللوس مع,كانت خMيئة

ِّإذا نعس أحدكم وهو يصل«:A عنهي وأمحد والنسائالبخاريوعند  َ َُ َ ُ َ َْ ُ ُ َ َ َ َ  يِ
ُفلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول ُ َ ََ َ َْ ْ ْْ َّ َ َ َْ ََ َْ ِ َ«)١(. 

َّلعل«:الرتمذيوعند  َ ُه يذهب يستغفر فيسب نفسهَ َُ ُ ْْ َ َّ َُ َ ُ ِ ْ َ َ ََ ْ«)٢(. 
   .)٣(»ليس للمرء من صالته إال ما عقل منها« :A السنن عنهويف

 كام أن الصالة تMلق عىل .والصالة هنا قانون لكل أنواع العبادات
  .خمتلف أنواع العبادة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) . ٣/١٠٠(وأمحد ) ٤٤٣ (والنسائي) ٢١٣(أخرجه البخاري  )١(
ٌحسن صحيح : وقال ) ٣٥٥ (أخرجه الرتمذي )٢( ِ َ ٌ ََ . 
 . سبق خترجيه  )٣(



            
 ٥٤ א

َمن األعمال ما تMيقونتكلفوا « :A عنهالبخاري ويف ُ ِ ُِ َ َ ْ َ َ َّ فإن,ِ ِ َ ال اهللا+َ
ُّيمل حتى تملوا َ ََ َّ َ ُّ َ«)١(.  

وعليه إن استMاع أن يعيد ما  ,ع الذكرM ال يقMع األجر حتى يقيأ
  .احلديث الرشيف يف فاته من عبادته كام ورد
אאאא 

 عنهم أن يقرءوا سورا وآيات اهللا+من معتاد ساداتنا الصوفية ريض
 وكثريا ما ,أوقات معينة أخذا من السنة الرشيفة يف خمتارة من القرآن

 وال ,يMيب لبعض املخالفني أن يعرتضوا عليهم بغري علم وال هدى
  . فذاقوا لعرفوااهللا+ ولو وفقهم,كتاب منري

فمثال قد تعود السادة من كل Iريقة رشعية أن يقرءوا غالبا بعد 
 وقبل الصبح أو بعد سورة , وبعد املغرب سورة يس,اء سورة امللكالعش

 وربام ضموا ,ليلة اجلمعة بسورة  الدخان يف الواقعة كام تعودوا أن يقرءوا
 وربام ,َنهار اجلمعة سورة الكهف يف إليها الكهف كام تعودوا أن يقرءوا

م عىل مع اخلتم بكثرة الصالة والسال) ق(ليها الدخان أو هودا أو ضموا إ
  .ليلة اجلمعة ويومها يف خصوصا Aسيد األنام

ِكام أصبح من مميزاتهم اخلاصة قراءة الفاحتة متوسلني بها كل مناسبة  يف ِ
 ورمحة , وغفران الذنوب, وإصالح القلوب,تفريج الكروباهللا يف +إىل

  . علی اختالفها وبلوغ األماين, واللMف باألحياء,املوتى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِخذوا من األعمال : بلفظ ) ٥٨٦١(أخرجه البخاري )١( َ ْ َ َ ِ . 



  
    

 

٥٥ אאאא

ونكرر أن هذه األوراد القرآنية ليست خاصة بMريقة دون Iريقة كام 
 ي من أوراد الصوفية الرشعيني مجيعا بال أيقد يفهم بعضهم خMأ فه

 وال عىل , أو مشيخة معينة,ِ فليس القرآن وقفا عىل Iريقة بذاتها,تفريق
 أو تقديمه علی  ورد صويفي وال جيوز إIالقا تفضيل أ,مذهب خاص

َقادر عىل إحسان التالوة كلام تهيأت له مناسبات الMاقة والوقت القرآن لل
والصحة بل يتحتم عليه أن يبدأ بالقرآن ثم يقفى عليه بام هو مأذون به 

 ومن زعم أن هناك وردا أفضل من القرآن فقد جهل ,من ورد خمصوص
 وهذا مما دسه الزنادقة عىل بعض الMرق . والعياذ باهللا, وأضل,وضل

  .)١(يدلألسف الشد
ونحن هنا نرسد عىل سبيل اإلمجال Iرفا من أدلة اختاذ هذه السور 

فضائل بعض  يف  ونحن نعلم ما وضعه الكذابون,هذه األوقات يف أورادا
Uبعضه بحسن الظن حتى أمثال اإلمام  يف السور واآليات مما تور

 ,معرض فضائل األعامل يف  ولكننا هنا,ي والبيضاوي والثعلبيالزخمرش
 أو الضعيف املجبور عىل ما رشIه علامء ي يؤخذ فيها بام ورد من القويالت

  .اهللا+ إن شاء وهو متوفر فيام سيأيت,الفن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
, ولو لمريد أن يبدأ بالورد املفهوم لهكثريا ما يفضل بعض األشياخ ل:  قال السيد الرائد  )١(

, وبعضهم ال يرى داءه املستMاع من صحة النMق واألإمجاال ألوراد القرآن بعد أن يتهيأ ل
 .   كل هذا نظر  الرشU ويفضل قراءة القرآن عىل أي وضع , ويفااللتزام هبذا



            
 ٥٦ א

Wא 
 ثم , غري منازع, وهم مجهور األمة األغلب−يكاد ينفرد الصوفيون 

 بقراءة اهللا+ بكثرة التوسل إىل−من واالهم من بقية املذاهب اإلسالمية 
ذلك برهان ال يدفع  يف  وهلم,قضاء حاجات الدنيا واآلخرة يف الفاحتة

  .هذه الرسالة يف  وأسلفنا ذكر بعضه,قررناه غري مرة
ّومن أدلة استحباب الفاحتة علی اختيارها بالذات أنها الكم املشرتك 
حفظه بني أهل القبلة مجيعا علی اختالف الثقافات واأللسن واألعامر 

 مخس وهي ومادة الصالة ,ّ بسبب أنها فاحتة الكتاب,واألوIان واأللوان
 , أم القرآن مجعت علوم القرآن ومعانيه حتى سميت,وعرشون كلمة

 والعواIف والعقول ,ُوآياتها السبع تتجاوب مع األلسنة والقلوب
 , مع ما فيها من العذوبة والMالوة,ي بالوراثة والثقافة والنور اإلهل,مجيعا

ِ ثم سبق اإلرادة اإلهلية علی استفاضتها بهذه الصورة ,وحالوة اإليامن
  .جمتمع اإلسالم يف الفريدة

تفسريه أربعة عرش اسام مل حتص لغريها مما  يف يوقد أحىص هلا القرIب
  .يدل عىل زيادة رشفها وخصوصيتها

  : نذكر منه ما يأيت,ء كثريفضلها يش يف Aوقد جاء ثابتا عن الرسول
ْسعيد بن ال أليب A: قال يف البخاري−أ ِ ْ ِ ِ َّمعلىـَ َ ًألعلمنك سورة «:ُ َ ُ َ َّ َ ِّ َ  هي ُ

ٍأعظم سورة َ ُ ُ َ ْ ِالقرآن يف َ ْ ُ  !¬ ÉΟó¡Î0 «!$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# ÉΟŠÏm§9$# ∩⊇∪ ß‰ôϑysø9$#﴿ «:قال. »ْ
Å_Uu‘ š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$# ∩⊄∪ Ç⎯≈uΗ÷q§9$# ÉΟŠÏm§9$# ∩⊂∪ Å7Î=≈tΒ ÏΘöθtƒ É⎥⎪Ïe$!$# ∩⊆∪ x‚$−ƒÎ) ß‰ç7÷ètΡ 
y‚$−ƒÎ)uρ Ú⎥⎫ÏètGó¡nΣ ∩∈∪ $tΡÏ‰÷δ$# xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ⎧É)tGó¡ßϑø9$# ∩∉∪ xÞ≡uÅÀ t⎦⎪Ï%©!$# |Môϑyè÷Ρr& 



  
    

 

٥٧ א

öΝÎγø‹n=tã Îöxî ÅUθàÒøóyϑø9$# óΟÎγø‹n=tæ Ÿωuρ t⎦⎫Ïj9!$Ò9$#﴾«: »َهيو ْ السبع الِ ُ ْ ِمثانـَّ َ  يَ
ِوالقرآن العظيم الذ َّ ْ ُْ ِ َ ُ ْ ُ ُ أوتيتهيَ ُ ِ ُ«)١(. 

َما أنزل«:A بسند حسن صحيح قالالرتمذياملوIإ و يف −ب  َ َْ اهللا يف +َ
َالتوراة وال َ ِ َ ْ ُاإلنجيل مثل أم الق يف َّ ْ ِّ ُ َ ْ ِ ِ ِ ْ ِرآنِ احلديث  يف  تعاىلاهللا+ يقولْ

َوهي :القديس ِ ِ مقسومة بينَ ْ َ ٌ َ َُ ِ وبين عبديْ ْ َ َ َْ ِ ولعبديَ ْ َ ِ َ ما سأليَ َ َ َ«)٢(. 
ُّمن السماء لم ينزل قF  أن ملكا نزل :مسلم ويف −جـ ََ ْ ِ ْ َ ْ ِ َ َّ َ  ,هذا اليوم يف إالِ

ِأبشر بنورين أوت Aيفقال للنب ُ َِ ْ َ ُ ِ ْ ِ َيتهما لم يؤتهما ْ َُ َُ ْ ُ ْ َ ٌّنبيَ ِ ُ قبلك فاتحة َ َ ِ َ َ َ ْ َ
ُالكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إال أعMيته َ َِ ْ ُ ََّ ِ َِ َُ ْ ِ ٍ ْ َ ََ ْ َْ ََ َ ْ ِْ َِ َ ُ ُ ِ َ ِ ِ )٣(. 

 وكيف ,وبقية الصحاح حديث الرقية بالفاحتة )٤( ويف البخاري−د
َتهم رسولْ وكيف اس,ِ اللديغ بربكة قراءتها عليهاهللا+يشف َ  مع Aاهللا+َ
  . إليهمِر الذين رقوا بها فيام أهديالنف

جمالسهم  يف أخريا هلذا ولغريه التزم السادة الصوفية بقراءة الفاحتة
 وأهل العلم يعرفون أنه ليس كل ,ِ عىل نياتهم أو منMوقهماهللا+توسال إىل

 ورش الفقه فقه اجلمود أو ,ما مل يأت بنصه يكون حراما وال مبتدعا
  .اجلحود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .  ٤٤٧٤ (يأخرجه البخار )١(
 ) .  ١٨٥(ومالك ) ٣١٢٥ (أخرجه الرتمذي )٢(
ٍعن ابن عباس ) ٨٠٦/٢٥٤(أخرجه مسلم  )٣( ِ َِّ َ َْ  . 
 .  عن أبى سعيد اخلدري) ٥٠٠٧(أخرجه البخاري  )٤(



            
 ٥٨ א

Wא 
من أوراد الصوفية الرشعيني قراءة سورة الكهف قبل صالة اجلمعة 

  :وحدها أو مع غريها ملا جاء فيها
ُبينما رجل يقرأ  : بسند حسن صحيح عن أنس قالالرتمذي أخرج −أ َ ْ َ ٌ ُ َ َ َ ْ َ

َسورة الكهف إذ رأى دابته تركض فنظر فإذ َ َ ِْ َ َْ َ ُ ُ ََ َُ َ َّ َ َ َ َِ ِ ْ ْ ِا مثل الغمامة أو السحابة ُ ِ َِ َ َّ ِ َ َ َ َ ْ ُ ْ
َفأتى رسول ُ َ َ َ ُفذكر ذلك له Aاهللا+َ َ َ ِ َ ََ َ َ فقال,َ َ َA:»  َتلك السكينة نزلت مع َ َْ َ َ ُ َ ِ َّ َ ْ ِ

ِالقرآن أو نزلت علی القرآن ِْ ُْ ُْ َ َْ َ ْ َ َ ْ  يف  وقد جاء نحو ذلك صحيحا.)١(»َ
  .سور أخرى

ِعن أب أيضا بسند صحيح الرتمذي وأخرج −ب َ ْ ِلدرداء  ايَ َ ْ مرفوعا َّ
َمن قرأ ثالث آيات من أول سورة الكهف عصم من « :Aقال َّ ْ ِْ َِ ِ ُِ ِ ْ ََ َْ ِ َ ُ َ ٍَ َ َ َ َ َ

ِالدجال َّ َّ«)٢(. 
ٍمن حفظ عشر آيات« : رواية مسلمويف َ َ ْ َ َ ِ َ ْ  إلخ  )٣(»...َ
َمن أدرك الدجال  «: مسلمويف َّ ََّ َ َ ْ َ ِفليقرأ عليه فواتح سورة الكهفْ ْ َ ْْ ِ َ ُ َ ِ َ َ َِ ْ ََ َْ ْ َ«)٤(.  

  .»من قرأ السورة كلها دخل اجلنة «: مرفوعايوذكر الثعلب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
َعن البراء, وقال ) ٢٨٨٥ (أخرجه الرتمذي )١( َ ْ ِ ٌحسن صحيح: َ ِ َ ٌ ََ. 
 ) .  ٢٨٨٦ (أخرجه الرتمذي )٢(
 ) .  ٨٠٩/٢٥٧(أخرجه مسلم  )٣(
َعن النواس بن سمعان) ٢١٣٧/١١٠(أخرجه مسلم  )٤( َ ْ ََّ ِ ِ ِْ َّ  أثناء حديث Iويل عن الدجال َ

َفمن أدركه منكم فليقرأ ع«: بلفظ ْ ََ ْ ُ ََ ْ َ َْ ْ ِ ُ َ ْ ْ ِليه فواتح سورة الكهفَ ْ َ ْ ِ َ ُ َ ِ َ َ ِ ْ َ«.  



  
    

 

٥٩ א

 أال :قال Aالنبي أن اهللا+عن إسحاق بن عبد )١(يونقل القرIب −جـ
 :A قال: بىل: قالوا?أدلكم عىل سورة شيعها سبعون ألف ملك

سورة أصحاب الكهف من قرأها يوم اجلمعة غفر له إ اجلمعة 
  .ملخصا . فتنة الدجال ووقي,ء نورا يبلغ السام وأعMي,األخرى

ِعن أب ي والدارمي وعند البيهق−د َ ْ ِ سعيد الخدريَ ْ ُ ْ ٍ ِ َمن قرأ سورة  :قال ِّيَ َ ُ َ َ َ ْ َ
ِالكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق ِ َ َ ُْ ْ َ ْ َ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ َُ َُ َُّ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ِ ْ َ 

)٢(.   
يوم يف  (: عن ابن مسعوديقه واحلاكم والبي رواية الوائيلويف

 أضاء له من النور ما بني :ومتامه قوله) ليلة اجلمعة(بدال من ) اجلمعة
  .السامء واألرض

يوم اجلمعة  يف  من قرأ سورة الكهف: وعند ابن مردويه عن ابن عمر−هـ
 ,ء له يوم القيامةسMع له نور من حتت قدمه إىل عنان السامء ييض

  .وغفر له ما بني اجلمعتني
ُمن قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد أن يقوم  :يمسند الدرام ويف −و ُ ََ ُُ ِ ٍ َ َ ِ ِ ْ َْ ِ َ ُ َ َِ َ َ ْ

َفيها من ا َيل قامهاللِ َ َ ِ َ قال.ْ َ فجربناه فوجدناه كذلك:َ ِ َ َ ُ َُ ْ َ َ َ ََ ْ َّ َ)٣( . 
إيقاظه اهللا يف +ِ فكأنه يتوسل بها إىل: قلنا. نحوه عن ابن عباسيورو
ـ  . وسيلته بفضلهاهللا+فيتقبل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .  ١٠/٣٤٦ (القرIبي )١(
 ) .  ٥٧٩٢ رقم ٣/٢٤٩ (والبيهقي) ٣٤٠٧ رقم ٢/٥٤٦(أخرجه الدارمي  )٢(
ٍعن زر بن حبيش ) ٣٤٠٦ رقم ٢/٥٤٦ (أخرجه الدارمي )٣( ِْ َ ُ ْْ ِّ ِ َ  . 



            
 ٦٠ א

W 
ومن أوراد الصوفية الرشعيني قراءة سورة يس بني املغرب والعشاء أو 

  :بعدها مع تبارك ملا جاء فيها
ِعن أبمسنده  يف ي أخرج أبو نعيم والدارم−أ َ ْ َ هريرة يَ َ َْ َمن قرأ  «:مرفوعاُ َ َ ْ َ

ِليلة ابتغاء وجه يف يسسورة  ْ َ َ َ َ ْ ٍ َ ْ ُ غفر لهاهللا+َ َ َ ِ َتلك ا  يفُ ْ ِيلةللِ َ ْ«)١(.   
 ورواه الضحاك عن ابن عباس , عن أنس مرفوعاالرتمذي ي ورو−ب

 , إن لكل شئ قلبا:اجلامع الصغري يف  عن أنس كامي والراز,مرفوعا
 . )٢(وقلب القرآن يس

 ومن قرأها ليال غفر , مههَ من قرأها نهارا كفي: ليىل رواية ابن أيبويف
  .ذنبه
  .ّ أنها مما يقرؤه أهل اجلنة: والضحاك,وشب رواية شهر بن حويف

النوادر من حديث  يف  احلكيمالرتمذي و, احلافظالرتمذي ي ورو−جـ
 وتكفر ,القرآن لسورة تشفع لقارئها يف إن« :عائشة مرفوعا

ّ ثم ذكر أنها تعم صاحبها بخري .» سورة يسوهي أال ,ملستمعها
  . وتدفع عنه أهاويل اآلخرة,الدنيا

ٍعباس عن ابن يند الدارممس ويف −د َّ ْمن  :َ ِقرأ يس حني يصبَ ْ ُ َ ِ َ َ َح أعMيـَ ِ ْ ُ ُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . )٣٤١٧ , رقم ٢/٥٤٩(ي أخرجه الدارم )١(
 يف يوالبيهق. غريب : وقال ) ٢٨٨٧ (يذوالرتم) ٣٤١٦, رقم ٢/٥٤٨ (يأخرجه الدارم )٢(

 .  ) ٣/٢٥٨(, واحلكيم ) ٢٤٦٠, رقم ٢/٤٧٩(شعب اإليامن 



  
    

 

٦١ 

َيسر يومه حتى يمسى ومن قرأها َ َ ََ ْ َ ََ َ ُ َ ُِ ْ َّْ ِ ِ َصدر ليله أعMي يف ْ ِ ِْ ُ ِ ْ َ ِ ْ َّ يسر ليلته حتى َ َ ِ ِ َ ْ َ َ ْ ُ
ِيصب ْ   .)١( حـُ

 فرج يف  أن من قرأ سورة يس ليال مل يزلي بلغن: كثري بن أيبيقال حيي
 ولقد : قال.فرج حتى يميس يف َ ومن قرأها نهارا مل يزل,بححتى يص

  . ويصدق ذلك التجربة: قال ابن عMية,َ بذلك من جربهايحدثن
 يف  إن: مرفوعا عن حممد بن عيلالرتمذينوادر األصول للحكيم  ويف −هـ

َقريرْ لسورة تدعی الاهللا+كتاب ِ  ويدعى صاحبها الرشيف يوم ,ةَ
  .سورة يس, هي أكثر من ربيعة ومرض تشفع لصاحبها ,القيامة

 فقرأ , من دخل املقابر: هريرة مرفوعا عن أيبي عن الثعلبي نقل القرIب−و
  .)٢( وكان له بعدد من فيها حسنات, عنهم يومئذاهللا+سورة يس خفف

ْاقرءوا يس على موتاكم« : داود وغريه حديث أيبويف ُ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ«)٣(.  
 كام ذكره  قMعيباليمن )٤(عند اجلربتية) يس ملا قرئت له( حديث −ز

 كام ,جتارب تMبيقية هلذا احلديث )٥(كشف اخلفاء يف  وقد نقل,العجلوين
  .اهللا+ِ وقبول التوجه بها إىل,نقل أن األخبار تواترت بجموم فضائل يس

  اقرءوا يس فإن :التخريج البن حجر يف  عن عىل كامي وعند الديلم−ح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  )٣٤١٩, رقم ٢/٥٤٩ (يأخرجه الدارم )١(
 ) .  ٨/١١٩ (وتفسري الثعلبي) ١٥/٣(تفسري القرIبي  )٢(
ٍعن معقل بن يسار ) ٣١٢١(أبو داود أخرجه  )٣( َ َ ِ ْ ِ ِ ْ َ ْ َ  . 
   .نسبة إىل إسامعيل اجلربيت )٤(
)٢/٥٢٦( )٥(  . 



            
 ٦٢ א

 .فيها عرش بركات
ِعن عMاء بن أب ي الديلمي رو:يلنجم الغزقال ا َ ِ ْ ِ َ َ ٍ رباح يَْ َ ْمن  «:بالغاَ َ
َقرأ يس َ ُصدر النهار قضيت حوائجه يف َ ُ ِ َ َ ْ َ ِ ُ ِ َِ َّ ْ َ«)١(.  

ُمن قرأ يس غفر له« : قالبة عن أيبيوروى البيهق َ َ َِ ُ َ َ ْ َ « . 
وهذه الروايات من Iرق شتى يشد بعضها بعضا ويتحصل منها 

  .)٢(اهللا+رة وبركتها إن شاءتأكيد فضل هذه السو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  )٣٤١٨ رقم  ,٢/٥٤٩ (يأخرجه الدارم )١(
 .  إن شئت مزيدا فراجع رسالة السيد الرائد بركات القرآن  )٢(



  
    

 

٦٣ א

אWא 
ومن أوراد الصوفية الرشعيني قراءة سورة الدخان مساء اخلميس ليلة 

  :اجلمعة وحدها أو مع غريها ملا جاء فيها
ِعن أبمسنده  يف ي روى الدارم−أ َ ْ ٍ رافعيَ ِ َمن قرأ الدخان« :َ َ ُّ َ َ َ ْ ِليلة الجمعة  يف َ َِ ُُ ْ ََ ْ

ُأصبح مغفورا له وز َ ُ َ ً ُ ْ َ َ َ ْ ِوج من الحور العنيَ ِ ْ ِْ ُ َ ِ َ ِّ«)١(.  
ِأب من حديث الرتمذي وروى −ب َ هريرة يَ َ َْ َمن قرأ حم الدخان «:مرفوعاُ َ ُّ َ َْ َ َ َ 

ُليلة الجمعة غفر لهيف  َ ْ ََ ِ ُ ِ َِ ُُ َ ْ«)٢(. 
ِ عن أبالرتمذيوروى  −ج َ ْ َ هريرة مرفوعا أيضايَ َ َْ َمن قرأ حم الدخان «:ُ َ ُّ َ َْ َ َ َ 

ْليلة أصبح يسيف  َ َ َ ْ َ ٍ َ ْ ٍتغفر له سبعون ألف ملكَ َ َ َ ْ ََ َ ُ ْ َ ُ ُ ِ ْ َ«)٣(. 
َمن قرأ « : أمامة مرفوعا عن أيبي ذكر الثعلب−د َ َ ْ َالدخانَ َ ِالجمعة ليلة ُّ َ ُُ  أو ْ

ِالجمعةيوم  َ ُُ  .»اجلنة يف  له بيتي بنْ
هذا املجال  يف ِ ويؤخذ بها,وكلها روايات معتضدة يشد بعضها بعضا

  .ونحوه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  )٣٤٢١ , رقم ٢/٥٥٠ (يأخرجه الدارم )١(
ٌحديث غريب :  وقال )٢٨٨٩ (رتمذيأخرجه ال )٢( ِ َ ٌ ِ َ  . 
ٌحديث غريب :  وقال )٢٨٨٨ (رتمذيأخرجه ال )٣( ِ َ ٌ ِ َ  . 



            
 ٦٤ א

Wאא 
ومن أوراد الصوفية الرشعيني قراءة سورة الواقعة مساء أو صباح ملا 

  :جاء فيها
 ظبية عن ابن مسعود قال سمعت األذكار عن أيب يف ي نقل القرIب−أ

َمن قرأ سورة الواقعة كل ليلة مل تصبه فاقة  «:يقول Aاهللا+رسول َ َ ْ َ
  .ية ال يدعها أبداوكان أبو ظب : قال)١(»أبد

 ورواه ابن عساكر عن ابن , وغريمهايورواه كذلك أبو يعىل والبيهق
  .عباس

 أن :التفسري يف ي عن الثعلبي والقرIب)٢(التمهيد يف  ذكر أبو عمر−ب
 فعرض عليه ,مرض موته يف عثامن دخل علی ابن مسعود يعوده
هن أن يقرأن ُ أمرت إين: وقال له,عثامن عMاء لبناته فأبی ابن مسعود

َمن قرأ  «:يقول Aاهللا+ سمعت رسول فإين,سورة الواقعة كل ليلة َ َ ْ َ
  .»سورة الواقعة كل ليلة مل تصبه فاقة أبدا

ويقول بعض العلامء إن حتديد وقت القراءة يراد به مMلق اليوم كله 
  .وليس خصوص الليل

 من : عن رشيح بن يونس بسنده إىل مرسوق قالي ونقل القرIب−جـ
  .رسه أن يعلم علم األولني واآلخرين فليقرأ سورة الواقعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .  ٢٤٩٨ , رقم ٢/٤٩١(شعب اإليامن ي يف بيهقأخرجه ال )١(
 ) .  ٥/٢٦٩(التمهيد  )٢(



  
    

 

٦٥ אא

 فاقرءوها , سورة الواقعة سورة الغنى: وروى ابن مردويه عن أنس−د
  .وعلموها أوالدكم
َّ فإنها سورة , علموا نساءكم سورة الواقعة: بلفظيوهو عند الديلم

  .ىالغن
ختار هلا أكثر  وإن ا, وقتيأ يف ِوهذا اإلIالق يفيد جواز قراءتها

  .ِالصوفية أول الصباح ليستقبلوا بها يومهم مباركا



            
 ٦٦ א

WאFE 
ومن أوراد الصوفية الرشعيني قراءة سورة امللك بعد كل عشاء ملا جاء 

  :فيها
َعن ابن عباس قال الرتمذي روى −أ َ ٍ ِ َِّ َ َ ضرب:َْ َ ِأصحاب رجل من َ َ ْ َ 

ِخباءه على قبر وهو ال يحسب أنه قبر فإذا ف Aاهللا+رسول َِ َِ ٌ ْ ْ ََ َُ َّ َ ُ ْ ََ َ َ ُ ٍ َ َ ُ َ ٌيه إنسان ِ َ ْ ِ ِ
َيقرأ سورة َ ُ ُ َ ْ َحتى ختمها امللك َ َ َ ََّ َ, فأتَ َ َّ النبييَ ِ َّA َفقال ,فأبلغه َ َA: » هي

ُمانعةـْال َ ِ ِمنجية تنجيه من عذاب القبرـْال, هي َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ َ ُ«)١(. 
قلب  يف  بيده امللكيوددت أن تبارك الذ« : مرفوعاي وروى الثعلب−ب

 وما هلا من , من الرس واملدد واالعتبار وهذا ملا فيها.)٢(»كل مؤمن
  . وتأكيد العالقة باهللا,الرشف واألثر

ِعن أب الرتمذي وأخرج −جـ َ ْ َ هريرة يَ َ َْ ًإن سورة  «:مرفوعاُ َ ُ َّ  اهللا+من كتابِ
ًثالثون آية إال  هي ما −وجل +عز ُ ََ َ َّ شفعت لرجل حتى−َ َْ ٍ ُ َ ِ َ َ  أخرجته من َ

َسورة تبارك هي ,النار يوم القيامة وأدخلته اجلنة َ ََ َ ُ ُ«)٣(.   
 من قبل رجليه ى فيؤت,قربه يف  إذا وضع امليت: وعن ابن مسعود−د

 , فإنه كان يقوم بسورة امللك عىل قدميه, ليس لكم عليه سبيل:فيقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌحسن غريب : وقال ) ٢٨٩٠ (رتمذيأخرجه ال )١( ِ َ ٌ ََ  . 
. نيني صحيح ومل خيرجاه  إسناد عند اليامهذا: وقال ) ٢٠٧٦ رقم ١/٧٥٣(احلاكم  أخرجه )٢(

 .  عن ابن عباس ) ٢٥٠٧ , ٢/٤٩٤(شعب اإليامن  يف يوالبيهق
ٌحسن : وقال ) ٢٨٩١ (رتمذيأخرجه ال )٣( ََ  . 



  
    

 

٦٧ א

 فإنه كان يقرأ , ليس لكم عليه سبيل: من رأسه فيقول لسانهىثم يأت
  .)١(اهللا+املانعة من عذابهي :  ثم قال,سورة امللك

 ومن ,بنليلة فقد أكثر وأI يف  من قرأها:األذكار يف ي ونقل القرIب−هـ
  .)٢(كل ليلة مل يرضه الفتان  يف قرأها

ِ وبهذا أخذ مجيع ,وهلذا اعتربها بعض األئمة سنة مؤكدة بعد العشاء
 .الصوفية الرشعيني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  بمعناه ) ١٤٩ , رقم ٩٩ص ( إثبات عذاب القرب أخرجه البيهقي يف  )١(
 .  وأIنب : وأIيب بدال من : وفيه ) ١٨/٢٠٥ (تفسري القرIبي )٢(



            
 ٦٨ א

אא 
١-W 

 فيام عدا ما − الراتب ياتفقت مجيع الMرق الصوفية عىل أن الورد اليوم
 ثم صالة وسالم عىل هللا,+ هو استغفار−يؤذن به السالك من أذكار أخرى 

فاالستغفار ) اهللا+ال إله إال(ثم تكرار الكلمة املرشفة  Aاهللا+سيدنا رسول
 والتهليل عبور إىل , عMر وبخور Aنبيال والصالة علی ,للقلب Iهور

 .رسادقات النور عسى أن تكون جوابر للنقص والفتور والقصور
 وجتربة ,وقد اختارت كل Iريقة من كل ذلك صيغة معينة ملزية معينة

 يف  ونحن هنا نورد Iرفا خمترصا من الكتاب والسنة,معينة وعدد معني
رويه هنا ليس هو كل  وما سوف ن,سبب اختيار الورد من هذه األذكار

  .اهللا+ ولكن لعله من أمهه وأنفعه إن شاء,هذا الباب وال أكثره يف الوارد
٢-אW 

$﴿يقول تعاىل  tΒ uρ šχ%Ÿ2 ª! $# öΝßγ t/Éj‹yè ã‹Ï9 |MΡr& uρ öΝÍκ Ïù 4 $ tΒ uρ šχ% x. ª!$# 
öΝßγ t/ Éj‹yè ãΒ öΝèδ uρ tβρ ãÏøó tG ó¡ o„﴾+]وقال سبحانه ]٣٣ :األنفال ﴿àM ù= à)sù (#ρ ã Ïøó tFó™ $# öΝä3−/u‘ 

…çµ ¯ΡÎ) šχ% x. #Y‘$ ¤xî ∩⊇⊃∪ È≅Å™ ö ãƒ u™ !$ yϑ ¡¡9$# /ä3ø‹ n= tæ #Y‘# u‘ ô‰ÏiΒ ∩⊇⊇∪ /ä.÷Š Ï‰ôϑ ãƒ uρ 5Α≡uθ øΒ r'Î/ t⎦⎫ÏΖ t/uρ﴾ 
≅﴿ الدنيا يف يأ yè øgs† uρ ö/ä3©9 ;M≈ ¨Ζy_ ≅ yè øgs† uρ ö/ä3©9 #\≈ pκ÷Ξ r&﴾+]يف ي أ]١٢ – ١٠ :نوح 

 والعبد ,بيل Iالب الدنيا وسبيل Iالب اآلخرة فاالستغفار س,اآلخرة
ُيلج من باب االستغفار إليهام معا بفضل ِ   .اهللا+َ

ْى مسلم عن األغر الورو ِّ َ َ ِ ِّمزنيـَ ِ َ ِّإن «:يقول A عنهُ ُ ألستغفريِ ِ ْ َ ْ اهللا يف +َ
ٍاليوم مائة مرة َّ َ َ َ ِ ِ ْ َ ْ«)١(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .٢٧٠٢/٤١(أخرجه مسلم  )١(



  
    

 

٦٩ אא

َ هريرة عنه عن أيبالبخاريوروى  َ َْ ُA:» إنهللاَِوا ِّ ُستغفرَ أليِ ِ ْ َ ُ وأتوب اهللا+ْ ُ َ َ
ِإليه ْ َ ًاليوم أكثر من سبعني مرة يف ِ َّ ََ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ْ«)١(.   

ما من عبد  :A الدنيا عن أنس قال وابن أيب واألصبهاينيوروى البيهق
ًكل يوم سبعني مرة إال غفراهللا يف +وال أمة استغفر َّ َ َ ِ ْ  وقد , له سبعامئة ذنباهللا+َ

 . فتأمل)٢(وم والليلة أكثر من سبعامئة ذنبيال يف خاب عبد أو أمة عمل
يوم سبعني اهللا يف +من استغفر :A عن عائشة قاليوروى ابن السن

الليلة سبعني مرة مل يكتب اهللا يف + ومن استغفر,مرة مل يكتب من الكاذبني
  .من الغافلني

  .وهذه األحاديث األربعة من أصول االلتزام واملداومة عىل ورد االستغفار
ٍأبو داود عن ابن عباس عنهوروى  ِ َِّ َ َْA:» َمن لزم االستغفار جعل َ َ ََ َ ْ ِ ْ ِ َ ِ َ  اهللا+ْ

ًله من كل ضيق مخرجا َ ْ َ ٍ ِ ِّ َُ ْ ِ َ ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث ال ,ُ ُ َْ َ ْ َ ْ َِ ُِ َ ًَ َ َ ٍّ َ ِّ ُ
ُيحتسب ِ َ ْ َ«)٣(.  

ْ تعاىل يا ابن آدم لو اهللا+يقول «:قال A عن أنس عنهالرتمذيوروى  َ َ َ َ ْ َ
ْبلغت َ َ َ ذنوبك عنان اَ َ َ َ ُ ُ ِلسماء ثم استغفرتنيُ َ ْ َ ْ َ ْ َّ ُ ِ َ َ غفرت لكَّ َ ُ ْ َ َ«)٤(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .٦٣٠٧ (أخرجه البخاري )١(
تارخيه البغدادي يف واخلMيب ) ٦٥٢ رقم ١/٤٤٢(شعب اإليامن  يف يأخرجه البيهق )٢(

) ٢/٣١١(وعزاه املنذري يف الرتغيب والرتهيب ) ٦٠٤٩رقم ٤/١٧ (يوالديلم) ٦/٣٩٢(
 .الدنيا وابن أيب للبيهقي واألصبهاين 

 ) .١٥١٨(أبو داود أخرجه  )٣(
 ) .٣٥٤٠(الرتمذيأخرجه  )٤(



            
 ٧٠ א

ُقال إبليس وعزتك ال أزال  «:وروى أمحد واحلاكم وصححه مرفوعا ََ َ َ ُ ِ ْ ِ َ
ِأغو ْ ْ عبادك ما دامت أرواحهميُ ُ َ َُ َ ْ َ ْ ْأجسادهم يف َ ِ ِ َ ْ َ فقال.َ َ َّ عز وجلاهللا+َ َ ََّ   وعزيت:َ

ِ ال أزال أغفوجاليل ْ َ َُ َ ِر لهم ما استغفرونَ ُ َُ ْ َ ْ َ ُْ   . وحسبنا ذلك هنا)١(»يَ
٣-אאW 

 وصححه احلاكم عىل رشU الشيخني عن الرتمذي,وروى أبو داود و
ُمن قال أستغفر «:Aابن مسعود عنه ِ ْ َ ْ َ َ َ ْ ِ العظيم الذاهللا+َ َّ َْ ِ َّ ال إله إال هو الحى يَ َ ْ ََ ُ َّ َِ َِ

ِالقيوم وأتوب إليه ْ َُّ ِْ ُ ُ َ َ َ ِ غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف.َ ْ َ ََّ ِ َّ ََ َ ْ َُ ِ ِ«)٢(. 
وقد صح الرتغيب الكثري فيها بعد الصلوات اخلمس ملا هلا من الفضل 

  .الكبري
ِ عن أبالرتمذيوروى  َ ْ ُ سعيد وحسنه عنهيَ ْ َ ٍ ِ َA:» ِمن قالها حني يأو ْ َ َ ِ َ َ ْ  يَ

ْإلى فراشه غفرت له ذنوبه وإن كانت مث ِ ْ َ َُ ْ ِ َِ ُ ُ ُ ِ ِ َ ِ ِل زبد البحرَ ْ َ ْ ِ َ َ َ وإن كانت عدد ,َ َ َ ْ َ َ ْ ِ َ
ِورق الشجر َ َّ ِ َ ٍ وإن كانت عدد رمل عالج ,َ ِ َ َِ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ  سلسة جبال بالدهناء باحلجاز −َ

َ وإن كانت عدد أيام الدنيا− ْ َُّ َِ َّ َ َ َ ْ َ ْ ِ َ«)٣( . 
٤-אW 

ُ وغريه عن شداد بن أوس عنهالبخاريوقد روى  ْ َ ٍَ ِْ َْ ْ ِ َّ َA َأال أدلك «:قال ُّ ُ َ ََ
ِعلى سيد االستغفار َ ْ ِ ْ َِ ِ ِّ َ ِّم أنت ربالله+َ َ َ ْ َ ِ ال إله إال أنت خلقتنيَّ َ َْ َ َ ْ َ َّ َِ َِ َ وأنا عبدك يَ ُ ْ َ َ َ َ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِّعن أبي سعيد الخدري) ٤/٢٩٠(واحلاكم ) ٧٦,  ٣/٢٩(أمحد أخرجه  )١( ِ ْ ُ ْ ٍ ِ َ ِ َ ْ حديث هذا :  وقالَ
 .صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

َهذا : مذيعن زياد والد يسار وقال الرت) ٣٥٧٧ (والرتمذي) ١٥١٧(أبو داود أخرجه  )٢( َ
ٌحديث غريب  ِ َ ٌ ِ َ. 

ِحسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه : وقال ) ٣٣٩٧  (الرتمذيأخرجه  )٣( ْ َ ْ َ َ ْ ٌ َِ َّ َِ ُ ُ ِ ِْ َ ٌ َ َ. 



  
    

 

٧١ אא

ُوأنا على عهدك ووعدك ما استMعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء  ُ َ َ َُ ُ َْ َْ َ َ َ ِّْ َ ْ َ َ َِ َ َ َِ ُ ُ ْ َ ََ َْ ِ ِ َ
َ بنعمتك عل− أعرتف ي أ−لك  َ َ ِ َ ْ ِ ِ وأبوء بذنب,َّيِ ْ َ ِ ُ ُ ِ فاغفر ل,يَ ْ ِ ْ ُ فإنه ال يغفر ,يَ ِ ْ َ َ ُ َّ ِ

َالذنوب إال أنت ْ َُ َّ ِ َ  .» فإنك أنت الغفور الرحيمي وارمحن:روايةويف . ُّ
ِمن قالها حني يمس «:Aيقول ْ ُ َ ِ َ ََ َ َ فمات من ليلته دخل الجنةيْ َّ َ ْ َ ََ َ َ  ومن قاهلا ,َ

ْحني يصبح فمات من يومه دخل ال َ ََ َ ِ ِ ِْ ََ ُْ َ ُ ِْ َ َجنةِ َّ َ«) ١( . 
ختام الصالة  يف  واالستغفار العظيم املعروف,وصيغتا سيد االستغفار

 فال يصار إىل غريمها إال ,مها الصيغتان املفضلتان عند الMريقة املحمدية
  .عند الرضورة

٥-א+א�W 
β¨﴿يقول تعاىل  Î) ©! $# …çµ tG x6Í×¯≈ n= tΒ uρ tβθ = |Á ãƒ ’ n?tã Äc© É< ¨Ζ9$# 4 $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ 

(#θ = |¹ Ïµø‹ n= tã (#θ ßϑ Ïk= y™ uρ $ ¸ϑŠ Î= ó¡n@﴾+]٥٦:األحزاب[. 
 ومن املؤمنني , ومن املالئكة ثناء ورجاء,ِ عMاء وغناءاهللا+والصالة من
  .ِ فالصالة عليه فرض بهذا النص الكريم,دعاء ووفاء ووالء

 وكل  A بحبهاهللا+وسل إىلمعنی االستشفاع والت A الصالة عليهويف
  . نظيفيفهو عمل قلب Aء جيوز أن يدخله الرياء إال حبهيش

معنی الشكر عىل نعمة اإلسالم بغري اختيار منا ملن  A الصالة عليهويف
 يف ُ وزنها العظيم وهلذه املعاين,كان سببا فيها عليه الصالة والسالم

  .العبادة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .٣٣٩٣  (والرتمذي) ٦٣٢٣ , ٦٣٠٦(البخاري أخرجه  )١(



            
 ٧٢ א

ٍ عن ابن مسعود قالالرتمذيوقد روى  ُ ْ َA:» ِأولی الناس ب ِ َّ َ ْ َ يوم يَ ْ َ
َّالقيامة أكثرهم علي َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ِ َ َ ِ ً صالةْ َ َ«)١(.  

ِوروى أبو داود عن أب َ ْ َ هريرة قاليَ َ َ َ َْ ُA:» َّصلوا علي َ َُّ ْ فإن صالتكم َ ُ ََ َ َّ ِ َ
ِتبلغن ُ ُ ْ ْ حيث كنتميَ ُ ْ ُ ُ ْ َ«)٢(. 

ِوروى مسلم عن عبد ْ َ َ بن عمرو قالاهللا+َْ َ ِ ْ َ ِ ْA: »َّمن صلى َ ْ َّليَ عَ ً صالة َ َ َ
َّصلى ً عليه بها عشراهللا+َ ْ َ ََ ِ ِ ْ  .)٣(»اَ

َّومن صلى«: رواية الMرباينويف َ ْ َّ عليَ َ َّ عشرا صلىَ َ ً ْ َ عليه بها  مائةاهللا+َ ِ ِ ْ َ َ, 
َّمن صلى عليو َ ََّ َ ْ براءة من النفاق وبراءة من  بني عينيه اهللا+ مائة كتبَ

  .)٤(»النار
َّمن صلى علي «:A بردة قال والبزار عن أيب والMرباينيوروى النسائ َ ََّ َ ْ َ 

َّ صالة خملصا من قلبه صلىيمن أمت َ عليه بها عرش صلواتاهللا+َ ِ ِ ْ َ  ورفعه ,َ
 وحما عنه هبا عرش ,ِ وكتب له بها عرش حسنات,عرش درجات

 .)٥(»سيئات
ْمن  «:A قال عن جابر − ي وحسنه املدين−وأخرج ابن منده  َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌهذا حديث حسن غريب : وقال ) ٤٨٤ (الرتمذيأخرجه  )١( ِ َ ٌ َ ََ ٌ ِ َ َ. 
 ) .٢٠٤٢(أبو داود أخرجه  )٢(
 ) .٣٨٤/١١(مسلم أخرجه  )٣(
 ) .٧/١٨٨(واألوسF ) ٢/١٢٦(الصغري  الMرباين يف أخرجه  )٤(
 ) .٩٨٩٢ رقم ٦/٢١(الكربى النسائي يف أخرجه  )٥(



  
    

 

٧٣ אא

َّصلى علي َ ََّ  . )١(» له مائة حاجة آلخرته ودنياهاهللا+يوم مائة مرة قىض يف َ
ِ املسند عن عبدويف ْ َ ِ بن عمرو بن العاصاهللا+َْ َ ْ ِ ِْ ِْ ْ َّمن صلى «:يَ َ ْ  مرة  عيلَ

َّواحدة صلى ِ عليه بها ومالئكته مائة مرةاهللا+َ ِ ْ َ َ«) ٢( . 
ِ عن أبالرتمذيوروى  َ ْ َ هريرة قاليَ َ َ َ َْ ُA:» ْرغم أنف رجل ذكر ِ ُ ٍ ُ َ َُ ْ َ َ ُت عندهِ َ ْ ِ ُ 

َّفلم يصل علي َ ََ ِّ َ ُ ْ َ«)٣( . 
ِوروى أبو داود عن أب َ ْ َ هريرة قاليَ َ َ َ َْ ُA:»  ْالبخيل من ذكرت عنده فلم َ َ ُ ُُ َ ْ ِ ُ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ

َّيصل علي َ َ ِّ َ ُ«)٤( .  
 َّمن ذكرت عنده فلم يصل عيل« :A عن جابر قاليوروى ابن السن

  . )٥ (»فقد شقى
  .ادةفليس بعد البخل بالصالة عليه إال البخل بالشه

 , وتنوير للقلوب,تفريج للكروب Aالنبيوقد ثبت أن الصالة علی 
 , أو غريهي أو روحي أو عصب ودواء من كل داء نفساين,وغفران للذنوب

 وقد .قضاء مجيع حاجات الدنيا واآلخرة يف  تعاىل ال ترداهللا+ووسيلة إىل
  .جربناها فوجدناها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .اجلامع الكبري البن النجار وIي يف عزاه السي )١(
ِمن صلى على رسول: بلفظ ) ٢/١٨٧(أمحد أخرجه  )٢( ُ َ َ ََّ َ ْ َ صالة صAاهللا+َ ًَ ُ عليه ومالئكته اهللا+َّلىَ ُ َ َِ َ َ ِ ْ َ َ

ْسبعني صالة فليقل عبد من ذلك أو ليكثر  ِ ِ ِْ َُ ُْ َْ َ َ َّ َِ ٌ ْ َْ ِ ْ ً َ َ ِ َ. 
ٌحسن غريب : وقال ) ٣٥٤٥ (الرتمذيأخرجه  )٣( ِ َ ٌ ََ. 
ِعن اإلمام علي) ٣٥٤٦  (الرتمذيأخرجه  )٤( َ ٌحسن صحيح غريب :  وقال َْ ِ َ ٌ ِ َ ٌ ََ. 
 ).١/٣٣٦(يوم والليلة  عمل الابن السني يف أخرجه  )٥(



            
 ٧٤ א

٦-אW 
 وهي) التهليل واهليللة(يقال هلا لغة ) اهللا+ال إله إال(الكلمة الرشيفة 

  .ذكر وقرآن
óΟ﴿قال تعاىل  n= ÷æ$$ sù …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ª! Ó‰£ϑ﴿وقال تعاىل  ]١٩ :حممد[+﴾#$ pt ’Χ 

ãΑθ ß™ §‘ «!$# 4 t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ ÿ…çµ yè tΒ â™ !#£‰Ï© r& ’ n? tã Í‘$¤ ä3ø9$# â™!$ uΗ xq â‘ öΝæη uΖ ÷ t/﴾+]٢٩:الفتح[.  
ِ فاملتعبد بهام ,وقت معا يف نجد أن ألفاظ الشهادتني ذكر وقرآنوهكذا 

  . وفضيلة القرآن, فضيلة الذكر:جامع للفضيلتني
اهللا يف + ما من عبد قال ال إله إال:وقد روى أبو يعىل عن أنس مرفوعا
 حتى ,صحيفته من السيئات يف َساعة من ليل أو نهار إال Iمست ما

 .)١(تسكن إىل مثلها من احلسنات
Iرق متعددة عن عيليونقل السيوI من  قال A: » أفضل ما قلته

ِأنا والنبيون من قبل ْ َ ْ َِ َ ُّ ِ َّ َ َّ ال إله إاليَ َِ َِ  ولو أن السموات السبع واألرضني اهللا,+َ
  يا عيلاهللا,+كفة لرجحت ال إله إالاهللا يف +كفة وال إله إال يف السبع وضعن

  .» اهللا+ل ال إله إالال تقوم الساعة وعىل وجه األرض من يقو
  .اهللا+اهللا+ من يقول: رواية مسلمويف

 :Aاهللا+األوسF والكبري عن زيد بن أرقم قال رسول يف وروى الMرباين
 : قال? قيل وما إخالصها. خملصا من قلبه دخل اجلنةاهللا+من قال ال إله إال«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .٦/٢٩٤(أبو يعىل أخرجه  )١(



  
    

 

٧٥ אא

  .)١(»اهللا+أن حتجزه عن حمارم
  .ق وإن زنى ورس:وهذه الرواية تفرس رواية

َمن شهد أن ال إله  «:A عنه− واللفظ له − ومسلم البخاريوروى  َ ِ َ ْ َ َ ِ َ ْ َ
َّإال ُ وأن محمدا رسولاهللا+ِ ُ َ ً َّ َ َُ َّ َ صدقا من قلبه حرماهللا+َ َّ َ َ عليه الناراهللا+ً َّ ِ ْ َ َ«)٢(. 

 فإن هذا الصدق حيجزه عن . صدقا من قلبه: زيادةالبخاري رواية ويف
  .املحارم فيكون أهال للجنة

 قولوا ال إله ,جددوا إيامنكم« :A احلديث الثابت قالويف
  .)٣(»اهللا+إال

 الرضا عن أبيه موسی  علی اجلامع الصغري عن عيلي رشح املناوويف
 زين قر عن أبيه عيلالكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه حممد البا
 Iالب عن  بن أيبالعابدين عن أبيه اإلمام احلسني عن أبيه عيل

 ,ي حصناهللا+ال إله إال« : عن جربيل عن ربه تعاىل يقولAاهللا+رسول
  .)٤(» أمن من عذايبي ومن دخل حصن,يفمن قاهلا دخل حصن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .١٢٣٥ رقم ٢/٥٦(األوسF الMرباين يف أخرجه  )١(
ِعن عبادة بن الصامت ) ٢٩/٤٧(ومسلم ) ٣٤٣٥ (البخاريأخرجه  )٢( ِ َّ ِ ْ َ َ َ ُ َْ. 
ْعن أيب) ١/٤١٧(مسنده  يف وعبد بن محيد) ٤/٢٨٥(احلاكم أخرجه  )٣( :  هريرة وقال احلاكمَ

 . اإلسناد ومل خيرجاه حصحي
 ) .٣/٣٧٨(وانظر فيض القدير ) ٥/٤٦٢(تارخيه  يف ابن عساكرأخرجه  )٤(



            
 ٧٦ א

ٍلو قرئ هذا اإلسناد على مجنون ألفاق« :قال اإلمام أمحد ُ َْ َ َ َ ُ ْ ِ َ َُ َ ِ ْ َ«)١(. 
 , ساسان كتبه بالذهبي إن بعض أمراء بن:يوقال اإلمام القشري
  .ه تربكاوأوىص بأن يدفن مع

 فضال عام جيده ,هذا الذكر يف  الباب ما ال حيىص من الرتغيبويف
  .اهللا+ ومشاهد األذواق والتجليات اخلاصة بأهل,الذاكر من املتعة الروحية

٧-אאאW 
 أيوب  عن أيبصحيحه والMرباين يف  وابن حبانيروى أمحد والنسائ

َّ ال إله إال:من قال إذا أصبح «:Aاهللا+ول قال رسياألنصار َِ َِ َ وحده ال اهللا+َ ُ َ ْ َ
ُشريك له له  َُ َ َ ِ ُملك وله الحمد حييـْالَ ْ َُ َْ َُ ُ ء  وهو عىل كل يش, بيده اخلري, ويميتيْ
ٍات كتب له هبن عرش حسنات وحميقدير عرش مر َ َ ٍ عنه هبن عرش سيئاتَ َ ِّ َ, 

َ وكن له عدل ع,ورفع له هبن عرش درجات ََ ِشر رقباتْ  وكن له حرزا حتى ,ْ
  .)٢(» ومن قاهلا إذا صلی املغرب دبر صالته فمثل ذلك حتى يصبح,يميس

 إذا أصبح وإذا :وروى نحوه أبو داود وابن ماجه بسند جيد قال فيه
  .أمسى
 عنه  وحمي, كتب له هبا عرش حسنات موجبات:فضلها يف  روايةويف

  .ات مؤمنات وكن له بعدل عرش رقب,عرش سيئات موبقات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كامح أيب الصلت اهلرويوجاء هذا أيضا عن عبد السالم بن صال) ١/١٧٤(تاريخ أصبهان  )١(
 .)٦٥(يف  ابن ماجه 

 . )٣٩٨٦رقم ٤/١٥٤(الكبري والMرباين يف ) ٥/٤١٥( يف مسنده أمحدأخرجه  )٢(



  
    

 

٧٧ אא

ذلك اليوم ذنب إال  يف  ومل يلحقه, وحرزا من كل مكروه: روايةويف
  . إذ إنه متى حتقق بالتوحيد كف عن املحارم ما استMاع.الرشك باهللا

 ثمن كل , وكان له بكل مرة عتق رقبة من ولد إسامعيل: روايةويف
  .رقبة كذا ألفا

 يقول ,يفضله وكان من أفضل الناس عمال إال رجال : روايةويف
  . من الشيMاناهللا+ وأجاره:روايةويف . أفضل مما قال

  . يذهب أجرهني أ. ومل يعمل يومئذ عمال يقهرهن: أخرىويف
  . جنة النعيماهللا+ من قاهلام أدخله: عن ابن عمر رواية الMرباينويف
  . من قاهلا أربع مرات أعتق رقبته من النار: رواية صحيحةويف
 من قاهلا حني هيب من : أمامة مرفوعا عن أيبين رواية ابن السويف

  . وإن كانت مثل زبد البحر, ذنوبهاهللا+نومه غفر
ْمن قاهلا «: ومسلم مرفوعاالبخاريوروى  ٍيوم مائة مرة يف َ َّ َ َ َ ِ ٍ ْ ُ كانت له ,َ َ ْ َ َ

ٍعدل عشر رقاب َ ِ ِ ْ َ ََ ٍ وكتبت له هبا مائة حسنة,ْ َِ َ َ َُ َ ُ َ ْ َ ِ ُ ومحيت عنه مائة ,ُ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ِ ُ ٍسيئةَ َ ِّ َ, 
ِوكانت له حرزا من الشيMان َ ْ َّ َ َِ ً ْ ِ ُ َ ْ َ َ يومه ذلك حتى يمسيَ ِ ْ ُْ ََّ َ َ ِ َ ُ ٌ ولم يأت أحد ,َ َ ََ ِ ْ َ ْ َ

ِبأفضل مما جاء به ِ َِ َ َّ ِ َ َْ َ إال رجل عمل أكثر منه,َ َ ْ َ َ ِ َ َّ   . نحوهي وللنسائ.)١(»ِ
 من قاهلا مائة مرة خملصا هبا روحه : عن يعقوبي رواية للنسائويف

  . إليه أن يعMيه سؤلهاهللا+ وحق ملن نظر, إليهاهللا+هبا قلبه نظرومصدقا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .٢٦٩١/٢٨(ومسلم ) ٣٢٩٣ (البخاريأخرجه  )١(



            
 ٧٨ א

 واحلاكم وصححه كام وثقه الرتمذي الدنيا ووروى ابن ماجه وابن أيب
َمن دخل السوق فقاهلا كتب له  «: عن عمر بن اخلMاب مرفوعاياملنذر ُّ َ َ َ ْ َ

ٍألف ألف حسنة َ َ َ ِ ْ َْ ٍ وحما عنه ألف ألف سيئة,ََ َ ِّ َ ِ ْ َْ ٍله ألف ألف درجة ورفع ,ََ َ َ َ َِ ْ ْ ََ َ ُ«)١( 
  .اجلنة يف  له بيتي وبن:روايةويف 

البيع اهللا يف + ويذكر املخالفني ألمر, ولعل ذلك ألنه ينبه الغافلني:قلت
  .والرشاء وأنواع املعامالت فتتحصل له هذه األجور

وأيضا لعل اختالف مراتب األجور راجع إ اختالف مراتب النيات 
≅9e﴿ام التوجه وصدق اليقني وحسن األدب ومت à6Ï9 uρ ×M≈ y_ u‘ yŠ $ £ϑ ÏiΒ 

(#θ è= Ïϑ tã﴾+]اعن اهللا,+ وكلها روايات ثابتة بحمد]١٣٢:األنعامMعن عليها لMال م 
 يف  وما أكثرهماهللا,+ إال أن يكون من أعداء ذكر,علی اإلIالق

  .املتمسلفني
٨-אאאאW 

 . ويميتي حيي:محد زيادة وأيرواية النسائ يف وقد جاء
  . أيضا. ال يموتي وهو ح:صيغة قريبة يف  الدنياوالبن أيب

  . بيده اخلري: الدنيا زيادة وابن أيب رواية الMرباينويف
 اهللا,+روايات أخرى ال خالف عليها ثبوتا وثناء عىل يف وكلها جاءت

  .واجلمع بينهام أكمل وأفضل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌهذا حديث غريب : وقال ) ٣٧٥٦( برقم الرتمذيأخرجه  )١( ِ َ ٌ ِ َ َ َ. 



  
    

 

٧٩ אא

٩-אאאאW 
ٍشهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم حديث  يف وقد جاء ْ َ ِ ِ ِْ َْ ْْ ْ ََّ ِ ْ َ َ ٍ َ َِ ْ

َقال Aالنبي أن ياألشعر َمن قال  «:َ َ ْ َقبل أن ينصرف ويثنيَ ِ ْ َ ََ َ ِ َ ْ ْ َ َ ْ ْ رجله من َ ِ ُ َ ْ ِ
ْصالة ال ِ َ َّمغرب والصبح ال إله إالـَ َِ َِ َ ِ ْ ُّ َ ِ ِ ْ ْ وحده ال شريك له له الاهللا+َ َ َُ ُ َ ِ َ َ ُ َ ْ ْملـَ ُك وله ُ َ َ ُ

ِالحمد بيده الخير يحي ْ َُ ُ ْ ََ ْ ِْ ِ ِ ُ ْي ويميت وهو على كل شيْ َ ِّ ُ َ َ ُ َ َُ ِ ٍء قدير عشر مرات ُ َّ َ ٌَ ْ َ ِ َ ٍ
ُكتب له بكل واحدة عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات ورفع له عشر  ُ ُْ ْ َْ َ َ َُ ُ َُ ِّ ََ َِ ُ َ َ َ ٍَ ٍَ َِّ َْ َْ َ ِ ُ ٍ ِ ُ ُِ َ ِ

ُدرجات وكانت حرزا من كل مكر ْْ ُ ََ َِّ ْ َِ ً ِ ْ َ ٍ َ ْوه وحرزا من الشيMان الرجيم ولم َ َ َ َ َِ ِ َّ ِْ َ ْ َّ ِ ً ِ ٍ
ًيحل لذنب يدركه إال الشرك وكان من أفضل الناس عمال إال رجال  ًُ َ َّ َِّ َِ َ ِ َّ ِ َ ْ ََّ ْ َِ َ َ َُ ْ ِّ ُ ِ ْ ُ ٍَ ْ َ ِ ِ

َيفضله يقول أفضل مما قال َُ َّ ِ َ َْ َُ ُ َ َُ ُ   .)١(األوسF  يف أخرجه أمحد والMرباين. »ْ

  .وشهر بن حوشب ثقة عند اجلمهور
ال عند أكثر الصوفية السلفيني وبخاصة أهل يوهلذا أصبح وردا أص

 بعد الفجر يهم حيرصون عليه مجاعة وفرادَّ فإن,الMريقة املحمدية
  .واملغرب

 يف ولتكملة ورد ما بعد املغرب والفجر يتىل بعد التهليل الكبري ما جاء
ِالحارثحديث  ِ َ ٍمسلم بن ْ ِ ْ ِّالتميمي ُ ِ ِ َقال َّ ِ قال ل:َ َ َإذا صليت  «:Aالنبي يَ ْ َّ َ َ ِ

ِالصبح فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس َّ َ َِ ً َ ََ ِّ َ ُُ ْ َ ْ َْ َْ َ ِم أجالله+ُّ َ ِرنيَّ َ من النار سبع ْ َْ ِ َّ َ ِ
َمرات فإنك إن مت من يومك ذلك كتب َ ََّ َ َ َِ َ َِ ِ ِْ َ ْ ْ ِ َّ ِ ٍ َّ ِ عز وجل لك جوارا من النار اهللا+َ َّ َ َِ ً َ ِ َ َ َّ َ َّ َ

ْوإذا صليت ال َ ْ َّ َ َ ِ ِغرب فقل قبل أن تكلم أحدا من الناسَمـَ َّ َ َِ ً َ ََ ِّ َ ُُ ْ َ ْ َْ َ َ ِ ِّم إنيالله+ْ ِ َ أسألك َّ ُ َ ْ َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

رجاله رجال الصحيح ) : ١٠/١٣٩(جممع الزوائد وقال اهليثمي يف ) ٤/٢٢٧(أمحد أخرجه  )١(
 .غري شهر بن حوشب وحديثه حسن 



            
 ٨٠ 

َالجنة َّ َ ِ أجرنيَّمالله+ْ ْ ِ َ من النار سبع مرات فإنك إن مت من ليلتك تلك َ َ َْ َِ ِ ْ َ ْ َِ ِ َِّ ْ ِ َّ ِ َ ٍ َّ َ َ َْ ِ َّ
َكتب َ ِ عز وجل لك جوارا من الناراهللا+َ َّ َ َِ ً َ ِ َ َ َّ َ َّ َ«.  

  .)١( بسند جيديوأبو داود والنسائأخرجه أمحد 
ِّم إنالله:+وهناك رواية ليس فيها ِ َ أسألك الجنةيَّ َّ َ ْ َُ َ ْ َ.  
هاتني الصالتني أال يلتفت إ الناس إال بعد  يف وقد رخص لإلمام

  .أداء هذا الذكر
١٠-אאW 

ُكان رسول : بن الزبري قالاهللا+حديث عبد يف وجاء ُ َ َ َإذا سلم Aاهللا+َ َّ َ َ  يف ِ
ُدبر الصالة أو الصلوات يقول ُ ََ ِ َ َ َّ َِّ َ ِ ِ ُ َّال إله إال «:ُ َِ َِ ُ وحده ال شريك لهاهللا+َ َ َ ِ َ َ ُ َ ْ ُ له ,َ َ

ُملك وله ـْال َ َ ُ ْ ْالحمد وهو على كل شيُ َ ِّ ُْ َ َ َ ُْ َ ٌء قديرَُ ِ َ ِ ال حول وال قوة إال با,ٍ َِّ َ ََ َّ ُْ َ َ وال هللاََِ َ
َّنعبد إال إيا ِ َِّ ُ ُ ْ ِ أهل النعمة والفضل والثناء الحسن,ُهَ َ َ َ َْ ِْ َ َّ ِْ َ ِ َ ْ ِّ ُ ْ َّ ال إله إال,َ َِ َِ َ مخلصني اهللا+َ ِ ِ ْ ُ

َله الدين ولو كره الكافرون ُ ِ َ َْ َ ََ ِ ْ َ َ ِّ ُ« . 
  .)٢(ي ومسلم وأبو داود والنسائيأخرجه أمحد والشافع

ْمغرية بـْالوجاء من حديث  ِ َ ِ َّن شعبة أن النبيُ ِ َّ َّ ََ َ ْ ُ ِA َكان ي َ ُقولَ ُدب يف ُ ِّر كل ُ ُ ِ
ٍصالة مكتوبة  َ ُ ْ ََ ٍ َّال إله إال«َ َِ َِ ُ وحده ال شريك لهاهللا+َ َ َ ِ َ َ ُ َ ْ ْ له ال,َ ُملكـَُ ْ ُ وله الحمد,ُ ْ َ َْ َُ, 

ْوهو على كل شي َ ِّ ُ َ َ َ ْ ٌء قديرَ ِ َ َم ال مانع لما أعMيتالله+,ٍ ْ َ ْ َ َ ِ َ ِ َ َ َ وال معMي,َّ ِ ْ ُ َ َ لما َ ِ
َمنعت ْ َ َ وال ينفع ذا الج,َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُّد منك الجدَ َ ْ َ ْ ِ  . )٣( أخرجه أمحد والشيخان»ِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٥٠٧٩(وأبو داود ) ٤/٢٣٤(أمحد أخرجه  )١(
 ) .٥٩٤/١٤٠(مسلم برقم أخرجه  )٢(
َوال ينفع : ومعنى) ٤/٢٤٥(, وأمحد ) ٥٩٣/١٣٧ (ومسلم برقم) ٨٤٤ (البخاريأخرجه  )٣( ْ=َ 

א



  
    

 

٨١ אא

 يكالذ Aالنبيوال بأس أن يضيف إىل ذلك بعض ما ورد من أذكار 
 يتعبد به السادات الصوفية ي أو كالذ,وظيفته يف مجعه اإلمام ابن زروق

  .ختام الصلوات فأكثره صحيح وارد مستحب يف السلفية
١١-אW 

Iω﴿قوله تعاىل عن يونس  يف ا عليهثَبيح ح فضل التساهللا+بني öθ n= sù …çµ ¯Ρr& 
tβ% x. z⎯ÏΒ t⎦⎫Ås Îm7 |¡ßϑ ø9 $# ∩⊇⊆⊂∪ y]Î7 n= s9 ’ Îû ÿ⎯ ÏµÏΖ ôÜt/ 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ tβθèW yè ö7ãƒ﴾+]١٤٤ −١٤٣ :الصافات[. 

tβθ﴿  تعاىل شغل مالئكتهاهللا+ولفضل التسبيح جعله ßs Îm7|¡ ç„ Ÿ≅ ø‹©9$# u‘$ pκ ¨]9$# uρ Ÿω 
tβρ çäI øtƒ﴾+]فى بمزيته فقال  ]٢٠:األنبياءMوهلذا خص حبيبه املص﴿ô⎯ ÏΒ uρ Ç› !$ tΡ#u™ 

È≅ ø‹©9$# ôx Îm7|¡ sù t∃#tôÛ r& uρ Í‘$ pκ̈]9$# y7 ¯= yè s9 4© yÌ ös?﴾]هI:فجعل من األثر الروحاين]١٣٠  
اآلخرة  يف  وال حيصل الرضا إال ببلوغ املنى,للتسبيح حصول الرضا

  .واألوىل
 , والعظمة والعزة التعايلي مضافا إىل صفتاهللا+وألمر ما ذكر تسبيح اسم

ËxÎm7﴿فقال تعاىل  y™ zΟ ó™ $# y7În/ u‘ ’ n?ôã F{$#﴾]١:األعىل[ ,﴿ôx Îm7 |¡sù ÉΟ ó™ $$ Î/ y7 În/ u‘ 
ÉΟŠ Ïàyè ø9$#﴾+]٧٤:الواقعة[, ﴿z⎯≈ ys ö6 ß™ y7 În/ u‘ Éb> u‘ Íο ¨“ Ïè ø9$#﴾+]ففيها رمز  ]١٨٠:الصافات

  . الكثريء اليشوفيها من ومضات التجيل , األلبابوإشارة ألويل
والتسبيح هو منتهی التقديس والتنزيه والتمجيد وهو ذكر وعالج 

  .ورياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُّذا اجلد منك اجلد َّ َ ال ينفع ذا الغنى منك غناهيأ: النهاية  يف قال ابن األثري . َ َِ ُ, وإنام ينفعه  ِ َّ
  .ُاإليامن والMاعة



            
 ٨٢ א

ِكلمتان خفيفتان علی اللسان ثقيلتان «:A الصحيحني قالويف ِ ِ َِ َ ََ َِ َ َ ِّ َ َ ِ َ َ ِ  يف َ
ِالميزان َ ِ ِ حبيبتان إلی الرحمن,ْ َ ْ ََّ َ ِ ِ َ َ َ سبحان:ِ َ ْ َ وبحمده سبحاناهللا+ُ َ َ َْ ُ ِ ِ ْ  اهللا+ِ
ِالعظ َ  .)١(»ِيمْ

ّأحبأهنام « : مسلمويف َ َالكالم إلى َ ِْ ِ َ   . بعد القرآني أ.)٢(»وأفضله اهللا+َ
َمن قال سبحان« :A الصحيحني قالويف َ ْْ ُ َ َ ِ وبحمدهاهللا+َ ِ ْ َ ٍيوم مائة مرة يف َِ َّ َ َ َ ِ ٍ ْ َ 

ُغفرت ذنوبه ُ ُ ُ ْ َ ِ ِوإن كانت مثل زبد البحر ,ُ ْ ََ ْ ِ َ َ َ ْ ِ ْ َ َ ْ ِ«)٣(.  
١٢-אאאW 

ِعن أب مسلم ويف َ ْ ْ هريرة عنهيَ َ َ َ َْ ُA: »َمن سبح َّ َ ْ ًدبر كل صالة ثالثا اهللا يف +َ َ َ َُ ٍ َ ِّ ِ ُ ُ
َوثالثني ِ َ َ َوحمد ,َ ِ َ َ ثالثا وثالثني وكبراهللا+َ َّ َ َ ََ ََ ِ َ ٌ ثالثا وثالثني فتلك تسعة اهللا+ًَ َ ْ ِ َ ْ ِ َ َ ََ ِ َ ََ ً

ْوتسعون وقال تمام ال َ َ َ َ َ َ ََ ُ ْ َّمائة ال إله إالـِ َِ َِ َ ِ َ ُ وحده ال شريك لهاهللا+ِ َ َ ِ َ َ ُ َ ْ  ,إلخ.. .َ
ِغفرت خMاياه وإن كانت مثل زبد البحر ْ ََ ْ ِ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ْ ُِ ُ َ َ َ ْ َ َال يضرك  «:احلديث ويف . )٤(»ِ ُّ ُ َ َ

ِّبأيه َ َ بدأتاَ ْ َ َ«. 
 فيقول ,ختم الصالة يف ها جمتمعةِ حديث آخر جواز تالوتويف

  .رةم) ٣٣(متصلة )  واهللا أكربهللا+ واحلمداهللا+سبحان(
 وقد صحت رواية التسبيح والتحميد والتكبري بعد الصالة من :قلنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِعن أبي) ٢٦٩٤/٣١(ومسلم  ) ٦٦٨٢ (البخاريأخرجه  )١( َ ْ َ هريرة َ َ َْ ُ. 
ٍّعن أبي ذر بلفظ ) ٢٧٣١/٨٥(مسلم أخرجه  )٢( َ ِ َ ْ َإن أحب الكالم إلى«َ ِْ ِِ َ َ َّ َ َ َ سبحاناهللا+َّ َ ْ اهللا +ُ

ِوبحمده ِ ْ َ َِ«. 
َعن أبي هريرة ) ٦٤٠٥ ( برقمالبخاريأخرجه  )٣( َ َْ ُ ِ َ ْ َ. 
 ) .٥٩٧/١٤٦(مسلم برقم أخرجه  )٤(



  
    

 

٨٣ אא

 غري أنه إن فعل ذلك هلل كذلك مخسة , مخسة وعرشين مرةةكل واحد
  .لك مائةتوعرشين مرة ف

  . بسند صحيحي والدارميرواها أمحد والنسائ
 ةوعند مسلم صح أن جيعل التسبيح والتحميد بعد الصالة من كل واحد

  . ثالثون أو ثالثا وثالثون مرةي فه,عرش مراتمرة أو  ة عرشأحد
 فإن وسع الوقت ملائة ,ومفهومنا أن ذلك حمكوم بسعة الوقت وضيقة

 بعد ي فه, وإال جنح إىل ما دون ذلك حتى ال يدع هذا الفضل العظيم,فعلها
  .هاِّ يرفعها إىل ربيالصالة أشبه بجوابر النقص فيها وبالعمل الصالح الذ

به ابنته فاIمة أن  Aالنبيضل التسبيح والتحميد والتكبري أذن ثم لف
 فيكون أدنى , وتنشF الروح, اجلسم حيث يسرتخي,تالزمه عند النوم

  .هذا الرسِإ التحقق ب
  .)١(هذه الصيغة معروف مشهور يف )أهل الدثور(وحديث 

١٣-אאאW 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِعن أبي) ٨٤٣(البخاريأخرجه  )١( َ ْ َ هريرة قال َ َ َ َ َْ ِ جاء الفقراء إلی النبي فقالوا ذهب أهل الدثور :ُ ُ ُ َ َُّ ْ ََ َ ُ َ َْ َِّ ِ َّ ِ ُ ََ ُ َ
ِمن األموال بالدرجات العال والنعيم المق ُ َْ ِْ ِ َّ َ ََ ُ ِ َ َْ َّ ِ ِ َ ِّيم , يصلون كما نصليِ َ َُ َ َ َ ُّ ُ ُ, ويصومون كما نصوم , ِ ُ َُ َ َ َ ُ َ َ

ْولهم فضل من َِ ٌ َْ ْ ُ َ أموال يحجون بها , ويعتمرون , ويجاهدون , ويتصدقون قال َ َ َُ َ َ ََّ َُ َ ََ ُ َ ََ َ َ ُِ َ ْ ُُّ ِ ٍَ ِْ َ َأال « :َ َ
ْأحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم  ْ ْ ُْ َ ْ َُ َ ْ ََ ُْ َ ْ َ َ ُِ ِ ِ ُِ ْ َ ْ ٍ َ ُ َتسبحون وتحمدون , وتكبرون خلف ... ِّ ْ َ َ َ َُ ِّ َِّ ُ َ َُ ْ َ ُُ َ َ

َكل صالة ثالثا وثال َ َ َُ ََ ً ٍ َ َثني ِّ َفاختلفنا بيننا فقال بعضنا . »ِ َ َ َُ ْ َ ََ َ َ َْ ْ َ َ َنسبح ثالثا وثالثني , و: ْ ََ ِ َ ََ ًَ ُ ِّ َ ًنحمد ثالثا ُ َ َ ُ َ ْ َ
َوثالثني ِ َ َ َ, ونكبر أربعا وثالثني َ ِ َ ََ َ ًَ َ ْ َ ُ ِّ َفرجعت إليه فقال . ُ َ َ َِ ْ َ ِ ُ ْ َ َتقول سبحان «:َ َ ْ ُ ُ ُ ُ , والحمد اهللا+َ ْ َ  هللاَُ , واهللاَِْ
َّأكبر , حت َ ُ َ ْ َى يكون منهن كلهن ثالثا وثالثنيَ ِ َ َ ُ َُ ََ َّ ًَّ ِ ِّ ُ ْ ِ َ محع : ُّالدثور: ومعنی الدثور قال ابن األثري .  »َ

ُدثر, وهو املال الكثري ٍ ْ َ. 



            
 ٨٤ א

الذكر اجلامع أو سيد ) املحمديون(ه  يسمييوهناك التسبيح الكبري الذ
التهليل الكامل أو سيد (هم النافلة مع ِأصول تعبداتمن  وهو ,التسبيح
كل مناسبة كشعار وخصيصة  يف يالزمونه بعد سيد االستغفار) التهليل

أعىل درجات الندب  يف احلث عليهام من أحاديث ثابتة يف لوفرة ما ورد
  .والرتغيب كام رأيت

جاء ) سيد التسبيح وسيد التهليل(مع بني هاتني الصيغتني عبد باجلوالت
مبرشا من مجع بينهام  A عن عبادة بن الصامت عنه يف البخاريبالنص

  .إلخ.. . وقبول صالته,باستجابة دعائه
التسبيح  يف − ي وصححه السيوI−وقد روى أمحد واحلاكم والضياء 

َّإن« :Aالكامل قال َ اصMفى من الكالاهللا+ِ َ ْ َ ِ َ َ ًم أربعاْ َ ْ َ َسبحان :ِ َ ْ  اهللا,+ُ
ُوالحمد ْ َ َّ وال إله إالهللا,+َْ َِ َِ َ ُ أكبرهللاَُ وااهللا,+َ َ ْ َ فمن قال سبحان,َ َ ْْ ُ َ َ َ  كتبت له اهللا+َ

 , أكرب مثل ذلكاهللا+ ومن قال, وحMت عنه عرشون سيئة,عرشون حسنة
َّومن قال ال إله إال َِ َِ َ َ َ ْ ُومن قال الحمد ,مثل ذلك اهللا+ََ ْ َ ْ َْ َ َ  . )١(» مثل ذلكهللا+َ

ُملسجد فارتعوااإذا دخلتم  «:Aوقال َ ْ َ قيل وما الرتع يا رسول,َ ُ َُ َ ْ َّ َ  اهللا?+َ
َ سبحان:قولوا« :قال َ ْ ُوالحمد اهللا,+ُ ْ َ َّوال إله إال هللا,+َْ َِ َِ َ ُ أكبرهللاَُوا اهللا,+َ َ ْ َ«)٢(. 

 هريرة  عن أيب−وصححه  – واحلاكم ي والنسائوروى الMرباين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِن أبيَع) ٣/٣٧(أمحد أخرجه  )١( َ ِ سعيد الخدرى وأبيْ َ َ ِّ ِ ْ ُ ْ ٍ ِ َ هريرة َ َ َْ ُ. 
ِعن أبي) ٣٥٠٩ (الرتمذيأخرجه  )٢( َ ْ َ هريرة قالَ َ َ َ َْ ُ قال رسولُ َُ َ ِإذا مررتم ب «:اهللا+َ ِْ ُ ْ َ َ ِرياض الجنة َ َّ َ ْ ِ َ ِ

ُفارتعوا َ ْ ُقلت . »َ ْ َيا رسول: ُ ُ َ َ وما رياض الجنة ? قال اهللا+َ َ ِ َّ َ ْ ُ َ ِ َ ُالمساجد « :َ ِ َ َ ُقلت . »ْ ْ َوما الرتع يا : ُ ُ ْ َّ َ َ
َرسول ُ َ ? قال اهللا+َ َسبحان«َ َ ْ ُ , والحمد اهللا+ُ ْ َ َّ , وال إله إالهللاَِْ َِ َِ َ ُاهللا , واهللاُ أكبر+َ َ ْ َ َ وقال.»َ ٌهذا حديث  : َ ِ َ َ َ

ٌحسن غريب ِ َ ٌ ََ. 



  
    

 

٨٥ אא

 يبضم اجليم وتشديد النون املفتوحة يعن −تكم خذوا جن« :Aقال
ْعدتكم َوقايتكم و ُ َ َّ ٌّعدو حرضَ أاهللا+ يا رسول:قالوا −ُ ُ  ولكن , ال: قال?َ

 واهللا اهللا,+له إالإ وال هللا,+ واحلمداهللا,+ سبحان: قولوا,جنتكم من النار
 حافظات ي يعن−ّ فإنهن يأتني يوم القيامة منجيات ومعقبات ,أكرب

  .)١(» وهن الباقيات الصاحلات−وحميMات 
 اهللا,+ سبحان:أكثروا من «:A املنذر قال رواية البزار عن أيبويف
 وال حول وال قوة إال باهللا فإهنا , واهللا أكرباهللا,+ وال إله إالهللا,+واحلمد

 . )٢( موجبة للجنة:  أحسبه قال:يقال الراو. »ممحاة للخMايا
ٍعن سمرة بن جندب مسلم ويف َ ْ ُ ِ ْ َ َ ُ َ ْ َ قال قالَ ََ َA:» َأحب الكالم إلى ِْ ِ َ َ ُّ َ  اهللا+َ
ٌأربع َ ْ َ سبحان:َ َ ْ ُ والحمداهللا,+ُ ْ َ َّ وال إله إالهللا,+َْ َِ َِ َ ُ أكبرهللاَُ وااهللا+َ َ ْ َّ ال يضرك بأيهن .َ ِ ِّ َ َ َ ُّ ُ َ َ
َبدأت ْ َ َ«)٣(.   

ِعن أبوفيه  َ ْ َ هريرةيَ َ َْ ِمما Iلعت عليه  A أن هذه الكلامت أحب إليه:ُ ْ َ ََ ْ َ َ َّ ِ
ُشمس ال ْ  . )٤(وغربت َّ

ٍعن ابن مسعود أن  الرتمذي ويف ُ ْ َ ِ ِْ ليلة  Aي إبراهيم قال للنباهللا+ينبَ
ِّيا محمد أقرئ أمتك من« :اإلرساء ِ َ َ َّ ُُ َْ ِ ْ ُ َّ َ ُ السالم وأخبرهم أن الجنة Iيبة يَ َ ََّ ِّ ََّ َّ َ ْ َ َْ ُ ْْ ِ َ َ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ١٠٦٨٤ رقم ٦/٢١٢ (النسائي يف الكربيو) ٢٩٧٢٩ رقم ٦/٩٢( شيبة ابن أيبأخرجه  )١(

 .)٣١٧٩ , رقم ٣/٢٨٩(األوسF والMرباين يف ) ١٩٨٥ , رقم ١/٧٢٥(كم واحلا
 .) ١٠/٨٨(البزار كام جممع الزوائد أخرجه  )٢(
 . )٢١٣٧/١٢(مسلم أخرجه  )٣(
َألن أقول سبحان «: بلفظ )٢٦٩٥/٣٢(مسلم أخرجه  )٤( َْ ْ ُ َ ُ َ َّاهللا والحمد هللاِ وال إله إال+َ َِ َِ َ َْ َ َُ َاهللا واهللاُ +ْ

َّأكبر أحب إلى مم ِ َّ َ ِ ُّ َ َ َُ َ ُا Iلعت عليه الشمسْ ْ َّ ِ ْ َ ََ ْ َ َ «. 



            
 ٨٦ א

ْالتربة عذبة ال ُ َ َْ َ ِ ْ ٌماء وأنها قيعانـُّ َ ِ َ َّ َ َ ِ َوأن غراسها  −وعةر مز أرض غريييعن − َ َ َ ِ َّ َ َ
َسبحان َ ْ ُ والحمداهللا,+ُ ْ َ َّ وال إله إالهللا,+َْ َِ َِ َ ُ أكبرهللاَُ وااهللا,+َ َ ْ َ«)١( . 

مل يرو حديثا عن برش  Aاهللا+هذا احلديث أن رسول يف ومن الMرائف
 وفيه فضل مزية جديدة , رواه عن جده إبراهيم)٢(أبدا إال هذا احلديث

  .هلذا الذكر العظيم
 هللا,+ واحلمداهللا,+قل سبحان «:A الدرداء قال عن أيبروى الMرباينو

 فإهنن الباقيات , وال حول وال قوة إال باهللا, واهللا أكرباهللا,+وال إله إال
 . )٣(»Mن اخلMايا كام حتF الشجرة ورقها وهن حيM,الصاحلات
من قاهلا يغرس له بكل  «: هريرة مرفوعا رواية ابن ماجه عن أيبويف
  .)٤(»اجلنة يف  شجرةواحدة
ِ مسلم عن أبويف َ ْ ٍّ ذر مرفوعايَ ٌكل تسبيحة صدقة «:َ َ َ َ ٍ َ ِ ْ َ ُّ ٍ وكل تحميدة ,ُ َ ِ ْ ََ ُّ ُ
ٌصدقة َ َ ٌ وكل تهليلة صدقة,َ َ َ َ ٍ َ ِ ْ َ ُّ ُ ٌ وكل تكبرية صدقة,َ َ َ َ ٍ َ ِ ْ َُ ُّ َ«)٥(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌحديث حسن غريب:  وقال )٣٤٦٢ (الرتمذيأخرجه  )١( ِ َ ٌ َ ََ ٌ ِ.  
ِعن فاIمة بنت  )٢٩٤٢/١٢٢(مسلم  يف  كامأيضا حديث اجلساسة عن متيم الداريوروى  )٢( ْ ِ َ َ ِ َ ْ َ

َقيس أن رسول ُ َ َّ َ ٍ ْ َ قعد علی المنبر فقالAاهللا+َ َ َ ِ َ ْ ِ ْ َ َ َ َ ُّأيها الناس حدثني تميم الداري «:َ ِ َّ ٌَّ ِ َ ِ َ َ ُ َّ َ ُّ ْ أن أناسا من َ ِ ً َ ُ ََّ
َقومه كانوا يف البحر يف س ِ ْ َ ْ ُ َ ِ ِ ْ ِفينة لهم فانكسرت بهم فركب بعضهم على لوح من ألواح السفينة َ ِ ٍَ َِ َِّ َِ ٍَ ْْ َ ََ ْ َ َ ْ ْ ُْ ُُ ْ َ َ ِ َ ََ َِ ِ ْ َ ْ

ِفخرجوا إلى جزيرة يف البحر ْ َ ْ ٍَ َ َِ َ ُِ َ َوساق الحديث . »َ ِ َ َْ َ َ. 
) ٣٨١٣(جه  ابن مارواه: وقال اهليثمي) ١٠/٩٠(مع الزوائد جم يف  كامأخرجه الMرباين )٣(

َ يف أحدمها عمر بن راشد اليامم بإسنادينالMرباينباختصار ورواه   عىل ضعفه وثق وقد يُ
 .وبقية رجاله رجال الصحيح 

 ) .٣٨٠٧(ابن ماجه أخرجه  )٤(
 ) .٧٢٠/٨٤(مسلم أخرجه  )٥(



  
    

 

٨٧ אא

  .اهللا+ وتبارك: وآخرون زيادةي رواية ابن السنويف
 فتكون .اهللا+ وأستغفر: زيادةيوابن السن يعىل  عاصم وأيب رواية أيبويف

 اهللا,+سبحان« :يالذكر اجلامع أخذا من كل الروايات هالصيغة الكاملة هلذا 
 وال حول , واهللا أكرباهللا,+ وأستغفراهللا,+ وتباركاهللا,+ وال إله إالهللا,+واحلمد

  . فقد مجعت اخلري من كل األIراف.»  العظيم العيلوال قوة إال باهللا
 بام له ىل لزوم هذا الذكر يوشك أال ينتهيالندب إ يف اء الواردواستقص

 ربام غفل عن التخصص هلا واالختصاص يالت ,من اخلصائص وامليزات
 ادخرها خصيصة مباركة اهللا+أن فك,هبا بعض ساداتنا من سلف الصوفية

 فجعلت سيد التسبيح وسيد التهليل من أكرب أركان ,للMريقة املحمدية
 . هبا وهللا احلمد واملنةي واجلامعيالذكر الفرد



  
    

 

٨٧ א

א 
Wאא-١ 

ُ وحسنه − الرتمذيروى أبو داود و َ َّ َ ِسعد بن أب عن −َ َ ِ ْ ِ ْ ٍ وقاصيَ َّ َ  :
ِأنه دخل مع رسول ُ ََ َ َ َ َ ُ َّ ُعلی امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح  Aاهللا+َ ِّ َْ ُ ًَ َ ْ َ ََ ًَ َ ْْ ََ َ ٍ َ َ

ِبه َ فقال,ِ َ َA: » َأخبرك بمأال ِ ِ ُ ِ ْ ُا هو أيسر عليك من هذا أو أفضلُ َْ َ َ َْ َْ َ ُِ ِ ْ َ َ ُ َ ْ ثم . »?َ
َقال َA: »َسبحان َ ْ َ عدد ما خلقاهللا+ُ َ َ َ َ َ َالسماء وسبحان يف َ َ َْ ُ ِ َ َ عدد ما خلقاهللا+َّ َ َ َ َ َ  يف َ

َاألرض وسبحان َ َْ ُ ِ ْ َ عدد ما خلق بين ذلك وسبحاناهللا+َ َ َ َْ ُ َ ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ٌ عدد ما هو خالق اهللا+َ ِ َ َُ َ َ َ َ
ُ أكبر مثل ذلك والحمدهللاَُوا ْ َ َْ َ ِ َ ُ ْ ِ ُ َ ْ َ مثل ذلكهللا+َ ِ َ ُ ْ َّ وال إله إال.ِ َِ َِ َ َ مثل ذلكاهللا+َ ِ َ ُ ْ َ وال .ِ َ

ِحول وال قوة إال با َِّ ََ َّ ُْ َ َ مثل ذلكهللاََِ ِ َ ُ ْ ِ«)١(. 
َعن جويرية وابن ماجه ي والنسائالرتمذيوروى مسلم وأبو داود و َ ِْ َ ُ ْ  أم َ

َّأن  : عنهااهللا+املؤمنني ريض َّالنبيَ ِ َّA  َّخرج من عندها ثم ُ َ َِ ْ ِ ِْ َ ْرجع بعد أن َ َ َ ْ َ َ َ َ
َأضحى وهي ِ َ َ ْ ٌ جالسةَ َ ِ َمصالها يف َ َّ َ َفقال لها ,ُ َ َ َ ِما زلت علی الحال الت «:َ َّ ْ ِْ َ َ َ ِ ِ  يَ
َفارقتك عليها ْ َ َ ِ ُ ْ َ ْقالت نعم. »?َ َ َ ْ َ َقال .َ َA:»  ٍلقد قلت بعدك أربع كلمات َ ِ َ ََ َ َْ َ ِ َ ْْ ُ ْ ُ َ

َّثالث مرا َ َ َ َ لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان,ٍتَ َ َّ ُْ ُ ُ ُْ َْ ََ َ ْ َ َْ ْ َِ َ ُ ُْ ِ ْ ِ ِ وبحمده اهللا+ِ ِ ْ َ َِ
ِعدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ِ ِ ِِ َِ ِ َ َ ََ َِ َ َ َِ ْ َ َ ََ َْ َِ ِ ِ ْ َ«)٢(. 

 فذلك خري له :آخر روايته يف  وجاء,وأخرج ابن عساكر نحو ذلك
 وال , ويدأب املالئكة يكتبون,غربمن أن جيمع ما بني املرشق وامل

  .حيصون ما قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) . ٣٥٦٨ (والرتمذي) ١٥٠٠(أخرجه أبو داود  )١(
) ١٣٥٢(والنسائي ) ٣٥٥٥(والرتمذي ) ١٥٠٣(وأبو داود ) ٢٧٢٦/٧٩(أخرجه مسلم  )٢(

 ).٣٨٠٨(وابن ماجه 



            
 ٨٨ א

 يف  هذين احلديثني والكثري من أمثاهلام ما يفيد أن قول أشياخنايفف
 وأن , أو نحوه إنام هو من السنة الثابتة, أو قدر كذا,أذكارهم عدد كذا

 أما مسألة حتديد عدد الذكر بقدر ,ذلك هو البدعة الشنيعة يف تبديعهم
 ثم إىل أشياء منها ,دة فهذا راجع إ التجارب والروحانياتمعني عند السا

  :ما يأيت
-אאW 

 كام ,وهو مراتب ثالثة )١(هذا إىل حساب اجلمل يف منهم من رجع
 فقد رضب لذلك مثال ,يقرر األخ العابد املجاهد السيد عبد املقصود سامل

 فإذا أردت , املرتبة األوىلوهو) ١٢٩(باسمه تعاىل لMيف فجمل االسم 
 أربعة وهي ,عدد حروف االسم يف )١٢٩(املرتبة الثانية رضبت اجلمل 

 فإذا أردت املرتبة الثالثة والنهائية رضبت مجل االسم) ٥١٦(فالناتج هو 
  .)١٦٦٤١(نفسه فينتج يف 

 نقل خربه ابن إسحاق وغريه من أصحاب السري :وحساب اجلمل
 بن أخMب قصة حيياهللا يف +وعن جابر بن عبد ,والMبقات عن ابن عباس

 وأن ,شأن فواتح سور القرآن يف  وأهنام استخدما هذا احلساب,وأخيه
  .مل ينكر عليهام ذلك Aالنبي

  .واجلمل بضم اجليم وتشديد امليم
هذا  يف A وغريه تعليق Iيب عىل هذا املوضوع ختمه بقولهوللسهييل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
خمتلف األديان جيعل أمام كل حرف من  يف هو حساب قديم متوارث:  قال السيد الرائد  )١(

 .  األبجدية عددا وله استخدامات شتى 



  
    

 

٨٩ א

  . وقولوا آمنا باهللا, تكذبوهم وال, ال تصدقوا أهل الكتاب:املوضوع
والبن خلدون فيه قول Iويل فيه اعتبار Iيب لعلم هذا احلساب 

  .وكذلك كثري من علامء السلف
 ,ومذهبنا اعترب هذا العلم مباحا واستخدمه كثري من الصاحلني

 أو يفليس كل ما سبق إليه اليهود أو النصار ,وانتفعوا به وال يزالون
  .مغريهم يعترب من احلرا

 ورد ثابت − مع ما يؤذن به −ومن األشياخ من يرى أن يكون للمريد 
 يؤخذ مناسبا جلمل اسم , احلسنىاهللا+ وهذا الورد من أسامء,ال يتغري
) املحمديات( يف رسالتنا عن األسامء احلسنى يف  وقد رشحنا ذلك,الذاكر

  .كام رشحه بعض الصاحلني من قبل
 أو نقال عن , ذاتيا الروحاينيلتلقومنهم من يعود بعدد الذكر إ ا

  .األشياخ
-אW 

 وأنت ترى هذا الرس فيام ,ولألعداد رس خاص يستفيضه من يكابده
 والتهليل الكبري , فمثال نجد استغفار الصالة ثالثا,السنة الرشيفة يف ورد

 والتحميد , واالستعاذة من النار سبعا,بعد الفجر واملغرب عرشا
 , أو مخسا وعرشين مع التهليل املعتاد,والتكبري ثالثا وثالثنيوالتسبيح 

أعداد  Aالنبي وللصالة علی ,ونرى اإلذن باالستغفار سبعني أو مائة
 عليه هبا عرشا اهللا+ من صىل عىل صالة صىل: منها حديث,السنة يف ثابتة

 وإال , وهكذا مما يدل عىل أن لألمر معيارا غيبيا له قدره وخMره,إىل آخره



            
 ٩٠ א

عدد  يف  ولك دليل عظيم. وحاشاه, لألعداد عبثايكان التحديد النبو
  .ركعات الصالة

 تنعدم فائدته عند الزيادة فيه أو ,وربام أشبه الذكر املحدد العدد الدواء
 والكشف ي ولرس العدد واحلرف مقال يعود إ التلق.النقص عن مقداره

  .والتجربة
-אאW 

 باإلضافة إىل حتصيل مزيد − فالتكرار ,كر حكمة نفسيةولتكرار الذ
 ويصهر , وحيرص الفكرةاهللا,+ جيهز النفس للحضور مع−من الثواب 

 ويستجلب , ثم هو يوجهه إ املعنى,القلب ويصقله ويرققه
 والتمتع بأرسار الذكر , النور واالستغراقي ويعد القلب لتلق,اإلخالص

 فكان فيها ,يرة إخالصها ومكاهنا اإلهل وربام صادفت م,وغيوبه املقدسة
 وربام أدرك , ولعلها املقصودة من الذكر مجيعا,الرس كله والفتح كله

 وإرشاقا باIنيا يعجز عن التعبري عنه ,التكرار متعة روحية يف الذاكر
  . مما ال يذوقه إال أهلوه,فينفعل باملزيد من االندماج واالستغراق

-אW 
جربنا ما قرره السادة من أن لكل اسم أو صيغة روحانية وخاصية وقد 

 فيفاض عليه من عواملها ,هتيمن علی الذاكر حتى تستغرق ذاته وكليته
 خيالف متاما ما يجو روح يف مثال) القهار( فهو يعيش عند ذكر ,وفاعليتها

بل وربام تأثر بتجليات األسامء تأثرا ينعكس ) الرحيم(يعيشه عند ذكر 
مقام التحقق والتخلق , يف ه عىل ما يتصل به من األكوان حتى تنفعل بهمن

  .)كام قدمنا(والفناء 



  
    

 

٩١ א

 وهنا كالم ال ,األحزاب والصيغ يف األسامء هو الشأن يف والشأن
  . وذاق فعرف, وأحس ووجد,يMيقه إال من مارس وعانى

٢-אאW 
 كلها رسمدية اهللا+وصفات اهللا,+صفات هي ثم إن األسامء احلسنى

 يف حتيا هي خMرة بالكون األعظم إنام يف  فكل ذرة,عاملة غري عاIلة
َذلك عوامل الملك أو  يف  سواءاهللا,+هيمنة فلك اسم معني من أسامء َ ْ

 وما , أو النبات أو اجلامد أو عامل الغيب, أو اجلن أو احليوان,اإلنسان
  .يتميز وما ال يتميز

 يف ي فهو يرس, أو منظور أو معقول أو مغيب أو مسموعيفكل مرئ
ٍ والعوامل كلها تنتقل من جتل إىل جتل ,مقتىض حكم صفة من صفاته تعاىل ٍ

ظالل  يف  إىل غاياهتا واملوجودات كلها متيض, علمت أو جهلت,آخر
$﴿ وماهياهتا املقدسة ,لوازم هويات األسامء والصفات tΒ uρ !$ yγ è= É)÷è tƒ ω Î) 

tβθ ßϑ Î=≈ yèø9  ال يسأل عنه بكل كلامت  وكل ذلك اقتضاء ذايت]٤٣:العنكبوت[+﴾#$
 وصفة الرزاق , وجود خملوق فوجود صفة اخلالق تقتيض,االستفهام
  . وهكذا, وجود مرزوقتقتيض

٣ JאW 
 : فمنازلة, فمواصلة, فمعاملة, والذكر مراسلة:نقول

  . فاملراسلة ذكر اللسان وهو البداية
  . فهو السلوك,القلب مع اللسانواملعاملة ذكر 



            
 ٩٢ א

  .واملواصلة ذكر الروح مع القلب واللسان فهو القرب
 ويسمى ,واملنازلة ذكر الرس مع القلب واللسان والروح فهو احلضور

  يكون فيه الفناء عن الفناء عند الفرق وبعد اجلمعي وهو الذ,ذكر الذات
  .قدس الوصول واملعرفةيف 

 والرائد املرشد حتى يأمن السالك يل اهلادونكرر أنه ال بد من الدلي
 كام ال شك , فال شك أن كل ذاكر صادق مأجور,التيه وعثرات الMريق

 والMريق Iويل صعب ,أنه ليس كل ذاكر صادق يصل إىل حرضة القدس
 التوفيق إ التمتع بذكره اهللا+ وهبنا,شائك حمفوف باملتاعب واملخاIر
  .ورسه وشكره عىل ذلك بإذنه وأمره



  
    

 

٩٣ אא

אא 
١-W 

اختيار  يف −ها ِ حسب مناهجها ومشارب−اختلفت الMرق الصوفية 
 , احلسنىاهللا+ وأرسار بقية أسامء يرجى أن تكون جامعة ملعاينياألسامء الت

 أن من أحصاها دخل  Aالنبي أخربنا ي والت, أن ندعوه هبااهللا+ كلفنايالت
  . لسبب أو آلخر,ريا عىل غري املستMيعاجلنة ختفيفا علی الناس وتيس

 , والتحقق بأرسارها ومعانيها, معناه التفقه فيها:واإلحصاء عندنا
 بمقتىض ي والتخلق السلوك, وحتصيل أجرها,والتمتع بلذة التعبد هبا
  .مفاهيمها ومضامينها

ومنها املأثور  ,واألسامء احلسنى منها املشهور املتداول بني املتعبدين
 يف  وقد نقل ابن العريب,القرآنيةواآليات بعض األحاديث  يف د وريالذ

 وقد أفردنا لذلك بحثا خمترصا ملحقا , أهنا نحو ألفالرتمذيرشح 
  .برسالتنا املحمديات

٢-אא،אW 
سبعة  يف ي وأرسار األسامء كلها تلتقوقد رأى بعض الصوفية أن معاين

  : علی الرتتيب اآليت,ها مراتب النفوس السبعأفالك يف  تدور,أسامء
β¨﴿النفس األمارة  −أ Î) }§ ø¨Ζ9$# 8ο u‘$ ¨Β V{ Ï™þθ ¡9$$ Î/﴾+]يف  وعالجها]٥٣:يوسف 

  .)اهللا+ال إله إال(التهليل 
Iω﴿النفس اللوامة  −ب uρ ãΝÅ¡ø% é& Ä§ø¨Ζ9$$ Î/ Ïπ tΒ#§θ  يف  وعالجها]٢:القيامة[﴾9$#=¯

  .)اهللا(االسم املفرد 



            
 ٩٤ א

 :الشمس[+﴾s?uρ(yγyϑoλù;r'sù $yδu‘θègé $yγ1uθø$﴿) السوية(نفس امللهمة واسمها عندنا ال −جـ
  .)هو(االسم املضمر  يف  وعالجها]٨

$﴿النفس املMمئنة  −د pκçJ −ƒ r'̄≈ tƒ ß§ø¨Ζ9$# èπ ¨ΖÍ× yϑ ôÜßϑ ø9  يف  وعالجها]٢٧:الفجر[+﴾#$
  .)حق(اسمه تعاىل 

©û﴿النفس الراضية  −هـ Éë Å_ ö‘ $# 4’ n< Î) Å7 În/u‘ Zπ uŠÅÊ# u‘ Zπ ¨ŠÅÊ ó£∆﴾+]وعالجها]٢٨ :الفجر  
  .)يح(اسمه تعاىل يف 

ًرجعى إلى ربك راضية مرضية ا (النفس املرضية  −و ًَّ َِ ِْ َّ َ َ ِْ ِّ َ ِ ِ   ]٢٨:الفجر) [ ِ
  .)قيوم ( اسمه تعاىل  يف وعالجها

  وعالجها]٤ :تنيال[+﴾?ô‰s)s9 $uΖø)n=y{ z⎯≈|¡ΣM}$# þ’Îû Ç⎯|¡ômr& 5ΟƒÈθø)s﴿النفس الكاملة  −ز
  .ترتيب األسامء وتوزيعها يف عىل خالف بسيF) قهار(اسمه تعاىل يف 

  .عامل السري والسلوك يف ولكل ذكر من هذه األذكار جمال وأثر خمصص
 وكذلك بعض الMرق ,وهذا هو مذهب السادات اخللوتية مجيعا

 وهم يسمون هذه األسامء السبعة ,املباركة األخرى كبعض الشاذلية
  .)األصول(

 يف  مما خيتاره الشيخ للمريدوهي ,وهناك أسامء أخرى تسمی الفروع
 كاألسامء ,مدارج السلوك واملجاهدة, ويف الظروف واملناسبات اخلاصة

  . كام سيأيت اختارها اإلمام اجليالينيالتالستة 
 ,األذن اليرسى يف رثاوهذه األسامء السبعة يلقنها الشيخ ملريده بالتو

ذلك  يف  وهلم,األذن اليمنى يف  فيكون تلقينه,االسم السابعفيام عدا 



  
    

 

٩٥ אא

 وجتارب , مرتب عىل أعداد وأوقات معينة. دقيقيتوجيه وتفصيل تربو
  .صادقة مكررة

 , أن يذكر كل اسم منها مائة ألف مرة,وربام اكتفی الشيخ بتكليف املريد
 بعد استكامل العدد  ثم ينتقل املريد تلقائيااهللا,+ كام يرى بنور,أو أقل أو أكثر

 دون حاجة إىل تلقني جديد − باإلذن العام , يليهياملكلف به إ االسم الذ
 , حتى يكون الفتح والوصول بااللتزام وكثرة التكرار, مع كل اسم−

  . بعد الرابMة الروحيةاهللا+نور ذكر يف واالستغراق
مفاتيح  Aالنبيوهم جيعلون التعبد باالستغفار والصالة علی 

  .كل يوم مرة يف  فال بد منها ولو,داخل لذكر األسامء املقررةوم
 فزاد علی األسامء ,جعل األسامء ثالثة عرش  ولكن اإلمام اجليالين

  :السبعة املذكورة اسمه تعاىل
   ودود−٣    عزيز−٢    واحد−١
  باسF −٦    مهني−٥    وهاب−٤

  .ي والرتبويعىل أصول اجتهاده الروح
 وIرق أخرى مباركة كبعض ,ذهب سار السادة اخلليليةوعىل هذا امل
  . احلسن املسلسل إىل أيبي باإلذن الروح.الشاذلية أيضا

٣-אאאאאW 
   ومنهم السيد الوالد ,وقد اخترص بعض األئمة املحمديني األمر

ده واكتفى فجعل مراتب النفوس ثالثا ال سبعا بحسب كشفه واجتها



            
 ٩٦ א

 , تسمی امللهمةي ثم السوية الت, ثم اللوامة,األمارةبالنفس بالقول 
ø§>﴿لقوله تعاىل  tΡuρ $ tΒ uρ $ yγ1 §θ y™ ∩∠∪ $ yγ yϑ oλ ù; r'sù $ yδ u‘θèg é $ yγ1 uθ ø) s?uρ﴾+]٨ − ٧:الشمس[ 
َين هلا وعرفهاَ بيوأهلمها يعن َّ.  

 الصالة : وذكر اللوامة, االستغفار:وجعل السيد الوالد ذكر األمارة
ن املريد يقMع املراتب الثالث أ فك. التهليل:وذكر السوية Aالنبيعلی 

  .يكلام قرأ الورد اليوم
 يرج للرتقا عنده مدي فه,أما بقية مراتب النفس بعد السوية وامللهمة

 مرتبة واحدة ذات مقامات ي فه,فلك هذه النفس السوية يف الذايت
 ثم إن النفس , من النفس السوية فالنفس املMمئنة مرتبة,رج ذاتيةاومد

  :عندنا قسامناملMمئنة 
 وذكرها االسم املضمر واملفرد معا , وهذا هو مقام احلبية:مMمئنة راضية −١

 ]١٦٥ :البقرة[+﴾!° t⎦⎪É‹©9$#uρ (#þθãΖtΒ#u™ ‘‰x©r& ${6ãm﴿جمال الشوق  يف )اهللا+هو (يأ
Uهذه النفس  ومشهد.وشأنه اخلوف والقبض والتذلل واحلذر واالحتيا 

 .)ياجلالل اإلهل(
وذكرها االسم املضمر  ,وهذا هو مقام املحبوبية :مMمئنة مرضية −٢

öΝåκ﴿جمال الوله  يف )هو(وحده  ™: Ït ä† ÿ…çµ tΡθ ™6 Ït ä† uρ﴾+]وشأنه الرجاء ]٥٤:املائدة 
 وأكثر ما يذكر ,يسعة الفضل اإلهل يف  واألمل,والبسF والتدلل

ومشهد هذه النفس ) يا هو(قال  في,االسم املضمر مع ياء النداء
  .)ياجلامل اإلهل(



  
    

 

٩٧ אא

 وذكرها االسم املفرد , مع النفس الكاملةني درجة التمكثم تأيت
فهو وعاء أرسار مجيع األسامء والصفات ما علم منها وما مل ) اهللا( )١(اجلامع
 يفه , وكلها صفات له, والذاكر به ذاكر هبا مجيعا ألهنا ترجع إليه,يعلم

 ولكل ذاكر به نصيب منه عىل قدر اجتهاده ,ل أرسار وأنوارهمفصلة إلمجا
  .)يالكامل اإلهل( ومشهد هذه النفس , وهو خمتار الشاذلية,وإخالصه

٤-אאאW 
تفسري  يف يفقد بوب له اإلمام الفخر الراز) هو(أما االسم املضمر 

 ,لرموز واإلشارات واستوعب كل ما جاء فيه من العبارات وا,الفاحتة
 , وأنه جممع األرسار واألنوار واإلمداد,وأثبت علميا أنه ذكر اخلاصة

 تليه ال ي فإنه بابه أو صاحب املرتبة الت,وأنه ما مل يكن هو االسم األعظم
  . فارجع إىل هناك فإنه هام وعظيم,حمالة

 وهو ال يثنى ,إن لفظ اجلاللة عندنا علم غري مشتق فال يسمى به برش
َوال يوصف ف َوصُ وهو ي,ال جيمعو  ترجع هللا+ وكل اسم أو صفة,بهُ

 كثري ي وبذكره يكتف. االسم األعظمهحتى جزم كثري من السادة بأن ,إليه
  رسالته املسامة القصد املجرداهللا+ وفيه كتب ابن عMاء,من السادة الشاذلية

  .االسم املفرديف 
אא 

 بعد تفهم ,ألسامء املختارة واألسامء احلسنىمزاولة ذكر ا يف وال بد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

, املMمئنة الراضية:  معارج ثالثةوهبذا يكون النفس السوية ذات:  قال السيد الرائد )١(
 .  اجلامعة الشاملة وهياملMمئنة املرضية ثم الكاملة , 



            
 ٩٨ א

 وحتقيق خمارج ,معانيها ولو إمجاال من صحة نMقها صحة مMلقة
ال إله (ذكر  يف موضعه وبخاصة يف ٌّلُ ك, ومراعاة املد والقرص,احلروف

 إىل  فإن اخلMأ فيها قد يفيض,األسامء األخرى ويف الصيغ ويف )اهللا+إال
  .صوفةستتمصوفة واملجتمعات امل يف  كام نراه,كبرية موبقة
אW 

  .) العليم, الفتاح,الرزاق( فيقال مثال ,نMقها مع األلف والالم :  أوهلا
  .) عليم, فتاح,رزاق( فيقال مثال ,نMقها جمردة من األلف والالم :ثانيها
 يا , يا فتاح,يا رزاق( فيقال مثال ,نMقها ملحقة بياء النداء :ثالثها

  .ولكل منها رس ومقام وأثر) عليم
١-אאאאW 

ملفرد أو ا فيكررون قوهلم إن ذكر االسم اهللا+وقد يسف خصوم ذكر
 فلن يكون , وهذا زعم خاIئ وقح, فهو هدر,املجرد ال يفيد معنى

  . أبداا هدراهللا+اسم
 مالحظ أن هذا االسم ,مثال) رزاق(أو ) الرزاق( بلفظ اهللا+والذاكر
أو )  رزاقريب(أو )  الرزاقاهللا( تقديرها مثال , مجلة خربيةيأحد جزأ
 أو مبتدأ خلرب حمذوف ,وفذدأ حمت فاالسم املجرد هنا خرب ملب,نحو ذلك

وقد )  الرزاقاهللا+أذكر(يكون مفعوال لفعل حمذوف تقديره كام جيوز أن 
 حذفت منه ي فيكون االسم املجرد مناد,يكون الذاكر مالحظا ياء النداء

القرآن  يف ولكل ذلك أشباه) ن مل يكن قد نMق فعال هباإ (ًياء النداء بالغة
 .والسنة معروفة عند أهل اللغة



  
    

 

٩٩ אא

ُال تقوم « : حديث الصحيحنيويف ُ َ يامة وعىل وجه األرض من قالَ
ال هذا الدليل الباب إ يف  ولو مل يكن, ذكرا أو أمرا وهنيايأ )١(»اهللا+اهللا+يقول
  .لكفى
ِّ رباهللا+اهللا+« :دعائه يف يقول A كان: احلديث الثابت أيضاويف َ ال يَ

ًأشرك به شيئ ْ َ ِْ ِ ُ ِ   . ومل يعرتض عىل هذه الرواية سلف وال خلف.)٢(»اُ
كان يمر عىل بالل وهو يعذب ويقول  Aأنه :صحاح السري يف وثبت

ُمشرع األعظمـْل وهو اAفلم ينكر عليه بل كان يكررها) أحد أحد( ِّ َ  وهذا ,ُ
  . الذكر باالسم املفردي أعن.أوضح األدلة عىل صحة هذا الذكر

 :العنكبوت[+﴾#$!ä9θà)u‹s9 ª⎯£﴿ ]٩١:األنعام[+﴾#$!È≅è% ª﴿ القرآن الكريم يقول تعاىل ويف
  . أسلفنايعدة آيات وماضية علی القواعد اللغوية الت يف  مكررة]٦١

لسور وغريها كلها نقول ثابتة حممولة عىل واألوضاع اللغوية لفواتح ا
 فالقول بأن الذكر باالسم ,ما قدمنا من القواعد اللغوية والبالغية األصلية

  . هذا القول هو عني اخلMأ وعني اهلدر,املفرد أو املجرد خMأ أو هدر
٢-אאאW 
Ì﴿اهللا تعاىل يقول  −أ ä.øŒ$# uρ zΝó™ $# y7 În/u‘ Zο tõ3ç/ Wξ‹ Ï¹ r& uρ﴾+]ويقول ]٢٥:ِاإلنسان 

﴿Ìä. øŒ$#uρ zΝó™ $# y7 În/ u‘ ö≅ −G u; s? uρ Ïµ ø‹s9 Î) Wξ‹ ÏFö; s?﴾+]واالسم اجلامع العام ]٨:املزمل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

َعن أنس أن رسول: بلفظ ) ١٤٨/٢٣٤(أخرجه مسلم  )١( ُ َ َّ َ ٍَ َ ْ َ قالAاهللا+َ َّال تقوم الساعة حتى  «:َ َ ُ َ َّ ُ ُ َ َ
ِال يقال يف األرض ْ َ َ َ ُ  . »اهللا+اهللا+َ

ْعن أسماء بن) ٣٨٨٢(وابن ماجه ) ١٥٢٥(أخرجه أبو داود  )٢( ِ َ َ ْ َ ْ ٍت عميس َ ْ َ ُ ِ . 



            
 ١٠٠ א

ت اوإليه تعود مجيع األسامء احلسنى والصف) اهللا(األشهر لربنا  هو 
  .العليا

!¬﴿ تعاىل يقول اهللا +−ب uρ â™!$ oÿ ôœ F{$# 4© o_ ó¡çt ø: $# çνθ ãã÷Š$$ sù $ pκÍ5﴾+]والدعاء ]١٨٠:األعراف 
 , وكالمها يشمل ترديد اسمه تعاىل مفردا جمردا. والذكر دعاء,ذكر

 يف  علی األلسنيكام جاءت األسامء احلسنى بالنص الصحيح اجلار
  .كل الروايات مفردة جمردة

È≅è% (#θ﴿اهللا تعاىل يقول  −ج ãã÷Š $# ©!$# Íρ r& (#θ ãã÷Š$# z⎯≈ uΗ ÷q§9$# ( $ wƒ r& $ ¨Β (#θ ãã ô‰s? ã& s# sù â™!$ yϑ ó™ F{$# 
4© o_ ó¡çt ø: ) الرمحن(أو اسمه ) اهللا( اذكره تعاىل باسمه ي أ]١١٠:اإلرساء[+﴾#$

 وحكم ,وكلها أسامء مفردة جمردة ,أو غريمها من أسامئه احلسنى
  . عليها مجيعايواحد منها جير

Ëx﴿اهللا يقول  −د Îm7y™ zΟ ó™ $# y7 În/u‘ ’ n?ôã F{$#﴾+]قدس اسم ربك عن ي يعن]١:ىلاألع 
 مفرسا , واحلال واملقال واألفعال,الزمان واملكان واإلمكان يف النقص

ö≅−G﴿آية أخرى  يف بقوله تعاىل u; s? uρ Ïµ ø‹s9 Î) Wξ‹ ÏFö; s?﴾+]والتبتل غاية ]٨ :املزمل 
  .األدب ومتامه ظاهرا وباIنا

د هبا االسم مرة أكثر ما يرا) ١٩(القرآن  يف )اهللا+اسم(ذكرت عبارة  −هـ
  . عىل ما سبق بيانه,املفرد

٣- אאW 
ولكن بعض كبار أشياخنا يرون أن الذكر بياء النداء عىل جاللته 

 فكأنه منظور فيه إىل مقابل , إنام هو نوع من االستغاثة والMلب,ومدده
 الذين توجههم اآلثار ,أجر أو عوض وهو معنى مما يغلب علی املبتدئني



  
    

 

١٠١ אא

 أما غريهم من السالكني والواصلني فإنام يشغلهم املؤثر عن ,إ املؤثر
 غريها متجيدا  فهم يذكرونه باالسم املجرد من ياء النداء أو,األثر

  .فهو أهل الثناء واملجد) خملصني له الدين(وعبودية ليس إال 
مقامات الMلب واالبتهال  يف  وإنام حيسن الذكر بياء النداء:قالوا

هذا , ويف قام التعبد فاألمثل الذكر فيه بغري حرف النداء أما م,واالستغاثة
  .املعنى مذاق رفيع

٤-אאW 
 إذا ,االسم املعرف باأللف والالم أو املجرد منها يف ولصحة النMق

 ويقف بالسكون ,رسعة متصال أن يضم آخر االسم األول يف كرره الذاكر
  : فيقول مثال,علی الثاين

 − بالضم والتنوين ,رزاق(أو )  الرزاق بالسكون− بالضم −الرزاق (
 أو من أسفل ,سواء بدأ هزة جسمه من اليمني إ اليسار) رزاق بالسكون

 منحوت , وحيافظ عىل ذلك حتى ال ينتهى إىل ذكر اسم شيMاين,إىل أعىل
 فيفسد عبادته ,يبالرسعة من تالحم األسامء املتصلة من حيث ال يدر

ما مل تالحظ صحة النMق ) عليم( فمثال اسمه تعاىل ,ضلوربام انحرف و
واسمه تعاىل ) معىل(إىل فيه عىل ما ذكرناه ينتقل برسعة التكرار والتالحم 

) يفلM(ينتقل إىل ) لMيف(واسمه تعاىل ) معظى(ينتقل إىل ) عظيم(
وربام زين الشيMان ذلك .. .وهكذا) هال(ينتقل إىل ) اهللا(واالسم املفرد 

 وربام كان هذا Iريق . فأرص عليه فخرس الدنيا واآلخرة,جلاهلبد االلع
  .إىل عبادة اجلن والشياIني



            
 ١٠٢ א

 فيحسن أيضا أن يضم االسم ,حالة الذكر بإثبات ياء النداء يف أما
 − بضم اهلاء − اهللا+يا( فيقول , كام قدمنااألول ويقف علی االسم الثاين

 يف  مجيعا مبالغةوهكذا أو يقف بالسكون عليها)  بالسكوناهللا+يا
Uن إليها إال من فقههي فف,االحتياMاهللا+ الذكر مزالق ال يف.  

٥-אW 
 ذكر االسم املعرف باأللف والالم متالمحا سمعت بعض ويف

 Iلبايس(برسعة فيقول ) الباسF الباسF(صوفني يذكر اسمه تعاىل ماملت
 ,هذا اخلMأ يف ما وقعولو أنه وقف عىل رأس كل اسمني كام بينا ) Iلبايس
 وإذا صح أن حسن النية , وهكذا,غريه يف هذا االسم هو الشأن يف والشأن

  .مىض فلم يعد هذا العذر قائام بعد النصيحة والبيانفيام كان شفيعا له 
 هذا الذاكر الساذج عندما أردت أن ي من أذيوال أذكر مدى ما أصابن

 كيفية هذا الذكر عن يه تلق وحجته أن,أهديه إىل سواء الرصاU باحلكمة
 أو , أو داعيا,جاهال وعندما يكون الشيخ ,شيخه القMب الواصل

 تكون بليته علی ,سابق بالعبادة أو متعصبا أو غري , أو مشعوذا,جمازفا
  .الناس أشد من بلية إبليس



  
    

 

١٠٣ אאאאא

אא 
אאא 

إن مما اختصت به الMريقة املحمدية التعبد باألسامء احلسنی التسعة 
والتسعني كلها سواء قMع األسامء السبعة أو الثالثة عرش أو مل يقMعها 

  :وذلك علی النحو اآليت
 منها بالرتتيب كل  ذكرناه قبال اسامي الذي إما أن يضيف إىل ورده اليوم−أ

) ٩٩(ه الورد حتى تنتهی األسامء الـ  يذكر بييوم ويذكره بالعدد الذ
  . وهكذا,ثم يعود فيبدأ

 ,يآخر الورد اليوم يف أو أن يذكر جمموعة األسامء احلسنى مرة واحدة
  .منثورة أو منظومة كل ليلة بعد الورد

ال فإن مل يستMع خصص هلا رجب وشعبان ورمضان وصدر شو −ب
 يقدر عليه يكل ليلة اسام مع الورد بالعدد الذ يف يذكر بحيث ,سنويا

 يف العدد زاد يف  وكلام زاد,وحيسن أال يقل عن األلف حتى تنتهي
  .الفضل

كل  يف فإن مل يستMع خصص هلا رمضان وصدر شوال بحيث يذكر −جـ
 وهذا من أهم ما حيافظ عليه ,يليلة ثالثة أسامء مع الورد اليوم

   .ننا مع التأكيد عليه واهللا املستعانإخوا
ظروف من اإلخوة واألخوات فلهم أن الأما املجتهدون الذين متكنهم 

 , آالف مرةةيكرروا االسم الواحد من األسامء احلسنى ما بني ألف وعرش



            
 ١٠٤ א

 بحيث يمأل الذكر كل أو أكثر فراغ األخ أو األخت ,وجيوز أكثر من ذلك
 يليه ي ثم ينتقل إ االسم الذ,كل مكان  ويفقائام أو قاعدا أو ماشيا

 األسامء حتى تنتهي , ذكر به االسم السابق وهكذايبنفس العدد الذ
 − مع توجيه الشيخ ورعايته ما أمكن −ثم يعود مبتدئا من جديد  ,احلسنى

  .عىل أال يعMله ذلك عن مMالب دنياه وأرسته
W 

الذكر بني  يف  حيسن اجلمع:عند ذكر األسامء املتقابلة أو املزدوجة :األوىل
موضعه فيقال مثال  يف  كل منهام,االسمني املتقابلني مرة واحدة

)Fاملعز املذل(وهكذا ) اخلافض الرافع(وكذلك ) القابض الباس( 
 يف وأمثاهلا) الضار النافع(+ و)ؤخراملقدم امل(+ و) املميتيياملح(+و

 , سواء كان الذكر بإثبات األلف والالم,ناء التعبدنفس واحد أث
  .أو بغريمها أو بياء النداء

!¬﴿ أمرنا بأن نذكره باألسامء احلسنى كلها قال تعاىل اهللا+ أن:الثانية uρ 
â™!$ oÿ ôœF{$# 4© o_ó¡ çt ø: $# çνθ ãã÷Š$$ sù $ pκÍ5﴾+]فحافظ عىل أن تكون من ]١٨٠:األعراف 

 أما السادة , حيرمك رسه ومدده أالاهللا+ واسأل,أهل هذا اخلMاب
الذين يكتفون باألسامء السبعة املشهورة أو الثالثة عرش فقF كام 

 ها جتمع معاينّذلك اجتهاد خاص حيث يرون أن يف قدمنا فلهم
  . واهللا أعلماهللا,+وأرسار بقية أسامء



       
 

 

 
 
 
 
 
 

אא  



  
    

 

١٠٧ אא

אא 
١-אאW 

 أصل اخللوة عند الصوفية هو استحباب االعتكاف كام جاء الندب إليه
ÿρ#)﴿به فقال اهللا +اإلسالم, واخللوة نوع من الفرار إ اهللا, وقد ألزمنايف  ” Ïsù 
’ n< Î) «! $# ( ’ ÎoΤÎ) /ä3 s9 çµ÷Ζ ÏiΒ Öƒ É‹tΡ ×⎦⎫Î7 •Β﴾+]هجرة إليه تعاىل وهي ]٥٠:الذاريات ﴿’ ÎoΤÎ) 

ë=Ïδ#sŒ﴾ 4﴿ مهاجر يأ’n< Î) ’ În1u‘ È⎦⎪ Ï‰öκ u y™﴾+]وقد كان االعتكاف أو ]٩٩:الصافات 
األديان السابقة, فموسى واعد ربه ثالثني ليلة, ثم  يف اخللوة سنة ماضية

 ومريم ابنة عمران, وكان هلا .متت بعرش, فتم ميقات ربه أربعني ليلة
 وكان ليحيی اعتكافه وميقاته ثالث ليال .املحراب يف ااعتكافها وميقاهت

اهللا +فاخللوة ذهاب وفرار وهجرة إىلاهللا +كتاب يف  وكل ذلك ثابت.سويا
  .كام قال إبراهيم ولوU من قبل

 حراء, كام كان خيتيل يف اختىل قبل البعثة  Aاهللا+وقد ثبت أن رسول
غريها  يف مضان, وربامالعرش األواخر من ر يف العرشين أو يف بعد البعثة

  .كذلك, فأصبحت اخللوة سنة نبوية من سنن اهلدى الثوابت
٢-؟אא 

أن خيلو العبد القادر املستMيع إىل ربه فرتة ترويض اهللا +إذن فدين
ورياضة, يتخلص فيها من عقده وأزماته ورواسبه النفسية, ويتMهر فيها 

 بشحنة اإليامن واليقني والقرب من خMاياه وآثامه ونزواته ويتضلع فيها
من اهللا, فيخرج وقد صفا قلبه, واستنار باIنه, وانسلخ من أمراضه 

 يف وخلصت نواياهاهللا +القلبية والنفسية واخللقية, إن صح توجهه إىل



            
 ١٠٨ א

خلوته, بل إنه لينسلخ تبعا هلذا من بعض أمراضه اجلسمية والبدنية 
, إضافة إ الشحنة اإليامنية كذلك, فكأنام ولد والدة أخرى إن وفقه اهللا

  . حيصلهاالتي
 ومتى ما ثبت أن اخللوة عالج روحى لألمراض النفسية واخللقية, ثم

 عالج لألمراض اجلسمية املرتتبة علی األزمات والعقد واالنفعاالت هي
 نوع من عزل املريض حتى يشفى,  فقد علمت أن اخللوة بالتايل.املختلفة
 نفسانيا, وال يتعرض هو للهالك شأن  غريه خلقيا واليفال يعد

  .األمراض اجلسمية املعدية سواء بسواء
ورش األمراض أمراض الباIن, ورش اآلثار آثارها املدمرة, ورش 

  .املوتى موتی األحياء
٣-אאW 

ي يف  ملضاعفة الشحنة اإليامنية, والرتق هيأما خلوة السليم فإنام
ملدد, أو علی األقل زيادة Iاقة اليقني معارج القرب وIلب مفاتيح ا

رمضان, وهبذا يف  A يف نفس املريد شأن خلوة الرسولوالعالقة باهللا
  .تصبح اخللوة رضورة إنسانية

 يوكام يؤكد أIباء الصحة اجلسمية والنفسية رضورة تعيني يوم دور
للراحة واالستجامم, فكذلك يقرر أIباء األرواح رضورة تعيني فرتة 

ن كافة الرواسب واملشاغل والشواغل, واملهام واهلموم, للتخلص م
واالنرصاف املMلق إ اهللا, واالستمداد من الMاقة املقدسة للتخلص من 

  هياملتاعب واإلجهادات واملعايب املعنوية والعودة إىل مواجهة احلياة بام



  
    

 

١٠٩ אא

  .ي ومعنوورشد, ونظافة وإنتاج حيسوIاقة أهله من حيوية وفهم 
لوة كام يفهمه املتحاملون واحلمقى نوع من االنMواء فليس أمر اخل

ب من مواجهة مرارة الواقع أبدا, إنام اخللوة ووالسلبية والضعف, أو اهلر
وقوة ومصابرة وكفاح مرير, ال يعرفه  استعداد وتدريب وتربية إجيابية,

يوم َّوالني حاول اعتكاف وخلوة َإال ممارسوه, ولو أن أحدا من أولئك الق
  . اجلبان من األسديعىل متعارف الصوفية ملا أIاق, ولفر فرار اجلدواحد 

٤-אאW 
 أن رشU اخللوة هو رشU االعتكاف فقد أخرج :وعند املحمديني

ْالسنة علی ال :عنها قالتاهللا + وأبو داود عن عائشة ريضيالبيهق َ َ ُ َّ ِمعتكف ـُّ ِ َ ْ ُ
َأن ال يعود مريضا وال ي ََ ََ ً ِ َ َ ُ ْ َشهد جنازة وال يمس امرأة وال يباشرها وال َ َ ََ َ ََ َ َِ َ ُ ًَ ًَ ْ َ ََّ َ َ َ َ ْ

َّيخرج لحاجة إال لما ال بد منه وال اعتكاف إال بصوم وال اعتكاف إال َ َّ َ َ َِّ ِ ِ َِ ََ َِ ِْ َْ َ ٍَ ْ ََ ُ ْ ِ ٍَّ ُ ِ َِ َ ُ ْ  يف َ
ٍمسجد جامع ِ َ ٍَ ِ ْ)١(.  

 تتخللها ورشU املسجد اجلامع هنا مقيد بام إذا كان االعتكاف ملدة أيام
غري املسجد اجلامع خرج لصالة اجلمعة  يف صالة اجلمعة, فإذا اعتكف

  .غري املسجد اجلامع صحيح يف ال فاعتكافهإو وجوبا,
 يف كف حيث شاءت لعدم فرضية اجلمعةتوذلك خالفا للمرأة فإهنا تع

املسجد عند عدم  يف حقها, ومسجد بيتها أوىل هبا, فإذا فضلت االعتكاف
دم السمعة والرياء رضبت لنفسها خباء خاصا فيه, كام ثبت الفتنة أو ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٤/٣٢١( الكربى قي يفوالبيه) ٢٤٧٣(خرجه أبو داود أ )١(



            
 ١١٠ א

املسجد ملا أردن االعتكاف فيه,  يف األخبية عن أمهات املؤمنني أهنن رضبن
  .ذلك Aاهللا+ومل ينكر عليهن رسول

 إذا مل يضمن شتات قلبه خيلتاملسجد أو امل يف وكذلك الرجل املعتكف
 يف  رضب لنفسه خباءونفسه أو خاف الرياء والسمعة, أو نحو ذلك

وقد رواه أمحد ومسلم وابن ماجه  Aاهللا+املسجد كام كان يفعله رسول
  .وأبو داود وغريهم

 قبل خلوته مجيع التزاماته املادية ي أن يؤدومن املتعني علی املختيل
خلوته واألدبية نحو عمله ونحو أهله خاصة والناس عامة, فال تكون 

ء, بيشاهللا +انشغاله هو عن يف ه والء من خلوتترضر غريه بيش يف سببا
  .وهلذا الرشU أمهية ال حد هلا

٥-אאW 
 يزن مجيع ظروف الذيثم إن توقيت اخللوة وميقاهتا موكول للمرشد 

املريد وحتمله واحتامالت حياته, ومالبساته االجتامعية والشخصية 
أواخر  يف ة واخلاصة, وإن كانت السنةوالنفسية, والعائلية والروحية العام

  .رمضان
فاخللوة إذن إحدى وسائل املحافظة علی الكرامة اإلنسانية وعلی 
الصحة اجلسمية والنفسية, وعلی املعامل الدينية والروحية, وعلی املصالح 
 يالوIنية والقومية والتقدمية, وهكذا ينكشف للناس املفهوم الواقع

 يمدلوالت التصوف اإلسالم يف  واإلسالميةل للكرامة اإلنسانيةياألص
وجماهداته, كلام عميت عليهم أو كلام استعصت بحكم اجلهل واملادية, 
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Fأو من اجلهل والتعصب واملشيب,إدراكها الناس بني الشباب  يف فتخب 
  .والتسلف املريب

٦-אאW 
وكذلك ختتلف حال اخللوة عندنا باختالف حاالت الناس وباختالف 

 مالئام لكل أخ الختالف الظروف ما يراه املرشد الMبيب الرباين
 :واملناسبات والقابليات وغريها, فعندنا

  .واخللوة اجلزئية −٢    .اخللوة الكاملة −١
  .خلوة اجللوةو −٣

-אW 
العمر مرة, إن مل يمكن  يف ولو  مدة ما,إىلة انعزال مMلق للعباد

مكان صالح لذلك, واملسجد أوىل,  يف التكرار لتحصيل الفضل, وتكون
 برشوIه املقررة من شيخه, وأقلها ساس الذكر املعهود به إ املتخيلعىل أ

وأكربها  وأوسMها بني أسبوع وثالثة أسابيع, من ثالثة أيام إىل أسبوع,
رمضان فالسنة الثابتة بني عرشة  يف  يوما, فإذا كانتبني أربعني وسبعني

أما ميقات موسى فكان  Aوهي ميقات النبياأليام أو العرشين األخرية, 
  .كام ذكره القرآن أربعني ليلة, وميقات زكريا ثالث ليال

-אאW 
مكان معني, لوقت معني ولو بعض  يف  االنعزال للعبادة يوميايه

 : الفراغ من قضاء مMالب احلياة اليومية املعتادة, ورشوIهاساعة, بعد



            
 ١١٢ א

حفظ اجلوارح والقلب متاما عن حمارم اهللا, أثناء الوجود مع الناس, 
مقارفة خالف األوىل, مع االنشغال  يف واإلرساع بالتوبة ملجرد الشك

الدائم بالذكر املختار أيا كان, وأين كان, إن صمت اللسان فالقلب عىل 
  .قيم مع دقاته ال ينقMع, والتدريب عىل ذلك يسري بإذن اهللاذكره م

-אW 
 استمرار انشغال القلب بالذكر مع القيام بمMالب احلياة املعتادة, يه

 حتى )قلب مع اخلالق, وجسم مع املخلوق( منها ءمع عدم مغايرة يش
وارح كام  حفظ اجل: ورشوIها)لسانه يف جنانه, والفرق يف اجلمع(يكون 

أسلفنا أثناء الوجود مع الناس, وليس فيها عزلة علی اإلIالق, ال كلية 
وال جزئية إال بقدر مقدور, كلام أمكن ذلك بحسب ظروف املريد 

  . العبادة بكل قول وعملي أن ينويوIاقاته, وهذا مرتوك له, ويكف
אאW 
إذا كان مكلفا بعدد  − صاحب اخللوة اجلزئية, وخلوة اجللوة ىلوع

 املعهود  ليعلم متوسF عدد ذكره,أن يعمل لنفسه مقياسا −حمدد من الذكر 
الساعة الزمنية الواحدة, حتى ال يشغل نفسه بالعد علی املسبحة  يف به إليه

ُيستهدف ملا ال موجب له أثناء عمله الدنيوَف َ ْ َ ْ   ., ووجوده بني اخللقيُ
  .ً هنا جتاوزاي متوسF العدد التقريبينعم إن للعدد رسا خاصا, لكنه يكف

 يف ويكون حساب ذكره بحسب عدد الساعات أو أجزائها مرضوبا
الساعة الواحدة كام جربه وعرفه من نفسه, فيسهل عليه  يف متوسF الذكر

  .الذكر بال عد علی املسبحة
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אW 
 من Iعام  متام إخالص النية, واستحضار ما يلزمه:وأهم آداب اخللوة
 مدة اخللوة, ثم مالزمة الصوم, واالكتفاء يورشاب ومتاع رضور

بالقليل من الMعام, واملنام واالنرصاف بكليته عن مشاغل احلياة الدنيا, 
  :وتوكال عليه وتفرغا لعبوديته, فإذا عزماهللا +اعتامدا عىل

  .حلل نفسه من حقوق الناس عليه :أوال
  .ن إليه أثناء مدة خلوته, كأنه بينهمجهز ألهله كل ما حيتاجو :ثانيا
دبر أمر عمله أو وظيفته أو جتارته, حتى ال تتوقف أو تضMرب,  :ثالثا

 يثم اغتسل بنية االعتكاف واخللوة, وتعMر ثم صىل ركعت
االعتكاف  يف  رشوU السنة هيالتوبة, وبقية رشوU التوبة

  . والبدء من صباح اجلمعة أفضليالرشع
جد منيبا خاشعا ضارعا, فإذا دخله صىل ركعتيه صالة ثم خيرج إ املس

هذا اليوم, أو قرأ ما  يف ّمMمئنة متقنة, وقرأ الكهف ملا ورد من أنها السنة
كل مقام ملن  يف  بتكرار سورة اإلخالصي وعندنا دائام نعن−تيرس من القرآن 

  . ملا ورد فيها من ترغيب صحيح جليل−ال يستMيع قراءة غريها من القرآن 
 Aاءة سورة الكهف الصالة علی النبيويالزم العابد بعد قر

اهللا +موكبهم عىل يف مستحرضا روحه الرشيفة وأرواح أشياخه معه مقبال
 حتى يؤذن للجمعة, وتنتهياهللا +بال حجاب, وال وساIة بينه وبني

شعائرها اإلهلية, فيختم الصالة ويدعو باملغفرة والتوفيق والقبول, ثم 



            
 ١١٤ א

  حمافظا عىل أال يقع)حيث تكون اخللوة(, ويتجه إىل خلوته يودع مرافقيه
  . فيها ما شاء اهللاخمالفة أثناء الذهاب إليها, ليقيضيف 

אאW 
فإذا كانت اخللوة عامة جعل جوف الليل للتهجد والتسبيح 

بعد صالة الضحى للصالة واالستغفار, وبعد صالة الفجر للقرآن, و
وحده ال اهللا + ال إال:صالة الظهر للتهليل األكربوبعد  Aعلی النبي
اهللا + سبحان:إلخ, وبعد صالة العرص للذكر اجلامع.. .رشيك له
إلخ, وبعد املغرب للتنفل بالصالة املسنونة, وبعد العشاء .. .هللا+واحلمد

له, ويردد جمموعة األسامء اهللا + بقدر ما شاء)اهللا+(يذكر االسم املفرد 
ما مل يؤذن بعدد خمصوص لبعض األسامء أو مرات, احلسنى كلها عدة 

الصيغ فيالزمه ليدرك أرساره وبركاته وجيعل فيام بني كل ذلك فرتات 
خلق  يف للراحة يملؤها بالدعاء والتعبد باألحزاب ملا ورد فيها, والتفكر

 نفسه وأرسارها, وما جيب  ويف اآلخرة واألوىل, ويفالسموات واألرض,
اهللا +ِما ينتظره من نعيمها وعذابها, مستظهرا حقعليه من تزكيتها, و
  .موكب احلياة مجيعا, حتى يقوم برسالته كاملة يف عليه, وكيف يؤديه

 اخللوة خلدمة اسم معني من أسامء اهللا, أو صيغة أو ورد يفإذا كان ينو
خلوته بأداء الفرائض والنوافل واألوراد احلتمية, ثم مأل  يف خاص اكتفى

 االسم املختار, وأكثر الشاذلية خيتلون باالسم املفرد كل الوقت بذكر
 وبعض السادة يقسمون األسامء السبعة أو األسامء احلسنى عىل أيام )اهللا(
ذلك نظر وتوجيه ولكل مريد حكم خاص, قد  يف لوة, وللشيخاخل

 .ِيشابه غريه أو ال يشابهه, واهللا املوفق املستعان



       
 

 
 

 
 

 
  

    

 

אא 
א  



  
    

 

١١٧ א

אאא)١( 
Wא 

ِرويت صالة التسابيح بصورتها املعروفة عن مجاعة عديدة من ثقاة 
 أصح وأحسن أسانيدها ما رواه  ومن, بعضهم بعضاياملحدثني يقو

وقد صححه  صحيحه وابن ماجه عن عكرمة يف داود وابن خزيمة+أبو
 وقد رواه , وغريهميبد الرحيم املرصحممد ع+ وأبوي واآلجراملقديس
  . وقبل السالم, من هذا الMريق بزيادة دعاء بعد التشهدالMرباين

 ,وكذلك وردت صالة التسابيح من حديث ابن عباس وأخيه الفضل
  .عنهماهللا +وأبيهام العباس ريض

عليهم اهللا + وأخيه جعفر وابنه عبد,ِّووردت كذلك من حديث عيل
  .الرضوان

 , رافع وأيب,بن عمراهللا + وعبد, وأنس,ن حديث أم سلمةووردت م
  . وغريه,كام وردت من مرسل إسامعيل بن رافع

١-אW 
 ,وقد نص عىل صحة حديث صالة التسابيح أكثر من حمدث ثبت ثقة

 , وابن حجري, واحلافظ املنذر, والسمعاين, وابن مندهي املدين:منهم
 ي, واألذرع, والزركيشي, والبلقيني, السبكي والتق,وابن الصالح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ذلك رسالة أمهات الصلوات النافلة للسيد الرائد راجع يف )١(



            
 ١١٨ א

  . وآخروني, السبكي والتاج ابن التقي, والعالئ,وابن املفضل
  أصح : قولهي عن اإلمام الدارقMن)١(األذكاري يف وقد نقل النوو

≅ö﴿فضائل السور فضل  يف ءيش è% uθ èδ ª!$# î‰ym r&﴾ فضائل  يف ءوأصح يش
   .الصلوات صالة التسابيح

حباب صالة  نص مجاعة من أصحابنا علی است وقد:يقال النوو
  .املحاسن الروياين+ وأبوي,حممد البغو+ أبو: منهم,التسابيح
 , من يسمع عظيم الثواب الوارد فيها:يالرتشيح قال التاج السبكويف 

 غري مكرتث بأعامل الصاحلني ,الدين يف ثم يتثاقل عنها فام هو إال متهاون
  .ءيش يف  أن يعد من أهل العزميوال ينبغ

  . ما رأيت للشدائد مثل صالة التسابيح:يعثامن احلري+وقال أبو
 ميرسة , مفرجة للكروب,ّوقد ورد أنها وسيلة مكفرة للذنوب

 ويسرت ,ِ ويؤمن بها الروعات,ِبها احلاجاتاهللا + يقيض,للعسري
  .العورات

 واخلMيب لصالة التسابيح كتابا أوردا فيه Iرق وقد أفرد الداراين
  .َيث هذه الصالة وثبوتهاأحاد

 لتصحيح حديثها جزءا , وابن مندهي,موسی املدين+كام أفرد أبو
 ذلك كتاب الرتشيح لصالة التسبيح من خري ماي يف خاصا وللتاج السبك

  .هذا البابيف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١/٤١٢ (ذكار للنوويراجع األ )١(



  
    

 

١١٩ א

٢-אW 
 وهو معروف ي,صحة هذه الصالة غري ابن اجلوز يف ومل يMعن

 ودليلهام هنا , وهو معروف باالندفاع,يمية ثم وافقه ابن ت,بالتعنت
من أن يقاوم أدلة كل من ذكرنا من أئمة احلديث فحكمهام هنا ومن وهي أ

 فأكثرهم , أما مقلدوهم فال نظر إليهم,ِتابعهام ساقF االعتبار نهائيا
  .Iالب شهرة ومال وفتنة وتعصب

 وقد ثبت أن Iائفة من أئمة السلف كانت تواظب عىل هذه الصالة
  وابن أيبي,اجلوزاء البرص+ وأبو,بن املباركاهللا + عبد:هم من,وحتث عليها

 , من شاء فعل, وحسبك بأمثاهلام قدوة وإمامة وهذه صالة نافلة,داود
  .ومن شاء ترك

 ,بعض هيئتها صورة بقية الصلوات يف أما أن هذه الصالة ختالف
ة  كصال, رشعت لغرض خاص,ّفليس هذا عجيبا ألنها صالة خاصة

الكسوف واخلسوف والعيدين ونحومها ففيها خمالفة لصورة الصالة 
كل ركعة من  يف بعض الصحاح والسنن جواز أن يكون يف  بل إن,املعتادة

ّ ألنها صالة مستقلة ,الصلوات اخلاصة ركوعان وثالثة وأربعة ومخسة
  .متميزة رشعت لغرض خاص مستقل

٣-W 
ِابننص حديث  يف  كام جاءيها فهأما صفة هذه الصالة وفضل ٍعباس ْ َّ َ 

َقال َ قال :َ َA َقال ِللعباس َ َّ َ ْ ِبن عبد المMلب ِ ِ َّ ُ ْ ِ ْ َ ِ َيا عباس يا عماه أال « :ْ َ ُ َّ َ ََ َُ َّ
َأعMيك أال أمنحك أال أحبوك َ َُ ْ َُ َ َ َ َُ ََ ْ ِ َأال ?ْ ُأفعل َ َْ ٍبك عشر خصال َ َ ِ َ ْ َ َ َ إذا أنت ,ِ ْ َ َ ِ



            
 ١٢٠ א

َفعلت ذلك غفر َ َ َ ِ َ ََ ْ ُلك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خMأه وعمده اهللا +َ ُ َُ ْ ََ َ َ َ َ ََّ َ َ ُ ُ َُ ِ ِ َ َ ِ َ ََ َ ََ ْ َ
ُصغريه وكبريه سره وعالنيته َ َ ِ َ ََ َ َُ ُ َُّ ِ َ َِ ِ َ? أن تصليَ ِّ َ ُ ْ ٍ أربع ركعات َ َ َ َ َْ َ  بتسليمة ي أ−َ

ُتقرأ − ةواحد َ ْ َكل ركعة فاتحة  يف َ َ ِ َ ٍ َ ْ َُ ِالكتابِّ َ ِ ًوسورة  ْ َ ُ  أية سورة شئت ي يعن−َ
ِ فإذا فرغت من القراءة− َ َ َِ ْ َ ِ َ ْ َ َ ٌأول ركعة وأنت قائم  يف َِ ِ َ َ ْ َ ََ ٍَّ َ ْ َ  بعد القراءة مبارشة ي أ−ِ

َ سبحان: قل−وقبل الركوع  َ ْ ُوالحمداهللا +ُ ْ َ َّوال إله إالهللا +َْ َِ َِ َ َ أكبر خمس هللاَُوااهللا +َ ْ َ ُ َ ْ َ
ًعشرة مرة َّ ََ َ ْ ِ ثم تركع فتقولها وأنت راك,َ َ َ َْ ََ َ َ ُ ُ ََ ُُ ْ الركوع  يف  بعد التسبيح املعتاد−ٌع َّ

ً عشرا − ْ ِ ثم ترفع رأسك من الركوع − من التسبيح املذكور ي أ−َ ُ ُّ َْ ِ َ َ ُْ َ َ َُ  قائال −َّ
َ فتقولها −إلخ . ..ملن محدهاهللا +سمع ُ ُ َ ًعشرا − التسبيحات املذكورة ي أ−َ ْ َ, 

َثم تهوى ساجدا فتقولها  ُْ ُ َ َ ًُ ِ َ ِ َ ًعشرا −السجود   يف بعد التسبيح املعتادي أ−َّ ْ َ − 
َّثم −من التسبيحات املذكورة  ُترفع ُ َ ْ ًرأسك من السجود فتقولها عشرا  َ ْ َ َ ُ ُ َ َ ِ ُ ُّ َ ِ َ َ ْ َ− 

َّ ثم−السجود  يف  بعد التسبيحات املعتادةيأ ُتسجد ُ ُ ْ ًفتقولها عشرا  َ ْ َ َ ُ ُ َ َّثمَ ُترفع ُ َ ْ َ 
ًرأسك من السجود فتقولها عشرا  ْ َ َ ُ ُ َ َ ِ ُ ُّ َ ِ َ َ ْ الس القرفصاء أو  وأنت جي يعن−َ

َ فذلك −االسرتاحة اخلفيفة املأثورة بني السجود والقيام  يف جلسة الصالة ِ َ َ
َخمس وسبعون ُ ْ َ َ ٌ ْ َكل ركعة تفعل ذلك يف َ ِ َ ُ َ َْ َ ٍ ْ َُ ِأربع مرات  يف ِّ َ ْ األربع ي يف  أ−َ

 .فيتحصل منها ثالثامئة −الركعات 
 ٤-W 

َإن استMعت«: للعباس Aثم قال َْ َ ْ ِ َ أن تصليهاِ َ ِّ َ ُ ْ ْكل يوم مرة فافعل  يف َ ْ ََ ً َّ َ ٍ ْ َ ِّ ُ
َفإن ل ْ ِ ِم تفعل ففـَ َ ْ َ ْ َ َ كل جمعة مرة فإن ليْ ِّْ ِ َ ً َّ َ ٍُ َ ُ ِم تفعل ففـُ َ ْ َ ْ َ َ كل شهر مرة فإن ليْ ِّْ ِ َ ً َّ َ ٍْ َ ْم ـُ

ِتفعل فف َ ْ َ ْ َ كل سنة مرة فإن ليَ ِّْ ِ َ ً َّ َ ٍ َ َ ِم تفعل ففـُ َ ْ َ ْ َ ً عمرك مرةيْ َّ َ َ ِ ُ ُ«)١(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)١٢٩٧(جه أبو داود أخر )١(



  
    

 

١٢١ א

٥-אאאאאW 
هذه الركعات األربع بعد الفاحتة  يف وعندنا يتحسن أن يقرأ املتعبد

  . أو ثلث القرآن ليحصل قدر من الثواب,ّبسورة مما جاء أنها نصف أو ربع
 ي الرتمذي وقد رو,الركعة األوىل بسورة الزلزلة يف  يقرأ:فمثال

  .ّومجاعة أنها تعدل نصف القرآن
 ومجاعة ي البيهقي وقد رو,الركعة الثانية بسورة الكافرون يف قرأوي

  .ّأنها تعدل ربع القرآن
 أيضا ي البيهقي وقد رو,الركعة الثالثة بسورة النرص يف ويقرأ

  .ّوآخرون أنها تعدل ربع القرآن
 وغريه ي البخاري وقد رو,الركعة األخرية بسورة اإلخالص يف ويقرأ

  .ّأنها تعدل ثلث القرآن
 والسبع ,ّ وقد ثبت أنها أم القرآن,هذا باإلضافة إىل سورة الفاحتة

 ,ّ وأنها تعدل ثلث القرآن, والشفاء من كل داء, والرقية الكربى,املثاين
 فيتحصل له من القراءة وحدها ثواب قراءة , ومجاعةيكام رواه الرتمذ

  .ملن وفقه اهللاهللا +القرآن مرتني وأكثر من النصف إن شاء
ِتحسن أيضا أن يعني املتعبد بهذه الصالة وقتا حمددا من كل ويس
وقت مبارك كليلة االثنني أو اجلمعة  يف  أو شهر بحسب سعة وقته,أسبوع
  .العمر مرة يف  ولو, اهللاأو ليايل



            
 ١٢٢ א

Wא 
اهللا + ليقيض,ِ يتوسل بها العبد إىل مواله فيام أمههيالصالة التوهي 

 من ي فه, املتبع بني الناس له بقدرته وهييئ السبيل الكوين,حاجته بفضله
  .أنواع التوسل بالعمل الصالح

١-W 
ً بسنده عن عثمان بن حنيف أن رجالي الرتمذيرو  −أ ُ َ َّ ََ ٍ ْ َ ُ ِْ ْ َ ْ ُ َ أعمى أتَ ي َ

َّالنبي ِ َّA َ َفقال ُ فادعيبرص يف  أصبتإين: َ اذهب « :A قال,اهللا يل+ْ
ِّهم إنلل ثم قل ا,فتوضأ وصل ركعتني ِ َّ َ أسألك وأتوجه إليُ ُِ ُ َّ َ َ َ ََ َ َ َيك بنبيك ْ َِّ ِ َ ِ ْ

ِّمحمد نبي ِ َ ٍ َّ َ ِ الرحمةُ َ ْ  .يرد برص يف  أستشفع بك عىل ريب يا حممد إين,َّ
 ثم .الرجل أن رجع كأن مل يكن به رض قF فام لبث :قال قال

ويف  . تأمل.)١(»وإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك«:Aقال
  . بالي ليس بذ,األلفاظ يف بعض روايات احلديث خالف يسري

 أن رجال كانت له :معجمه الصغري والكبري يف  وأخرج الMرباين−ب
 −تم بشأنه  وما كان عثامن هي,حاجة عند أمري املؤمنني عثامن بن عفان

 , الرجل عثامن بن حنيفي فلق− Aيخالفته بعد وفاة النبي يف أ
 عثامن  ففعل الرجل ثم أيت, فعلمه صالة احلاجة املذكورة,فشكا له

 هذا الرجل عثامن بن ي ثم لق, فأكرمه وقىض حاجته,بن عفانا
  فقال عثامن.به عثامن بن عفان فشكر له ظنا منه بأنه أوىص ,حنيف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌ حسن صحيح غريب:بنحوه وقال) ٣٥٧٨(أخرجه الرتمذي  )١( ِ َ ٌ ِ َ ٌ ََ.   



  
    

 

١٢٣ א

وأتاه  Aاهللا+ شهدت رسولي واهللا ما كلمته ولكن:رجلبن حنيف للا
  .)١( وقص عليه القصة السابقة,رضير 

 وابن ماجه يواحلديث صحيح عىل رشU الشيخني كام رواه الرتمذ
 وتابعه ابن ي وأقر صحته احلافظ الذهب, واحلاكمي والبيهقوالMرباين

عىل التاريخ كام نص  يف ي وأخرجه البخار,تيمية نفسه عىل صحته
  .عنهماهللا +صحته نحو مخسة عرش حافظا ريض

َمن كانت له إلى« :A وابن ماجه قاليكتاب الرتمذويف  −جـ َِ ُ ْ َ َ ْ ٌحاجة اهللا +َ َ َ
ِأو إلى أحد من بن َ ْ َ ِْ ٍ َ ََ ِ آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين يِ ِْ ُ ُ ََ ََ ْ َ ِّ ْ ْ َْ َّ ُ ََ ُ َُّ َِ ْ َ ْ ْ َ َ

َثم ليثن على َ ِ ْ ُ ْ َّ ِّ وليصل −وه لتحميد والتسبيح والتكبري ونح باي أ−اهللا +ُ َْ ُ َ
ِّعلی النبي ِ َّ َ َA ْثم ليقل ُُ َ ْ َّ ال إله إال:َّ َِ َِ ُالحليم الكريماهللا +َ ُِ َ ْ ِْ َسبحان ,َ َ ْ ِّرب اهللا +ُ َ

ِالعرش العظيم ِ َ َْ ِْ ُالحمد ,ْ ْ َ َرب العالهللا +ْ َْ ِّ َمنيـَ َ أسألك موجبات رحمتك ,ِ َِ َ ْ َ ِ َ ِ ُ ُ َ ْ َ
َوعزائم مغفر ِ ْ َ ََ ِ َ ٍّتك والغنيمة من كل برَ ِ ِّ ُْ ْ َِ َ َ ِ َ َ ْ والسالمة من كل إثم ال تدع ,ِ َ َ َ ٍ ْ ِ ِّ ُ َْ َِ َ َ َّ

ُ ذنبا إال غفرتهِيل َ ْْ َ َ َّ ِ ً ً وال هما إال فرجته وال حاجة,َ ََ َْ َ ََ َّ َُ َ َّ ِ َّلك رضا إال  هي َ ِ ً ِ َ َ
َقضيتها يا أرحم الراحمني ِ ِ َّ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ« )٢(.  

  .رة ومن غريها ما يشاء مما يوافق حاجتهوله أن يزيد من األدعية املأثو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)٩/٣٠( الكبري أخرجه الMرباين يف )١(
َوقال) ٤٧٩ (أخرجه الرتمذي )٢( ٌ حسن غريب:َ ِ َ ٌ    .)١٣٨٤( وابن ماجه .ََ



            
 ١٢٤ א

٢-אW 
  أو,كل ليلة يف حاجة الزم هذه الصالة ولو مرةاهللا +فمن كانت له عند

اهللا + باحثا عن األسباب العادية الكونية حتى هييئ,كل يوم مكررا ذلكيف 
 فذلك هو حقيقة التسليم , به حاجته بفضله ورمحته تقيضيله السبب الذ

  .والتوكل
 ويضيف إليه دعاء ,وعليه أن يدعو بعد هذه الصالة بالدعاء السابق

  .الدعاء بحاجته اخلاصة يف احلديث األسبق مع إحلاحه يف الرضير املذكور
 فهو من السنة ,الركعة الثانية يف ومن املستحسن أن يقنت بعد الركوع

  . وهو هنا أمثل وأفضل,الشدائد يف الثابتة
 .مجاعة هيمهم األمر يف جة انفردا جتوزوكام جتوز صالة احلا



  
    

 

١٢٥ א

Wא 
١-W 
 ييعىل وابن حبان والبزار بسند جيد والرتمذ+أخرج أمحد واحلاكم وأبو  −أ

ْعد بـَديث سـن حـم ِ ِن أبـْ َ ٍ وقاص عنيِ َّ ِمن سعادة« :َالـَق Aهـَ َ َ َ ْ َ ابن آدم ِ َ ِ ْ
ُاستخارته ا ُ ََ ِ َ ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قض,هللاَْ َ َ ِ ُ َ ِ َ َ َِ ْ ِ َ َ ْ ِومن شقوة  ,هللاُُاه اَِ َ ْ ِ ْ َِ

َابن آدم تركه استخارة ا َ ََ ِ ْ ُ َُ ْ َ ِ ُ ومن شقوة ابن آدم سخMه فيام قضاه ,هللاِْ َُ َ َ َ ِ ْ ِ َ ْ ِ ْ َِ
   .)١(»هللاُا

  . ال خاب من استخار وال ندم من استشار :ومن الثابت قوهلم
اهللا + صالة مستحبة عند اجلمهور واجلمع بني االستخارة منوهي

 ما : قال قتادة, السنةالناس من متام اجلمع بني Iريفواالستشارة من 
  .إال هدوا إىل أرشد أمرهماهللا +شاور قوم يبتغون وجه

ٍ من حديث جابر  روى البخاري−ب ِ َ َقال َ كان رسول:َ َيعلمنا  Aاهللا+َ ُ ِّ َ ُ
َاالستخارة ََ ِ ْ َاألمور كلها يف ِ ُِّ ُ ِ ُ)٢(. 

 ,ء ال حيتقر أمرا لصغره هذا دليل علی العموم وأن املر:قال الشوكاين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال احلافظ ) ١٤٤ رقم, ١/١٦٨(وأمحد . حديث غريب: قالو) ٢١٥١ (أخرجه الرتمذي )١(
ِ حسن وأصله عند الترمذسنده: )١١/١٨٤(» فتح الباري«يف  ِ ْ  والسخF  الرضا لكن بذكرّيِّ

.  اإلسنادحيححديث ص :وقال)  ١٩٠٣, رقم ١/٦٩٩(, واحلاكم ال بلفظ االستخارة
  .)١٠٩٧ رقم ٣/٣٠٥(والبزار ) ٦٠١ رقم ٢/٦٠(وأبو يعىل 

  .)٦٣٨٢( أخرجه البخاري )٢(



            
 ١٢٦ א

ْليسأل أحدكم و« :A ولذلك قال, فيرتك االستخارة,وعدم االهتامم به ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ ِ
ُربه  َّ ِشسع نعلهحتى َ ِ ْ َ َ ْ ِ«)١(. 

 ثم ,حتى ملح الMعام وما هو أقل منهاهللا +وقد كان السلف يMلبون من
  .األسباب يف يأخذون

٢-אאW 
ْإذا هم أحدكم « :قال Aاهللا+ عن رسوليها البخارأما كيفيتها كام روا َُّ ُ َ َ َ َ ِ

ِباألمر فليركع ركعتين من غير الفريضة َِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ َْ ِ َ َ ْ ََ ْ ْ ْ َ ْ َ  يصليهام سنة نافلة بنية يأ. »ِ
 وقد فضلوا أن يكون ذلك قبل النوم , ويقرأ فيهام بام شاء,االستخارة

  .جزء من النبوةوهي مبارشة فقد تصادفه رؤيا صادقة 
ُثم ليقل« :Aقال َ ِ َّ وهو عىل جلستها مستقبال  , بعد الصالةيأ. »ُ
  :الدعاء اآليتاهللا + مستحرضا حاجته إىل,القبلة
٣-W 

ِّهم إنللا« ِ َّ َ أستخريك بعلمك وأستقدرك بقدرتكيُ َ َ َِ َ ُْ ُ ِْ ِِ َِ َْ َْ ََ ِ ْ ِ َ وأسألك من فضلك ,ُ َِ ْ َ ْ َِ ُ َ ْ َ
ِالعظيم ِ َ َ فإنك تقدر وال,ْ َ ُ ِ ْ َ ََّ ِ ِ أقدر وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوبَ ُ ُ ْ ُ َّ َ َْ ْ ََ َ ََ َ َُ َُ ََ ْ ُ ِ َّهم لل ا,ْ ُ

َإن كنت تعلم أن هذا األمر ْ َ َ َ َّ َْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ  بنيته واهللا ي حاجته أو يكتف وجيوز أن يسمي− ِ
ِخير ل −أعلم هبا  ٌ ْ ِدين يف يَ ِ ومعاشيِ َ َ ِ وعاقبة أمريَ ْ َ ِ َ ِ َ ِ أو قال عاجل أمر− يَ ْ َ َِ ِ َ َ َ  يْ

ِوآجله  ِ ِ ِ فاقدره ل−َ ُ ْ ُ ْ ِ ويسره ليَ ُ ْ ِّ َ ِ ثم بارك ليَ ْ ِ َ َّ ِ فيهيُ َ وإن كنت تعلم أن هذا األمر ,ِ ْ َ َ َ َّ َْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ِ َ
ِشر ل ٌّ ِدين يف يَ ِ ومعاشيِ َ َ ِ وعاقبة أمريَ ْ َ ِ َ ِ َ َ أو قال− يَ َ ْ ِعاجل أمر يف َ ْ َ ِ ِ ِ وآجله يَ ِ ِ َ− 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٍعن أنس وقال) ٣٩٦٢ (أخرجه الرتمذي )١( َ َ ْ   . حديث غريب:َ



  
    

 

١٢٧ א

ِّفاصرفه عن َ ُ ْ َِ ِ واصرفنيْ ْ ِ ْ ُ عنهيَ ْ ُ واقد,َ ْ ِر لَ ِ الخير حيث كان ثم أرضنيْ ِ ْ َ َّ ُ َ َ ُ ْ َْ َ َ   .)١(»يْ
كان حيب  Aيهذه اجللسة فإن النب يف اءـذا الدعـرار هـوز تكـوجي

 علی , األمر مىض فيه حتى إذا انرشح صدره إىل أحد Iريف,تثليث الدعاء
  .وبركتهاهللا +اسم
٤-W 

 ,ثالث ليال يف راتوأباح شيوخنا تكرار عمل االستخارة إىل ثالث م
 إذا مل يتضح أمره , وغريه عن أنسي كام نقله ابن السن,بل إىل سبع مرات

 أن يفعل بعد ي ينبغ:ي قال اإلمام النوو,وينرشح صدره ألحد حاليه
 للمستخري ترك اختياره ي بل ينبغ: ثم قال,االستخارة ما ينرشح له

ك تربأ من احلول ذل يف  فإذا صدق: وقال, وإال فال يكون مستخريا,رأسا
  .والقوة ومن اختياره لنفسه

  . وما قدر يكن, وعلينا ممارسة األسباب الكونية مع االستخارة:قلنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِعن جابر بن ) ١١٦٢ (أخرجه البخاري )١( ْ ِ ِ َ ْ ِعبد اَ ْ   .هللاَِ



            
 ١٢٨ א

אWא 
١-אW 

َكل ابن آدم خMاء وخير الخMائني التوابون« :Aييقول النب ُ َّْ َّ َ ِ َّ ََّ ْ ُ ْ َ ََ ٌ َ َ ِ ُّ ُ«)١(.  
َّإن«:احلديثويف  َيقبل توبة العبد ما لاهللا +ِ َْ ِ ْ ََ َ َ ْ َ ُ ْ ْم يغرغرـَ ِْ َ ُ ْ«)٢(. 
≅ö﴿ قال تعاىل , ما مل تبلغ الروح احللقوميأ è% y“ ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ èù uó  r& #’ n?tã 

öΝÎγ Å¡àΡr& Ÿω (#θ äÜ uΖø)s? ⎯ÏΒ Ïπ uΗ÷q §‘ «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# ãÏ øótƒ z>θ çΡ—%! $# $ ·è‹ÏΗ sd 4 …çµ ¯ΡÎ) uθ èδ â‘θ à tóø9 $# 
ãΛ⎧ Ïm §9$#﴾+]٥٣:الزمر[. 

ًجميع(وقد ذهب اجلمهور إىل أن قوله تعاىل  ِ  يشمل الكبائر )اَ
β¨﴿اهللا +رمحة ورحابة عفو وهذا هو األشبه بسعة ال,والصغائر Î) ©!$# = Ït ä† 
t⎦⎫Î/≡§θ −G9$#﴾+]٢٢٢:البقرة[. 

حديث الرجلني  يف  تسوية تبعاهتم وحتملها عنهم كام وردوهو يتويل
  . وأحاديث أخرى,اللذين جثيا بني يديه

 فالعصمة للنبوة ال ,وفرق ما بني الوالية والنبوة هو وقوع اخلMأ
  ? فام بالك بغريمها−فظ  وإن كان للوالية احل−الوالية 

ني  ولكن فرق ما ب, العصمة كذابيوIبيعة اإلنسانية اخلMأ ومدع
  بل هو خيMيء, غري عامد وال مرصالصالح والMالح أن الصالح خيMيء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٍعن أنس) ٢٤٩٩ (أخرجه الرتمذي )١( َ َ ْ ٌ حديث غريب: وقال,َ ِ َ ٌ ِ َ.  
َعن ابن عمر) ٣٥٣٧ (أخرجه الرتمذي  )٢( َ ُ َِ ٌ حسن غريب: وقال,ِْ ِ َ ٌ ََ.  



  
    

 

١٢٩ א

 وال املجاهر , وليس كذلك الفاجر املرص العامد,آسفا حمسورا ثم يتوب
  .املستهرت املفاخر بمعاصيه

٢-W 
 وابن ي والنسائ,داود+ أبوى فقد رو,الباب للصاحلنياهللا +م فتحومن ث

  وابن خزيمة وصححاه عن أيب, وابن حباني والرتمذيماجه والبيهق
َقال سمعت رسول بكر الصديق  َُ ََ ُ ْ ِ ُيقول Aاهللا+َ ُ ُما من رجل يذنب « :َ ِ ْ ُ ٍ ُ ََ ْ ِ

ُذنبا ثم يق َ َّ ُ ًَ ِّوم فيتMهر ثم يصليْ َ ُ َّ ُ َُ َّ َ َ َ ْ ثم يسُ َ َّ ُتغفرُ ِ ْ َإال غفراهللا +َ َ َ َّ ُلهاهللا +ِ ِثم قرأ هذه . »َ ِ َ َ َ َ َّ ُ
َاآلية  َ﴿š⎥⎪ Ï% ©!$# uρ # sŒÎ) (#θ è= yè sù ºπ t±Ås≈ sù ÷ρ r& (#þθ ßϑ n= sß öΝæη |¡àΡ r& (#ρ ãx. sŒ ©!$# (#ρ ã xøó tG ó™ $$ sù 

öΝÎγ Î/θ çΡä‹ Ï9﴾]١(]١٣٥:آل عمران( . 
ِما م« :بلفظ A بكر عنه عن أيبوقد أخرجه أمحد والMياليس ٍن عبد َ ْ َ ْ

ُيذنب ذنبا فيتوضأ َّ َ َ َ َ ًَ ْْ ُ ِ ُ فيحسن ,ُ ِْ ُ َالوضوءَ ُ ُ ِّ ثم يصليْ َ ُ َّ ُ ركعتين فيستغفرُ ِ ْ َ َْ َ َْ ِ َ ْ َتعالى اهللا +َ َ َ
َإال غفر َ َ َّ ُلهاهللا +ِ َ«)٢(. 

ما « :قال Aي أن النبي مرسال عن احلسن البرصيوأخرج البيهق
 بفتح الباء −از َرَ ثم خرج إىل ب,أذنب عبد ذنبا ثم توضأ فأحسن الوضوء

من ذلك الذنب اهللا + واستغفر, من األرض فصىل فيه ركعتني− فضاء ييعن
 .)٣(»لهاهللا +إال غفر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌديث حسنَح: وقال) ٤٠٦(والرتمذي ) ١٥٢١(أخرجه أبو داود  )١( ََ  . )١٣٩٥(وابن ماجه . ِ
  .)١/٣(أخرجه أمحد  )٢(
  .)٧٠٨١ رقم ٥/٤٠٣( شعب اإليامن أخرجه البيهقي يف )٣(



            
 ١٣٠ א

٣-W 
 وابن حبان وصالة التوبة ركعتان وجيوز أن تكون أربعة كام رواه الMرباين

 ومل يرد , واالستحضار الكامل مع اخلشوع والتأين, وابن خزيمةيوالبيهق
 تذكر فيها ينص بقراءة خاصة فيها إال أن بعضهم اختار القراءة باآليات الت

 ]١٣٥:آل عمران[+﴾... š⎥⎪Ï%©!$#uρ #sŒÎ) (#θè=yèsù ºπt±Ås≈sù﴿التوبة كآية احلديث السابق أو 
 &ö≅è% y“ÏŠ$t7Ïè≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θèùuó r﴿ اآلية أو ]٢٥:الشورى[+﴾...uθèδuρ “Ï%©!$# ã≅t7ø)tƒ sπt/öθ−G9$#﴿أو
#’n?tã öΝÎγÅ¡àΡr&... ﴾+]ونحوها]٥٣:الزمر .  

 ويكرر ,وبعد الصالة يدعو ويستغفر وهو عىل جلسته ترضعا وخيفة
 وما رواه احلاكم صحيحا عن , وسيد االستغفار,استغفار ختام الصالة

 ي ورمحتك أرجى عند, من ذنويباللهم مغفرتك أوسع يل« :Aجابر عنه
 .)١(»من عميل
  .»لكاهللا +قم غفر«:ملن كررها Aي قال النبفقد

وحيسن أن يكون ذلك بال عدد مع االستحضار واالستغراق حتى 
  . وجيوز تكرار هذه الصالة عدة أيام,يMمئن قلبه بإذن اهللا

٤-אW 
ْما من « :احلديث يف Aقولهويف  ِ ًيذنب ذنبارجل َ ْْ َ ُ ِ  بالتنكري دليل عىل .»ُ

 ما دام قد ,لصالة مرجوة لكل ذنب كرب أو صغر إن شاء اهللاأن التوبة هبذه ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مدنيون ممن ال يعرف واحد منهم بجرح رواته: وقال) ١٩٩٤ رقم ١/٧٢٨(ه احلاكم جأخر )١(
  .)٧١٢٦ رقم ٥/٤٢٠( شعب اإليامن البيهقي يف و.ومل خيرجاه



  
    

 

١٣١ א

 #$!©%uθèδuρ “Ï﴿ هللا+ واالستجابة,حتقق فيها رشU الندم مع عدم العمد واإلرصار
ã≅t7ø)tƒ sπt/öθ−G9$# ô⎯tã ⎯ÍνÏŠ$t7Ïã (#θà÷ètƒuρ Ç⎯tã ÏN$t↔Íh‹¡¡9$# ãΝn=÷ètƒuρ $tΒ šχθè=yèøs? ∩⊄∈∪ Ü=‹ÉftGó¡o„uρ 
t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=ÏΗxåuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# Νèδß‰ƒÌ“tƒuρ ⎯ÏiΒ ⎯Ï&Î#ôÒsù﴾+]٢٦− ٢٥ :الشورى[. 

  . والصواب عMاء,فاخلMأ قضاء
 ,هذه الصالة كيفيات أخرى وأذكار وقراءات شتى يف هذا وقد وردت

  .وكلها مل تأت من Iريق صحيح سوى ما ذكرناه فيام نعلم



            
 ١٣٢ א

Wא 
١-W 

ِعن أب ومسلم يروى البخار َ ْ َ هريرة قاليَ َ َ َ َْ ِأوصاني« :ُ َ ْ ِ خليلَ ِ  Aيَ
ٍبثالث صيام ثالثة أيام من كل شهر ْ َ ِّ ُ َ َْ ِ ٍِ َِّ َ َ َ َ ِ ٍ َ َ وركعت,ِ َ ْ َ َ الضحىيَ ْ وأن أوتر قبل أن ,ُّ َْ ُ ََ ْ َ َ ِ َ

َأنام َ َ«)١(. 
 :داود+ وأبو,ي والنسائ,يرتمذلا و, وأمحد,وروى احلاكم والMرباين

ِابن آدم اركع ليا «: قالحديث قديس يف تعاىلاهللا +أن ْ َ ْ َ َ َ ْ أربع ركعات من يْ ِ ٍ َ َ َ َْ َ َ
ِأول النهار َ َّ ِ َّ ُأكفك آخره َ َ ِ َ ِ ْ َ«)٢(.  

 . واملقصود ركعات الضحى
 أن صالة الضحى جتزئ : ما معناهAيداود عن النب+وروى أمحد وأبو

الصدقات اليومية املMلوبة من كل وهي  .)٣(قةعن ثالثامئة وستني صد
  .إنسان بعدد مفاصل عظامه

ُبعث رسول :يعىل+ وأبود والMرباينوروى أمح ُ َ َ َ ًسرية Aاهللا+َ َّ ِ  مجاعة − َ
ْفغنموا وأسرعوا الرجعة فتحدث الناس بقرب مغزاهم  −من اجليش  ُ َ َ ْْ َِ ْ َّ َُ ِ ُ َّ َ َّ َ ََ َ ََ َ ُ ْ َ ُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  .)٧٢١/٨٥(ومسلم ) ١٩٨١ (أخرجه البخاري )١(
ِبنحوه عن أبي الدرداء وأبي) ٤٧٥(أخرجه الرتمذي  )٢( َِ ََ ِْ َ ْ َّ ِ ذر وقال حسن غريَ َ ٌ ََ ٍّ   .ٌبَ
َ عن بريدة سمعت رسول ا:بلفظ) ٥٢٤٢(أخرجه أبو داود  )٣( ُ ََ ُ ْ ِ َ َ ْ َ ُِهللا يقولُ ُ ِفي اإلنسان  «:َ َ ْ ِ ِ

ٍثالثمائة وستون مفصال فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة ِ ٍَ َ ََّ َِ ُ ْ ٍ ِ ِ ِْ ْ ْ ََ َِّ ُ َْ ََ َ ََ َُّ َ ِ ْ َ َ َ ُ ًَ َقالوا ومن يMيق ذ. »ِ ُ ِ ُ ْ ََ ُ َلك َ ِ
َّيا نبي ِ َ ُالنخاعة «:َلَاهللاِ قا++َ َ َ َالمسجد تدفنها والشىء تنحيه عن الMريق فإن لم تجد فركعتا  يف ُّ َ ْ َ َ َْ ِْ َِ ُ َْ َ ْْ ِ ِ ِ َّ ِ َ ِ ِّ َ ُُ ْ َّ َ َ ِ ِ ْ َ

َالضحى تجزئك ُ ِ ْ ُ َ ُّ« . 



  
    

 

١٣٣ א

ْوكثرة غنيمتهم وسر َُ َ َْ ِ ِ َ ِ َ ِ ْ ْعة رجعتهمَ ِ ِ َ ْ َ ِ ُفقال الرسول ,َ َُ َّ َ َA: » َأال أدلكم على َ ْ ُ ُّ ُ َ ََ
َأقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة من توضأ ثم غدا إلی  ِ َ َ ََّ ُ ً ًَ َّ َ ََ ْ ْ َ ََ ْ َ َُ َ َ َ َ َ َِ َ ََ ْ ً ْ ْ ِ َ ْ

َمسجد لسبحة الضحى ـْال َُّ ِ ْ ُ ِْ ِ ِ ًفهو أقرب مغزى  − لصالهتا ي بضم السني أ−َ ْ َ ُُ َ ْ َ َ َ
ُوأكثر َ ْ َ ً غنيمة وأوشك رجعةَ ًَ ْ َ ُ َ ْ ََ َ ِ َ«)١(. 

 عن سائر أنواع التسبيح يقد تغنالضحى  أن صالة :حديث مسلمويف 
 عن ي ويستغنى هبا العاجز عن األمر باملعروف والنه,والتكبري والتهليل

  .املنكر
 إن :الشعب عن ابن عباس قال يف ي شيبة والبيهقوأخرج ابن أيب
  .وص عليها إال غواص القرآن وما يغيصالة الضحى لف

ßxÎm7|¡ç„ …çµs9 $pκÏù Íiρß‰äóø9$$Î/ ÉΑ$|¹Fψ$#uρ ∩⊂∉∪ ×Α%y﴿يشري إىل قوله تعاىل  Í̀‘﴾+]٣٧ − ٣٦ :النور[ 
z⎯ósÎm7|¡ç„ Äc©Å﴿وقوله تعاىل  ýèø9$$Î/ É−#uõ°M}$#uρ﴾+]والغدو واإلرشاق وقت ]١٨:ص 

  . وقت املساء واآلصال والعيش,الضحى
٢-W 

َكان :يروى الرتمذ ِّيصل Aاهللا+ رسولَ َ َ الضحى حتى نقول ال يُ َ ُ َ َّ َ َ ُّ
ِّيدعها ويدعها حتى نقول ال يصل ََ ُ َ ََ ُ َ َّ َ ََ ُ َُ   . )٢( يَ

 وعدد , رغيبة مستحبة باالختياري فه, أن سنيتها غري مؤكدةيأ
  . ركعتني أو تزيد إىل ما شاء اهللا فلك أن تصيل,ركعاهتا غري حمدود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِعن عبد ا) ٢/١٧٥(أخرجه أمحد  )١( ْ َ ْ بن عمروهللاَِْ َ ِ ْ.  
ِّعن أبي سعيد الخدري) ٤٧٧(أخرجه الرتمذي  )٢( ِ ْ ُ ْ ٍ ِ َ ِ َ ْ ٌسن غريبَ ح: وقالَ ِ َ ٌ َ.  



            
 ١٣٤ א

الشامئل  يف ي وابن ماجه والرتمذيمسلم والنسائوروى أمحد و
Iْعن عائشة قالت وغريه يوصححه السيو َ َ َ َ ِ َ ُ كان رسول:َْ ُ َ َ ِّيصل Aاهللا+َ َ  يُ

َالضحى أربعا ويزيد ما شاء َ َ ُ ِ َ َ ًَ َ ْ َ  . )١(اهللا+ُّ
 . )٢( ثامن ركعاتA صالها النبي:ويف حديث أم هانئ

  . اثنى عرش ركعة: الدرداءحديث أيبويف 
أهنم كانوا يظلون يصلون الضحى إىل منتصف  :يوعن احلسن البرص

كل مرة  يف  فتخري. ويقرأ فيها بام يشاء− قبل الظهر وبال عدد ي أ−النهار 
  .ما يناسب وقتك ومهتك

 صالة الضحى صالة ى سمAي أن النبيوروى مسلم والرتمذ
 ,وهيمه ثم يدعو بعدها بام حيسه ,لست بعد املغربااألوابني كالركعات 

  . فاللغة وسيلة ال غاية, تعرب عن نفسهيوبلغته الت
 ,ويبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إىل وقت الزوال قبيل الظهر

  .كام سبق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٦/١٢٤(وأمحد ) ٧١٩/٧٩(أخرجه مسلم  )١(
ِعن ابن أبي) ١١٠٣(أخرجه البخاري  )٢( َ ِ ِْ َ ليلى قال ما أنبأَ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َّ أحد أنه رأى النبيَ ِ َّ َ َ ََ ُ َّ ٌ ُ صلی الضحى غير َ ْ َ َ ُّ َّ َ

ِّأم  َّهانئ ذكرت أن النبيُ ِ َّ َّ َ ْ َ َ َ ٍ ِ ْ يوَ ِم فتح مكة اغتسل فيَ َ ََ َ ْْ َ َّ َ ِ َبيته َ ِ ْ ٍا, فصلى ثمان ركعاتَ َ َ َ ِ َ َ ََّ ُ, فما رأيتهَ ُ ْ َ َ َ َّ صلى َ َ
َصالة أخف منها ْ ِ َّ َ َ ً َ َ, غير أنه يتم الركوع والسجودَ ُ ُّ َ َ ُ ُّ َُّ ِ ُ ُ َّ َ ْ َ.  



  
    

 

١٣٥ א

WאFאE 
١-W 

 فقال تعاىل عنهم ,قيام الليل والتهجد فيه من صفات املتقنياهللا +جعل
﴿(#θçΡ%x. Wξ‹Î=s% z⎯ÏiΒ È≅ø‹©9$# $tΒ tβθãèyföκu‰ ∩⊇∠∪ Í‘$ptôF{$$Î/uρ öΛèε tβρãÏøótGó¡o„﴾+]١٨−١٧ :الذاريات[. 

z⎯ƒ﴿وجعلها من صفات عباد الرمحن فقال عنهم  Ï%©! $#uρ šχθ çG‹Î6 tƒ óΟÎγ În/ tÏ9 
#Y‰¤f ß™ $ Vϑ≈ uŠÏ% uρ﴾+]٦٤:الفرقان[. 

’4﴿ ومن صفات املؤمنني فقال عنهم  nû$ yf tFs? öΝßγ ç/θ ãΖã_ Ç⎯ tã ÆìÅ_$ ŸÒ yϑ ø9$# 
tβθ ããô‰ tƒ öΝåκ®5 u‘ $ ]ùöθ yz $ Yè yϑ sÛ uρ﴾+]رسولهاهللا + وهبا أمر]١٦:السجدةA ﴿z⎯ ÏΒ uρ È≅ø‹ ©9$# 

ô‰¤f yγ tF sù ⎯ ÏµÎ/ \' s#Ïù$ tΡ y7   .]٧٩:اإلرساء[+﴾9©
عليكم بصالة « :A عنه بصالة الليل فروى الMرباينAوأمر النبي
   .)١(»الليل ولو ركعة

واعلم أن رشف املؤمن قيام  : قالAاهللا+وصية جربيل لرسولويف 
 . )٢(الليل

 هذا يمسجد يف  صالة: قالAصحيحه عنه يف وروى ابن حبان
رام تعدل بامئة ألف املسجد احل يف  وصالة,تعدل بعرشة آالف صالة

 −+ جمتمع املجاهدين علی الثغوريأ+−والصالة بأرض الرباU  ,صالة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .عن ابن عباس) ١١٥٣٠ رقم ١١/٢١٢( الكبري أخرجه الMرباين يف )١(
  .عن سهل بن سعد) ٤/٣٠٦( األوسF أخرجه الMرباين يف )٢(



            
 ١٣٦ א

جوف  يف  وأكثر من ذلك كله الركعتان يصليهام العبد, صالةيتعدل بألف
  .فتأمل وفقك اهللا .الليل
٢-W 

 ما بعد : قالA عنه من حديث إياس بن معاوية املزينينروى الMربا
 . )١(من الليلصالة العشاء فهو 
  . وقت معنيA مل يكن لتهجده:قال احلافظ

 قال لسائله عن A ولكن وقت السحر أفضل ملا رواه أمحد عنه:نقول
ُجوف ا«: قال?أفضل أوقات الليل ْ ُيل الغابر أو نصف اللَ ْ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ ِ ِيلللْ ٌ وقليل ,ْ ِ َ َ

ُفاعله ُ ِ َ«)٢(. 
ْأق« :A وابن خزيمة عنهي والنسائيوروى مسلم والرتمذ َرب ما َ ُ َ

ُيكون ُ ِجوف ا يف  العبد من الربَ ْ ِيل للَ    .)٣(»األخريْ
  . وفيه من النفحات واألمداد والربكات ما ال ينكر:قلنا

٣-W 
 أن Aاهللا+ أمرنا رسول: والبزار عن سمرة بن جندب قالروى الMرباين

  .)٤( ا ونجعل آخر ذلك وتر− من الركعات ي أ− من الليل ما قل وما كثر نصيل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٧٨٧ رقم ١/٢٧١( الكبري أخرجه الMرباين يف )١(
ٍّ ذرعن أيب) ٥/١٧٩(أخرجه أمحد  )٢( َ.  
َعن عمرو بن ع) ٣٥٧٩ (أخرجه الرتمذي )٣( َْ َّبسة أنه سمع النبيْ ِ َّ َ َِ ُ َّ َ َ َ ُ يقولَ ُ ُّأقرب ما يكون الرب  «:َ َُّ َُ ُ َ َ ْ َ

ِمن العبد في جوف الليل  ْ ِ ْ َ ِ ِ ْ َ ْ َ ِاآلخرِ َوقال. »ِ ٌحسن صحيح غريب: َ ِ َ ٌ ِ َ ٌ ََ . 
 ). ٣٧٩٢ رقم ٤/١٣١( األوسF أخرجه الMرباين يف )٤(



  
    

 

١٣٧ א

بتغري  وهو يتغري ,وذلك مراعاة لMاقة اإلنسان واستعداده: لنقو
  . حتى ال يشق األمر علی العابدين,الظروف واألحوال
َدخل Aيأن النب : ومسلميوقد روى البخار َ ٌالمسجد وحبل ممدود  َ ُ َْ ََ ٌ ْ َ َ ِ ْ ْ
َبين ساريتين فقال َ َ ِ ْ َْ َ ِ َ َ َما هذا«:َ َ ُقالوا. »?َ ِّ لزينب تصل:َ َ ُ َ َ ْ َ ْ فإذا كسلت أو فترت يِ َ َ َْ َ َْ َ َ ِ َ ِ

ِأمسكت به ِ ْ َ َ ْ َ فقال.َ َ ُحلوه«:َ ُّ َ ليصل أحدكم نشاIه فإذا كسل أو فتر ,ُ َ َ َ َ َْ ََ َِ َ ُِ ُ َ َ َ ْ ُ ِّ َ ُ ِ
َقعد َ َ«)١(.  

َخذوا من األعمال ما تMيقون« :A ومسلم قاليالبخارويف  ُ ِ ُِ َ َ ْ َ َ ِ ُ َّ فإن,ُ ِ اهللا +َ
ُّال يمل حتى تملوا َ ََ َّ َ ُّ َ َ«)٢(.  

َإذا قام أحدكم من ا« : قالAوروى مسلم عنه َِ ْ ُ ُ َ َ َ َ ُيل فاستعجم القرآن للِ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ِ ْ
ْعلى لسانه فلم يدر ما يقول فليضMجع ِ َ ْ َ َْ َ َ َُ ُ َ ََ ِ ْ ْ ِ ِ َ ِ  وال ,بكم اليرساهللا + يريد)٣(»َ

  .يريد بكم العرس
٤-אW 

 A وابن ماجه عنهيئ ملا رواه النسا,من آداب صالة الليل النية قبل النوم
َمن أت« :قال َ ْ ِ فراشه وهو ينوىَ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ ِّ أن يقوم يصليِ َ ُ ََ ُ ْ َ من ايَ َّيل فغلبته عيناه حتى للِ َْ ُ َ ْ َْ ُ َ َ َ َ ِ

َّأصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل ًَ َّ ُ ََ ْ ََ َِ ِِّ َ ِ ْ َ َ َ َ ُْ ُْ ََ ََ َ َُ َ ِ َ َ َ«)٤(.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍعن أنس) ١٣١٢(وأبو داود ) ٧٨٤/٢١٩(أخرجه مسلم  )١( َ َ ْ َ.  
َعن عائشة) ٧٨٢/٢١٥(ومسلم ) ٥٨٦١(أخرجه البخاري )٢( َ ِ َ َْ.  
ْعن أيب) ٧٨٧/٢٢٣(أخرجه مسلم  )٣( َ هريرةَ َ َْ ُ.  
ِعن أبي) ١٣٤٤(وابن ماجه ) ١٧٨٧ (خرجه النسائيأ )٤( َ ْ ِ الدرداءَ َ ْ َّ.  



            
 ١٣٨ א

أربعا أربعا من ركعتني إىل ما   وأن يصيل, مثنى مثنىوله أن يصيل
 موصولة ,صالة Iويلة حسنة متعادلة األركان خاشعة مستوفاةاهللا +شاء
َكان :حديث عائشة صحيحا يف  كام جاء,باهللا ِّيصل َ َ ْ أربعا فال تسل عن يُ َ ْ ََ َ َ ً َ ْ َ

َّحسنهن وIولهن َ َّ ُِ ِِ ُ ِ   .احلديث .ْ
 ة بركعة واحدفإذا كان قد أوتر قبل النوم فاألوىل أن يستفتح صالته

 ثم يتهجد ما , صاله قبل النوميالوتر الذ يف  هبا ازدواج آخر ركعةيينو
  وصالهتا. وبعد فراغه من هتجده يعود فيوتر ختاما لصالة الليل,شاء اهللا

  .مجاعة جائزيف 



  
    

 

١٣٩ א

Wא 
אא 

١-W 
أصبح من معتاد الناس أن يستقبلوا شهر شعبان باملعركة التقليدية 

 يف املكررة بني القائلني باستحباب إحياء ليلة النصف والقائلني باملنع
  .صلف وخشونة ومجود

 مسبق بأن قنياملنصف عىل ي يونحن هنا نعيد نرش هذا البحث العلم
 يف خصوم إحياء هذه الليلة لن يزيدهم هذا احلق إال عنتا وتشنجا وانMالقا

 , والتعايل وإنام هو التغايل,السباب بغري علم وال هدى وال كتاب منري
اهللا + والوصاية عىل دينابورسIان حب املخالفة ودعوى االنفراد بالصو

﴿ª!$# uρ ãΝ n= ÷è tƒ y‰Å¡øßϑ ø9 $# z⎯ ÏΒ Ëx Î= óÁ ßϑ ø9$#﴾+]٢٢٠:البقرة[. 
ْإن ال« :والدين متني رفيق َّ َمنبت ال أرضا قMع وال ظهرا أبقىـِ ْ َ ًَ ْ َ َ ََ َ َ َ ً ْ َّ َ ْ ُ«)١( 

فضلها من  يف  رغم ما ثبت,كأن مل يبق من البدع إال إحياء ليلة النصف
  . سنذكر بعضها إن شاء اهللاياألحاديث واآلثار الت

٢-אW 
وجهه قال قال اهللا +حسن عن عىل كرموى ابن ماجه بسند ر  −أ

َإذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها « :Aاهللا+رسول َُ َْ َْ َُ ََ ََ َُ ْ َ ْ ِ ِ ْ ِّ ْ َ ِ
َوصوموا نهارها َ َُ ُ َّ فإن,َ ِ َينزل فيها إلى سماء الدنيا فيقول أال تعاىل اهللا +َ َ ُ ُُ َ ََ ْ ُّ ِ َ َ َ ِ َ ِ ِ ْ َ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .عن جابر بن عبد اهللا) ٣/١٨ (أخرجه البيهقي يف سننه الكربى )١(



            
 ١٤٠ א

َمن مستغفر فأغفر ِ ِْ َ َ ٍ ْ َ ْ ُ ْ ُ لهِ َأال  ,َ ُمسترزق فأرزقهمن َ َ ُ ْ َ َ ِ ْ َ ْ َأال  ,ُ ًمبتلمن َ َ ْ ُ فأعافيه يُ َ ِ َ ُ َ
ُأال كذا أال كذا حتى يMلع الفجر ْ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ َ ََ ََ ََ َ«)١(. 

 يف ىفضلها غري هذا احلديث احلسن الثابت لكف يف  ولو مل يكن:قلنا
 : كام يقول بعض خلق اهللا,وأهنا ليست ككل الليايل ,العناية بشأهنا

  ? وردت فيها أحاديثهل كل الليايلو
ُيMلع« :Aاهللا+ عن معاذ بن جبل قال قال رسول وروى الMرباين−ب ِ َّ اهللا +َ

ِعىل عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إال ل َِّ ِ ِ ِ ْ ََ ِ َِ َ ُْ ِ ْ َ َْ َ ََ َ ْ ِ ِ ْ ْمشرك أو ـِّ َ ٍ ِ ْ ُ
ٍمشاحن ِ َ ٍقاتل نفسأو «: روايةويف. )٢(»ُ ْ َ ِ ِ َ« . 

 وابن شاهني بسند حسن أيضا النوادر والMرباين يف يلرتمذ وروى ا−جـ
هذه ليلة النصف من شعبان « :Aمن حديث عائشة قالت قال

محني ويؤخر أهل احلقد عىل للمستغفرين ويرحم املسرتاهللا +يغفر
وحسبنا هنا هذه األحاديث احلسنة املعتمدة عند أهل . )٣(»حقدهم

  . بله الفضائل,األحكام يف العلم حتى
إحياء هذه  يف وحول هذا املعنى تدور عدة أحاديث أخرى حتبب

 وتقMع دعوى ,وجتعل قبول الدعاء فيها أرجى والتعبد أفضل ,الليلة
 واملسلمون مجيعا علی اتفاق علی األخذ ,القائلني بأهنا ليلة ككل الليايل

  .باحلديث احلسن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٣٨٨(أخرجه ابن ماجه  )١(
ِ عن أب)١٣٩٠(أخرجه ابن ماجه  )٢( َ ْ َ موسيَ ِ األشعريُ َ ْ  . ِّيَ
  .)٣٨٣٥ رقم ٣/٣٨٢(امن  شعب اإليأخرجه البيهقي يف )٣(



  
    

 

١٤١ א

٣-אW 
 قام Aي أن النب:كتاب الدعوات الكبري عن عائشةيف  يأخرج البيهق −أ

د و هذه الليلة يكتب كل موليف«: ليلة النصف من شعبان وقاليصيل
 . » وتنزل أرزاقهم, وفيها ترفع أعامهلم, آدميوهالك من بن

ونحن نفهم أن الكتابة هنا معناها نزول األمر من اللوح املحفوظ إ 
 ثم كشف كان كأنه , كان األمر مستورا وملا,املالئكة املوكلني بتنفيذه

 وعىل هذا املعنى وما هو منه نحمل ,هذه الليلة يف بالنسبة لنا قد كتب
 فتكون ,أحاديث فضل هذه الليلة يف  تدوريألفاظ الكتابة والنسخ الت

 وعليه حيمل ,ليلة النصف كالتمهيد والتقديم أو اإلعداد لليلة القدر
  .يلة النصف وليلة القدررأى عكرمة وغريه توفيقا بني ل

 إذا كان ليلة : الدنيا عن عMاء قالومن دليل ذلك ما روى ابن أيب −ب
 فيقال اقبض من هذه ,النصف من شعبان دفع إىل ملك املوت صحيفة

  ويبني, وينكح األزواج, فإن العبد ليغرس الغراس,الصحيفة
 . )١(ديوان املوتى يف  وإن  اسمه قد نسخ,البنيان

نص أن هذه الصحيفة قد نسخت من اللوح املحفوظ ومفهوم ال
 يف ي وعليه يفهم أيضا ما أخرجه الدينور,لينفذها املوكلون هبا

  .املجالسة عن راشد بن سعد
  .وقد أخرج ابن مردويه وابن عساكر عن عائشة نحوه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
$﴿وله تعاىل  تفسري قيف) ٧/٤٠٢(عزاه السيوIي يف الدر املنثور  )١( pκÏù ä− tø ãƒ ‘≅ä. @ øΒr& AΟŠ Å3ym﴾ 

 .  البن أيب الدنيا]٤:الدخان[



            
 ١٤٢ א

 عن عائشة من يالتاريخ من Iريق عامر اليامم يف وقد أخرج اخلMيب −جـ
سنة إال  يف يا عائشة إنه ليس نفس متوت« :ه فيAحديث Iويل قال

. )١(»عبادة ريب يف  وأنا أن يكتب أجيل وأحب,شعبان يف كتب أجلها
  .يعىل بنحو ذلك+وقد رواه أبو

 يف Aاهللا+ مل يكن رسول: شيبة عن عMاء بن يسار قالوأخرج ابن أيب −د
ْشه ِر أكثر منه صياما فيَ ً َ ِ ُ ْ ِ َ َ ْ َ َ شعبانٍ َ ْ  فيه آجال من ينسخوذلك أنه ينسخ  ,َ
  .)٢(السنةيف 

 Aيرواية مالك عن عائشة قالت سمعت النب يف وأخرج اخلMيب −هـ
 وليلة , والفMر, ليلة األضحى:أربع ليال يف اخلرياهللا +يفتح« :يقول

ليلة ويف  ,حلاج ويكتب ا,نصف شعبان ينسخ فيها اآلجال واألرزاق
 . )٣(»عرفة إ األذان

ع Mتق« :قال A هريرة عنهنجويه عن أيببن زا ويوأخرج الديلم −و
 وقد ,اآلجال من شعبان إىل شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له

  .»املوتى يف خرج اسمه
  .)٤(الشعب يف ينحوه ابن جرير والبيهقوروى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٤/٤٣٦(تاريخ بغداد  )١(
  .)٩٧٦٤ رقم ٢/٣٤٦( شيبة مصنف ابن أيب )٢(
$﴿يف تفسري قوله تعاىل ) ٧/٤٠٢(عزاه السيوIي يف الدر املنثور  )٣( pκÏù ä− tø ãƒ ‘≅ä. @ øΒr& AΟŠ Å3ym﴾ 

  . رواية مالك  اخلMيب يف]٤:الدخان[
 عىل عثامن بن املغرية بن موقوفا) ٣٨٣٩ رقم ٣/٣٨٦( شعب اإليامن أخرجه البيهقي يف )٤(

 . األخنس



  
    

 

١٤٣ א

وهذه  , كام هو معلوم عند العلامءيومثل هذا كله ال يقال بالرأ
 جمبورة ومتعضدة بتعدد يبعضها ضعف أو لني فه يف ن كانإاألحاديث و

فيؤخذ هبا فيام  ,وهكذا تأخذ رتبة احلسن علی األقل ,Iرقها وشواهدها
 وال , وقد وجهناها هنا عىل ما نرجح,هو أخMر من موضوعنا هذا

 ال جيوز ياده اجتي واألمر فرع,نخالف توجيه غرينا فال موجب للجدل
  .أن يتفرق عليه املسلمون

٤-אאW 
 ,باب الفضائل يف  أن ضعفها غري جمبور فقد جاءتىل فرض جديلوع

الفضائل ونحوها بال  يف واألمة كلها عىل أن احلديث الضعيف يؤخذ به
 وهو ما جاء عن , وذهب إليه ابن الصالحي وهو ما نقله النوو,تثريب

 وابن ,ي وابن مهد, وابن املبارك, وابن حنبل, وابن عيينةيالسلف كالثور
  .إلخ.. .الكفاية يف  واخلMيب,الكامل يف يوب له ابن عد وب,معني

 حديث حتققت فيه بعض يمفهومنا العلم يف وذلك احلديث الضعيف
 , فهو غري جمرد من الصحة,ن ختلفت رشوU أخرى فيهإرشوU الصحة و

وإن جهل  ,املوضوعاحلديث  الكبري بينه وبني يوهذا هو الفرق العلم
  .ذلك بعض خلق اهللا

٥-אאW 
 :Aاهللا+حديث Iويل عن عائشة قالت قال رسول يف يروى البيهق  −أ

 وهللا , هذه ليلة النصف من شعبان: جربيل عليه السالم فقالأتاين«
 قبيلة كبرية كانت − كلب ي شعور غنم بندفيها عتقاء من النار بعد

 وال إىل مشاحن ,فيها إىل مرشكاهللا + ال ينظر− بكثرة تربية الغنم يتعن



            
 ١٤٤ א

 قالت فسجد . وال إىل مدمن مخر, وال إىل عاق لوالديه,وال إىل مسبل
 , أعوذ بعفوك من عقابك:سجوده يف  وسمعته يقول,ليال Iويال

 ال أحىص , جل وجهك,بك منك  وأعوذ,أعوذ برضاك من سخMك
 فلام أصبح ذكرهتن : قالت.ثناء عليك أنت كام أثنيت عىل نفسك

 : فإن جربيل عليه السالم,ئشة تعلمهن وعلميهن عااي : فقال,له
  .» السجود يف  أن أرددهنعلمنيهن وأمرين

 , وتوجيه إ التعبد فيها,هذا احلديث اعرتاف بفضل هذه الليلةويف 
 كام يقولون −  فليست إذن ككل الليايل,الدعاء معهاجيد وإ اختيار 

 ,والرتغيب املتالحق ? فيها مثل هذا القول واملناظرة وهل كل الليايل−
  ? يوشك أن يكون أمرا ملزمايالذ

 أيضا عن عائشة ي ثم إن هذا احلديث كغريه معتضد بحديث آخر للبيهق−ب
 ,ي عندAاهللا+ وكان رسول,ي كانت ليلة النصف من شعبان ليلت:قالت

 وهو ,به كالثوب الساقF جوف الليل فقدته فMلبته فإذا أنا يف فلام كان
 فهذه ,ي وآمن بك فؤاد,ي وسوادجد لك خيايل س:سجوده يف يقول
 يا عظيام , يا عظيام يرجى لكل عظيم, وما جنيت هبا عىل نفيسييد

 وشق سمعه , خلقه وصورهي للذي سجد وجه, الذنب العظيماغفر يل
 ثم عاد , ثم رفع رأسه.أحسن اخلالقنياهللا + فتبارك:روايةويف  .وبرصه

 ,عوذ بعفوك من عقابك وأ, أعوذ برضاك من سخMك:ساجدا فقال
 : ثم رفع رأسه فقال. أنت كام أثنيت عىل نفسك,وأعوذ بك منك

 ثم . ال جافيا وال شقيا,من الرشك نقيا , قلبا تقياياللهم ارزقن
  .انرصف



  
    

 

١٤٥ א

 فلم يعد للمعرتض وجه لالعرتاض عىل إحياء هذه الليلة :قلنا −جـ
 ,الكريه يوترك التعصب التقليداهللا +بالتعبد والدعاء ملن اتقى

ودعوى احتكار الصواب أو االنفراد بالعلم أو خدمة السنة من دون 
 أو التحكم فيام اختار املسلمون ألنفسهم من نوافل العبادات ,األمة

  .بام صح عندهم منها
 أوردناها علی اختالف املفاهيم واملضامني واملراتب يهذه األحاديث الت −د

 وهو فضل ,صحة حمصلها  يف فلم يبق شك,العلمية يشد بعضها بعضا
وهبذا أخذ أكثر السلف ممن ال  ,ليلة النصف وفضل االهتامم بإحيائها

رجال ما  يف  وحسبك أنه ال يوجد,علم وال عمل يف يتهمهم الناس
ذكرنا وما ذكر غرينا من أحاديث فضل ليلة النصف من أمجعوا عىل 

  . له وزنه الكبريي وال فيها راو كذاب وهذا ملحظ علم,ضعفه
٦- אאאW 

أما ما تعوده الناس من صالة ست ركعات أحيانا بني املغرب 
 ,سنية هذه الركعات الست يف فقد وردت عدة أحاديث ثابتة ,والعشاء

رجاء جلب املنافع ودفع املضار فهو متوسل  يف هبناهللا +فإذا توسل العبد إىل
الوقت نفسه  يف  أهنا تكون كام,إليه تعاىل بعمل صالح ال اعرتاض عليه

  .نوعا من صالة احلاجة املتفق عىل صحتها بني مجيع أهل القبلة
 ي رأيت حبيب:معامجه الثالثة عن عامر بن يارس قال يف وقد أخرج الMرباين  −أ

َمن صلى بعد « : وقال, بعد املغرب ست ركعات يصيلAاهللا+رسول ْ َ َّ َ ْ َ



            
 ١٤٦ א

ٍمغرب ست ركعات غفرت له ـْال َ َ َ َّ ِ ِ ِ ْ  . )١(»ن كانت مثل زبد البحرإ و,ذنوبهَ
هذه الليلة وغريها ابتغاء  يف بسورة يساهللا +وكذلك توسل الناس إىل −ب

اهللا + فهو توسل إىل, الكروب ونحو ذلكجغفران الذنوب وتفري
 وسورة جميدة فيها ترغيب ,صفاته بكتابه وكالمه وبصفة مقدسة من

  .كتبناه عن فضل يس راجع ما , فال جهل وال مالمة,وحتبيب أكيد
 ,األمر أال يعتقد أن ذلك رشع أكيد من خالفه أخMأ وعىص يف واملهم
 . واملوفقون قليل ,فضائل مباحة ملن يشاء بتوفيق اهللا هي وإنام

٧-אW 
َإذا« : قالAي أن النبروى ابن ماجه عن عيل −أ ْكانت ِ َ ْليلة النصف من  َ ِ ِ ْ ِّ ُ َ ْ َ

ُشعبان فقومو ُ َ َ َ ْ ُا ليلها وصوموا َ َُ َ َ ْ َيومهاَ َ ْ َّفإن ,َ ِ ِينزل فيها لغروب اهللا +َ ُ ُ ِ َ ِ ُ ِ ْ َ
ِالشمس إلى سماء  َ َْ َ ِ ِ َالدنياَّ ْ ُفيقول أال من مستغفر فأغفر له ُّ َ َ ِ ِْ َ َ ٍَ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ُ ُ ٌأال مسترزق  ,َ ِ ْ َ ْ ُ َ َ

ُفأرزقه َ ُ ْ َ ًأال مبتل َ َ ْ ُ َ ُ فأعافيهيَ َ ِ َ ُ َّأال كذا أال كذا حتى  ,َ َ َ ََ ََ ََ َMْي َلعَ ُالفجر ُ ْ َ ْ«)٢( . 
 وابن شاهني بإسناد يوقد قدمنا هذا احلديث من رواية الدارقMن

 وهذه كلها فضائل ?فبأى حق نمنع الناس من ذلك ,حسن عن عيل
 فكيف باحلديث احلسن ,باملرةيؤخذ فيها بالضعيف غري املجبور 

 من يوكيف بام يرتق ,واملعامالتالعبادات  يف  نأخذ بهيالذ
  ? مقام احلسنالضعيف إىل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١( »Fاملعجم األوس «) ٩٠٠, رقم ٢/١٢٧(» املعجم الصغري«و) ٧٢٤٥ رقم ٧/١٩٢.( 
  .)١٣٨٨(أخرجه ابن ماجه  )٢(



  
    

 

١٤٧ א

 ولكل من اجلانبني دليل ,نحن نقلد من أجاز وهم يقلدون من منع −ب
 أن يبيحوا ألنفسهم تقليد من ي فهل من اإلنصاف العلم,يMمئن إليه

وسنذكر أسامء من أجاز ومن  , ويمنعوننا من تقليد من نشاء,شاءوا
  . بعداممنع في

٨-אאאאאW 
 وابن أيب ,صنفامل يف  شيبةالدعاء املشهور فقد أخرج ابن أيب أما  −أ

دعا عبد قF هبذه   ما: قالالدنيا يف الدعاء عن ابن مسعود 
ذا  يا ,ذا املن وال يمن عليه يا :معيشتهيف اهللا +ال وسعإالدعوات 

ال إله إال أنت ظهر  ,ذا الMول واإلنعام  يا,اجلالل واإلكرام
  عندكي ومأمن اخلائفني إن كنت كتبتن,ين وجار املستجري,نيئالجلا

 , عندك سعيداي وأثبتن, اسم الشقاءيأم الكتاب شقيا  فامح عنيف 
الرزق  يف وما أو مقرتا عيلرأم الكتاب حم يف  عندكيوإن كنت كتبتن
 , موفقا للخري, عندك سعيداي وأثبتن,ي ويرس رزقفامح حرماين
θ#)﴿ أنزلت يكتابك الذ يف فإنك تقول ßs ôϑ tƒ ª!$# $ tΒ â™ !$ t± o„ àM Î6 ÷Vãƒ uρ ( ÿ…çν y‰Ψ Ïã uρ 

‘Πé& É=≈ tG Å6ø9   .)١( ]٣٩:الرعد[+﴾#$
بن مسعود أيضا ا عن نذر والMرباينوأخرجه ابن جرير وابن امل −ب

 وإن ,السعداء يف يالسعداء فأثبتن يف ي اللهم إن كنت كتبتن:بلفظ
عداء الس يف ي وأثبتن, من األشقاءياألشقياء فاحمن يف يكنت كتبتن

  . وتثبت وعندك أم الكتاب,فإنك متحو ما تشاء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٢٩٥٣٠ رقم ,٦/٦٨( شيبة  مصنف ابن أيب)١(



            
 ١٤٨ א

 يف  به يوسع عليهي ومثل هذا الدعاء مع اإلخبار بأن الداع:نقول −جـ
 فليس من شأن ,ي إال بتوقيف نبواإلخ ال يكون أبد.. .رزقه

 Aيوبخاصة أن النب ,ي وال غريه أن خيرب بجزاء عمل غيبصحايب
آداب الصحابة ال  و,يه خمصوص به ال ينزل إال علي والوح,يح

  .ورسولهاهللا +يتأذن هلم بأن يقدموا بني يد
ألفاظ هذا الدعاء إىل عمر بن بعض كام أن بعض املراجع تسند 

 فيكون معنى هذا أنه دعاء كان معروفا للصحابة متداوال  اخلMاب 
  . ومل ينكره منهم أحد,بينهم

 إىل هنايته فقد .عظم األ بالتجيلي إهل:أما بقية الدعاء من عند قوهلم −د
Mوال :كتابه نعت البدايات يف  وذكرهيزاد الشيخ ماء العينني الشنقي 

  .الدعاء سنة نبوية مقررة يف فاالجتهاد ,بأس به
وهي  , أثارت اخلالف منهي أن يتجاوز عن العبارة التيوعلی الداع

 , يفرق فيها كل أمر حكيم ويربمي الت,وصف ليلة النصف يف قوله
 إذ , غري املشهوري أو أنه سار فيها علی الرأ,والراجح أهنا مدسوسة عليه

  .ليلة القدر يف  عىل أن هذا الفرق يتمالنص القرآين
 وفيه الرد عىل من , يدل علی االستمرار)يفرق( يف والتعبري باملضارع

 لالهتامم هبا ي فال داع, إن ليلة القدر كانت مرة واحدة ال تتكرر:قال
 ولزوجة الذهن وضيق األفق ,دهم ونعوذ باهللا من جتلF الفكرأيضا عن
  .يالعلم
٩-אאאאW 



  
    

 

١٤٩ א

 وإليه مال املال ,ليلة النصف هي وقد اختار عكرمة وIائفة أن ليلة الفرق
 ي والدينوري ملا أخرجه ابن جرير والبيهقي واإلمام القرIبي القارعيل

  .هذه الليلة يف عM أن اآلجال واألقضية تق:م بإسنادهيواإلمام البغو
 التوفيق بني هذه النصوص یالضح+ وأبو والكرماينيقد حاول الزخمرشو
ليلة  يف  ويكون االنتهاء,ليلة النصف يف  إن ابتداء التقدير يكون:فقالوا
 يف  وال نحب أن نخالف,عباسابن  وهذا القول ينسب أيضا إ ,القدر

وحسبنا من ليلة النصف الربكة  , نتوقف ونسلموإنام ,هذا ونذهب إليه
  .ورفع األعامل وما برشت به األحاديث الرشيفة ,وقبول الدعاء

١٠-אאW 
  وهل ,وح املحفوظل املحو واإلثبات وأم الكتاب واليمعن يف واخلالف −أ

هو حمو األقدار أو الرشائع كل هذا مل جتمع األمة عىل جانب واحد 
  . حمتمل لكل ذلكي فهو أمر اجتهاد,يهف

 وهنا يكون ,وعندما يدخل االحتامل فإنه يسعنا ما وسع غرينا
 اعتبار احلجية , ومنها الرشائع,لرتجيحنا توجيه املحو إ األقدار

  . والشمول املناسب ملفهوم اآلية,يوالعلم املنهج
كان معناه مMلبا من اخلري إال اهللا +ذلك ألنه ما من عبد يMلب من −ب

 ,أن يمحو عنه مقابله من الرشيف اهللا +رجاء هي وحقيقته الواقعية
اهللا + وIالب الصحة يسأل,أن يمحو عنه عرسهاهللا +فMالب اليرس يسأل
 ,أن يمحو عنه ضعفهاهللا +وIالب القوة يسأل ,أن يمحو عنه مرضه
  .أن يمحو عنه املعصيةاهللا +وIالب الMاعة يسأل



            
 ١٥٠ א

 يف مMالب املحو بالتبعية هي ناحيةيف  وهكذا مMالب اإلثبات
β¨﴿ هذا أن تتدبر بعمق قوله تعاىل يف  وحسبك,الناحية األخرى Î) 

ÏM≈ uΖ |¡ pt ø: $# t⎦ ÷⎤ Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$ t↔ Í hŠ ¡¡9 š﴿وقوله تعاىل  ]١١٤:هود[+﴾#$ Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΑ Ï d‰ t6 ãƒ 
ª! $# ôΜ Îγ Ï?$ t↔ Í h‹ y™ ;M≈ uΖ |¡ ym﴾+]وقوله تعاىل  ]٧٠:الفرقان﴿§Ν èO $ uΖ ø9 £‰ t/ tβ% s3 tΒ Ïπ y∞ Í hŠ ¡¡9 $# 

sπ oΨ |¡ pt ø:   .]٩٥:األعراف[﴾#$
 , قديرء وهو عىل كل يش,سأل عام يفعلُواهللا يفعل ما يشاء وال ي

وقد ذكر سبحانه وتعاىل أنه يبدل السيئات حسنات بغاية الوضوح 
بع السيئة احلسنة متحها تأ Aاحلديث الثابت لقولهويف  ,والرصاحة

β¨﴿وأكدت اآلية  Î) ÏM≈ uΖ |¡ pt ø: $# t⎦ ÷⎤ Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$ t↔ Í hŠ ¡¡9 وكلها من باب القضاء  +﴾#$
  .اجة هنا مكانج فلم يعد لل,علم اهللا يف املعلق عىل ما سبق

 يراجع أدعية القرآن والسنة ال جيدها تعدو أن تكون Iلبا يوالذ
املحو من ديوان السوء اهللا + يسألي فالداع,للخري واستعاذة من الرش

القول امللفوظ وإال مل يكن  يف املسألة ف,ديوان السعود يف واإلثبات
’þ﴿هناك معنى لقوله تعاىل  ÎΤθ ãã÷Š $# ó=Éf tG ó™ r& ö/ä3s9﴾+]وقوله]٦٠:غافر A 

ِالدعاء مخ العبادة« َ َ ِ ْ ُّ ُ ُ َ ُّ«)١(.  
ُالدعاء«وقوله  َ ُ هو العبادةُّ َ َ ِ ْ َ _Ü=‹Å﴿وقرأ قوله تعاىل . »ُ é& nο uθ ôã yŠ Æí#¤$! $# # sŒÎ) 

Èβ$ tã yŠ﴾+]٢( ]١٨٦:البقرة(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٍعن أنس بن مالك ) ٣٣٧١ (أخرجه الرتمذي )١( ِ َ ِ ْ ِ َ َ ْ ٌحديث غريب :وقالَ ِ َ ٌ ِ َ.  
ٍعن النعمان بن بشري ) ٢٩٦٩ (والرتمذي) ١٤٧٩(أخرجه أبو داود  )٢( ِ َ ِْ ِِ َ ْ ُّ ٌحديث حسن  :وقالَ َ ََ ٌ ِ

ٌصحيح ِ َ. 



  
    

 

١٥١ א

 وترغيب ,قضاء املربم والقضاء املعلق تؤيدناالمسألة  يف والكالم −جـ
 معني يؤيد قضية قول ما أو عمل ما جلزاء ما أو عMاء رباين يف املصMفى

 ومن أراد أن يكون , من فعل كذا كان له كذا:Aاملحو واإلثبات فقوله
 وأنه .غالب عىل أمرهاهللا + أن: معنى ذلك. فليفعل كذا وكذا,كذا وكذا

  .فعال ملا يريد تعاىل عن كل قيد حتى عن قيد اإلIالق نفسه
 رجاء استبدال ,واحلديث الرشيف مفعم باحلث عىل مالزمة الدعاء

 القرآن هذا الوجه عن أكثرية ي وقد نقل كبار مفرس,حال بحال
ْعن الصحيحني ويف  فإنه الوجه املناسب ملعقولية األشياء ,السلف َ
ِعمر بن ْ َ َ ُMالخ َّ َ ِخرج إلی الشام حني ِاب ْ َّ َ ِ َ َ َقد وقع هبوَ َ ََ ُالوباءا ْ َ َ  ي أ− ْ

ِ نفر من قدر: فلم يدخلها وقال−الMاعون  َ َ ْ ِ ُّ ِ ِإلى قدراهللا +َ َ َ َ  .)١(اهللا +ِ
 ,ي أو املجازيسواء كان علی املعنی احلقيق , من إثباته إىل حموهيأ

ل أثرا فيام  ال جتعل للدعاء وال للعميعقيدة اجلرب الت يف وإال وقعنا
ورسوله بالدعاء والعمل نوعا اهللا + وعندئذ يكون أمر,سبق به القضاء

 وهذا ما وقع فيه املعرتضون عىل دعاء ليلة −اهللا + ونستغفر−من العبث 
  .النصف

وعىل هذا ينكشف أن الزوبعة املفتعلة حول ليلة النصف وما حوهلا  −د
 اللهم إال ,جانبها دليل قاIع يف  وليس,زوبعة مذهبية مغرضة

 , وحب الظهور باملخالفة وادعاء العلم بتجهيل خلق اهللا,ىاهلو
هذه  يف  فلو أهنم حاربوا, بل علی اهللا,وادعاء الوصاية عىل دين اهللا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِعن عبد ا) ٢٢١٩/٩٨(ومسلم ) ٥٧٢٩ (رجه البخاريأخ )١( ْ َ ٍ بن عباسهللاَِْ َِّ َ ْ.  



            
 ١٥٢ א

 وعلب الليل , والسينامتيالبارات واملاله يف الليلة السهر
 ,وموجبات سخMهاهللا +والكبارهيات واملسارح واالنشغال بمغاضب

شغل عن ذلك بدفع  يف  ولكنهم,من املفهوم واملقبوللكان ذلك 
 يف الداعني عن الدعاء ورد الMائعني عن الMاعة وتشكيك العابدين

 يف  ألن ما سبقءالدعا يف كل عبادة بإشاعة عقيدة اجلرب وأنه ال فائدة
  .ال يتغرياهللا +علم

جد  ويتجهون تلقاء رواد املسا,أما أهنم يعمون عن هذه املناكر املوبقة
إيامن وال خلق ال  بون أهنم مهتدون فذلك ماس وحي,يصدوهنم عن السبيل

  .وال عقل عاقل
إليه من الMاعات عىل أهنا من اهللا +ليلتكم بام يوفقكماهللا +فأحيوا عباد

يؤتيه من اهللا +ألنفسكم وخمالفيكم فإن الفضل بيداهللا + وادعوا,نوافل اخلري
  .يشاء
١١-אאW 

 وليلة النصف من شعبان كان :لMائف املعارف يف  ابن رجبيقول
 ولقامن بن , ومكحول, من أهل الشام كخالد بن معدان)كذا(التابعون 

 وعنهم أخذ الناس ,العبادة يف عامر وغريهم يعظموهنا وجيتهدون فيها
 ووافقهم عىل تعظيمها Iائفة من عباد أهل : إىل أن قال,فضلها وتعظيمها
 ثم نقل عن , ثم ذكر أسامء العلامء الذين خالفوهم,البرصة وغريهم

  :عنهم أهنم فريقاناهللا +علامء أهل الشام ريض
 فريق استحب إحياءها مجاعة منهم من يلبسون أحسن الثياب −أ



  
    

 

١٥٣ א

 ووافقهم إسحاق بن ,املسجد ليلتهم تلك يف ويتبخرون ويقومون
 −سائل امل يف  كام نقله الكرماين− ليس ذلك ببدعة :راهويه وقال

ً وعلما بالسنة ىً تقيوناهيك بابن راهويه شيخ اإلمام البخار
  .الرشيفة

 وهو قول ,املساجد يف املنازل وكرهوا إحياءها يف فريق أجاز إحياءها −ب
  . واختاره ابن رجب, إمام أهل الشام وعاملهم األكربياألوزاع

عبد إحدى روايتني عن أمحد أنه استحب إحياء هذه الليلة لفعل ويف 
 وIائفة من أعيان فقهاء أهل ,الرمحن بن يزيد بن األسود من التابعني

  . انتهى باختصار)١(الشام 
  .وناهيك بأمحد وبالتابعني فقها وعلام وورعا

  وإنام اختلفوا, فثبت بكل هذا أن السلف اهتموا بإحياء هذه الليلة باتفاق−جـ
َّصل المسلم به علی األي وهو اختالف فرع,صورة اإلحياء وموضعهيف  َ ُ ْ, 

 , أو أن إحياءها غري وارد,وهبذا تنقMع حجة القائل بأهنا ليلة كالليايل
  ? العريضي وفيها كل هذا االجتهاد العلم,وكيف يكون ذلك كذلك

ثم إنه إذا صح اخلرب عن هؤالء األئمة املتفق عىل علمهم وتقواهم ثم 
ه من املقلدة واملتعصبة جاء خرب خمالف له عن عويلمة هذا الزمان ومتعاملي

  . بعض احلياء أهيا الناس? فريق نتبعي فأ,وIالب الشهرة والدنيا
١٢-אW 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/١٥١(» لMائف املعارف« )١(



            
 ١٥٤ א

 يف ي وقد قال اإلمام النوو,أما ما يسمى صالة الرغائب فال نقول هبا
اثنتا عرشة ركعة بني وهي  الصالة املعروفة بصالة الرغائب :املجموع

 وصالة ليلة النصف من ,لة أول مجعة من رجبلي يف املغرب والعشاء
 وال يغرت , هاتان الصالتان بدعتان منكرتان,مائة ركعةوهي شعبان 
 وال باحلديث , أو  إحياء علوم الدين,كتاب قوت القلوب يف بذكرمها

  . اهـ.)١( فإن كل ذلك باIل,املذكور فيها
  أحاديث هاتنييبن رجب ففا ووبنحو ذلك قال اإلمام املقديس

 يف وذكرها ,موضوعة مكذوبةوهي  ,الصالتني انقMاع وفيها جماهيل
  .القوت واإلحياء كان من قبيل حسن الظن هبا وعدم العلم بأهنا مكذوبة

فإحياء ليلة النصف يكون باألدعية النبوية املأثورة ونحوها من أدعية 
اءة  وقر, وبصالة الليل املعتادة,الصحابة والتابعني واألولياء الصاحلني

 ثم , واألذكار الرشعية الواردة علی اختالف مراتبها وأسلوهبا,القرآن
  .ي وبام هيم الداع,عنهم أمجعنياهللا +ريضاهللا +بأوراد وأحزاب أهل

 وأمر هذه الليلة كله ,ومن شاء تصدق بام استMاع فجمع بني احلسنيني
 ,مجاعة يف  فمن شاء فعل كام فعل السلف فأحياها منفردا أو,اختيار

  . وال عدوانيبغ ومن ترك بال ,معهااهللا +واجلامعة أفضل فإن يد
١٣-אאW 

هنارها  يف  أنى عىل هذه الليلة قداسة تارخيية ذات معنيوإن مما يضف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٤/٦١ (» املجموع« )١(



  
    

 

١٥٥ א

َولَح القبلة من بيت املقدس إ البيت العتيق استجابة لرغبة اهللا +َّ
صالته إىل بيت  يف Aبب اجتاههحني أكثر اليهود اللغF بس Aاهللا+رسول

اهللا +يMلب من ,السامء يف يقلب وجهه A فكان,املقدس شأن أبيه إبراهيم
  .رضاها قMعا للجاجة اليهوديأن يوليه قبلة 

 سلمة صالة الظهر يمسجد بن يف  يصيلAاهللا+فبينام كان رسول
ÉeΑ﴿مستقبال املسجد األقىص بالشام إذ نزل قوله تعاىل  uθ sù y7 yγ ô_ uρ t ôÜx© 

Ï‰Éf ó¡ yϑ ø9$# ÏΘ#t ys ø9$# 4 ß]øŠym uρ $ tΒ óΟ çFΖä. (#θ —9 uθ sù öΝä3 yδθã_ ãρ … çν t ôÜ x©﴾+]اآليات ]١٤٤:البقرة, 
الركعتني  يف قد صلی الركعتني األوليني من الظهر فاجته Aاهللا+وكان رسول

 , هذا املسجد مسجد القبلتنيي ولذلك سم,األخريني إ املسجد احلرام
  . فيام يزور هناك من آثارAاهللا+نة رسوليزوره من زار مدي

 حتى صىل صالة العرص كلها هبذا Aاهللا+ هناك رسولي وبق:قالوا
 وإعدادا , وتثبيتا للمسلمني,املسجد متوجها إ الكعبة تأكيدا للحكم
  .ملواجهة محلة أعداء اإلسالم عىل هذا احلدث

ة من بيت أحاديث حتويل القبل يف وهبذا يصح التوفيق بني الروايات
صالة  يف  أو,جزء من صالة يف  وهل كانت,قياملقدس إ البيت العت

 وكلها فرعيات علی األصل ? وهل كانت صالة الظهر أو العرص,كاملة
  .الثابت وهو التحويل

$﴿وهنا قال السفهاء من الناس من اليهود واملرشكني  tΒ öΝßγ9©9 uρ ⎯tã ãΝ ÍκÉJ n= ö6 Ï% 
© ÉL ©9$# (#θ çΡ% x. $ yγ ø‹ n= tæ﴾  وكان اجلواب احلاسم من السامء﴿≅ è% °! ä−Îô³ pRùQ$# 



            
 ١٥٦ א

Ü> Ìøó yϑ ø9$# uρ﴾+]١٤٢:البقرة[.  
 ,صدفةاهللا +علم يف  فليس, بالصدفةيومل يكن هذا احلدث الكبري ليجر

 فدل عىل , حموU برسه,علمه موقوت بوقته مرهون بحكمته يف وإنام كل ما
وإن أنكره املنكرون وقلدهم  ,ما هلذه الليلة املباركة من منزلة وقدسية وفضل

 .املتعاملة بال متحيص وال إنصافالعويلمة والببغاوات 



       
 

 

 
 
 
 
 
 

אא 



  
    

 

١٥٩ אא

אא 
≅Èe﴿يقول احلق تبارك وتعاىل  ä3Ï9 uρ BΘöθ s% >Š$ yδ﴾+]فدل عىل أن قضية  ]٧:الرعد

 ومن هنا , Iبعا ورشعا,ة لزومية+ والدليل املرشد رضورياملعلم اهلاد
حجة بعد اهللا + لئال يكون للناس عىل,مبرشين ومنذرينالرسل اهللا +أرسل

$﴿الرسل  tΒ uρ $ ¨Ζä. t⎦⎫Î/Éj‹yè ãΒ 4© ®L ym y] yèö6 tΡ Zωθ ß™ u‘﴾+]ْدع الناس َ ومل ي]١٥:اإلرساء َ
ْمتَألفكارهم وحدها وإن س  وألن , فإن العقل مهام بلغ فهو حمل للخMأ,َ

 تواريخ الفالسفة  يف واألدلة شتى,العلم وحده قد يكون Iريق اهلالك
يني وأصحاب املذاهب االجتامعية املختلفة مواملفكرين العقليني والعل

  .اقع املكرروالو
ء سواء كان  كل يش يفيومن هنا وجد اإلرشاف والتوجيه البرش

  . أو حكومة أو غري ذلك, أو تعليام أو احرتافا أو إدارة,وظيفة أو جتارة
‰ô﴿ باختاذ القدوة الصاحلةاهللا +ومن هنا جاء أمر s)©9 tβ% x. öΝä3s9 ’Îû ÉΑθ ß™ u‘ «! $# 

îο uθ ó™ é& ×π uΖ|¡ ym﴾+]٢١:األحزاب[, ﴿ô‰s% ôM tΡ% x. öΝ ä3s9 îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ym þ’Îû zΟŠ Ïδ≡t ö/Î) t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ 
ÿ…çµ yè tΒ﴾+]غايتهااهللا +وال تكون القدوة حسنة إال إذا كان ]٤:املمتحنة ﴿ôì Î7¨?$# uρ 
Ÿ≅‹ Î6 y™ ô⎯ tΒ z>$ tΡ r& ¥’ n< Î)﴾+]١٥:لقامن[ ﴿Ÿω uρ ôìÎ6 −G s? Ÿ≅‹ Î6 y™ t⎦⎪ Ï‰Å¡øßϑ ø9  ]١٤٢:األعراف[+﴾#$

ÉΘöθ﴿و s)≈ tƒ Èβθãè Î7¨?$# öΝà2 Ï‰÷δ r& Ÿ≅‹ Î6 y™ ÏŠ$ x© §9$#﴾+]٣٨:غافر[, ﴿(#θ ãèÎ7 ®?$# ⎯ tΒ ω ö/ä3é= t↔ ó¡ o„ 
#\ ô_ r& Νèδ uρ tβρ ß‰tG ôγ •Β﴾+]ا من أهل القدوة الصاحلة اهللا +وعندما ذكر ]٢١:يسIأنام

y7﴿ سورة األنعام قال لرسوله  يفالداعية إليه تعاىل Í×¯≈ s9'ρ é& t⎦⎪ Ï%©! $# “ y‰ yδ ª! $# ( 
ãΝßγ1 y‰ßγ Î6 sù ÷ν Ï‰tF ø%  ولكنه مل ,يألنزل كتابا بغري نباهللا + ولو شاء]٩٠ :األنعام[+﴾#$

  .ليبني للناس ما نزل إليهم Aينزل كتابا إال ومعه نبيه



            
 ١٦٠ א

Fأما األخذ ,ربام كان األخذ السليم عن الكتاب السليم فيه األجر فق 
 , ألن فيه رس اإلمداد بالربكة,عن الشيخ ففيه األجر وفيه الوصول معا

 ال ينتقل ,ي وذلك أشبه بالتيار الكهربائ,يبF املريد باحلبل املحمدور
  .إال باملوصل

 , والدليل املعلميمعنی اختاذ املرشد اهلاد Aي قضية جربيل والنبويف
 عن مصاحبة ي القلب املحمد يف املنقدحي النور اإلهليوإال فربام كان يكف

  . واألخذ عنه,جربيل
 الدليل وسعى إليه حتى ياملرشد اهلادوقد Iلب موسی الشيخ املعلم 

  .ومل يكتف موسى بأنه كليم اهللا ,تلمذ عليهت العبد الصالح و يفوجده
 إنسان أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة بغري موقف يوهل يمكن أل

  . وكذلك شأن مجيع الصناعات والفنون?خبري
لمه  فخلق اإلنسان ع,هو املرشد األعظم واملعلم األكرباهللا +وقد كان

  . وهداه النجدين, وعلمه ما مل يكن يعلم,البيان
رأيت  كام , فهو واجب,ثم إن اختاذ الشيخ مما ال يتم الواجب إال به

تقبل ال  التي  واملوضوعية,ي والتارخييIبعا ورشعا مؤيدا بالواقع العلم
  .النقاش

 .ق واهللا املوف,ذ الشيخ إن خال شغله الشيMان بيقنياوجمال اخت



  
    

 

١٦١ אא

אא 
 ليس منا من دعا إىل : احلديث الثابتويف , اإلسالم يفوال عصبية

  . وآدم من تراب, كلكم آلدم,ي وفاجر شق,ي مؤمن تق,عصبية
 عنق أحد  يف− حربته − وهو يدفع قناته ويوم قال الصحايب

َمشركنيـْال ِ ِ ْ َخذها :ُ ُّالفارسي وأنا الفتی ُْ ِ ِ َ   يفرئيحتى  A غضب الرسول.ْ
َهال قلت« :وجهه وقال ْ ُ َّ َخذها :َ ُّاألنصاري وأنا الفتی املسلم أو ُْ ِ َ ْ َ«)١(. 

ومن هنا جاءت دعوتنا املوصولة إ التقارب والتعارف والتعاIف 
 شأن أتباع املذاهب , بني الصوفية أمجعني والتغايل ونبذ التعايل,والتعاون
 . معتقد فيه, كل منهم عىل مذهبه حمب لغريه مقتد به,األربعة

 فليس من الدين وال من التصوف أن ,وحسب األمة متزيقا مذهبيا
 صالح ضد آخر وال لMريق نستحدث فيها متزيقا جديدا بالتعصب لويل

≅Èe﴿ دون سواه يرشع ä3Ï9uρ BΘöθ s% >Š$ yδ﴾+]ماذا وراء يونحن ال ندر ]٧:الرعد 
 . ولعل رضحيا يزار وصاحبه من رش أهل النار,الستار

אW 
 حتريم بعض الشيوخ  يف ما هو الرس− ي قصوري وعذر−وال أفهم 

 فتلك , إال إن كانوا من Iريقهم,عىل مريدهيم زيارة مشاهد أولياء اهللا
 ,وال من التصوفاهللا + ليست من دين,حزبية ضد املوتى وحرب عليهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  بنحوه) ٥١٢٣(أخرجه أبو داود  )١(



            
 ١٦٢ א

  .عند اهللاِواملوتى ال يملكون الدفع عن أنفسهم وال بيان حقيقة درجاتهم 
ربام فهمت رس حتريمهم زيارة األشياخ أحياء حتى ال تنعقد املقارنة 

 فينرصف بعض , والضاللى واهلد, واحلق والدعوى,بني اجلهل والعلم
  . وما أقل العقالء حول هؤالء,العقالء عن بعض اجلهالء أو األدعياء

ة ريم زيارة املوتى من الدعا عاجز عن فهم رس حتي أكرر أننيولكن
حيث عىل زيارة املوتى واالعتبار  Aاهللا+ ونحن قد سمعنا رسول,اهللا+إىل

 .أم أقوال الشيوخ املتحزبني Aي فهل نتبع قول النب,ِبهم بال مفاضلة
وعندما حياولون فلسفة هذا املنع فلسفة مذهبية سفسMائية فإننا نقر 

 ,ني فإن احلالل ب, ألننا نمقت اجلدل,هنا بالعجز كام أقررنا به هناك
 .واحلرام بني

W 
 ويف بعض جمالس الذكر الص يف أيامنا هذه يفوإن بعض رش ما نشهده

تعاىل اهللا +عند بعض الMرق أنه إذا ذكر املنشد أو املتحدث أو غريه اسم
تلقوه  Aي وإذا ذكر اسم النب,تلقاه احلارضون باهلدوء والصمت والفتور

 وقد بخلوا حتى ,والصمت والفتورمن اهلدوء اهللا +بمثل ما تلقوا به اسم
  .Aبالصالة عليه

 ,فإذا ما ذكر املنشد أو املتحدث أو غريه اسم الشيخ جن اجلنون
 صخب  يف وتعالت األصوات, وتشنجت األذرع,واضMربت األجساد

 , هرجا ومرجا غري معقول وال مقبول)بالنظرة واملدد(ونصب تتصايح 
  .ال عقال وال رشعا



  
    

 

١٦٣ אא

 A األكرميوالنباهللا +ة الشيخ عندهم أرفع من منزلةومعنى هذا أن منزل
عباد اهللا + فاتقوا, أو رشكا رصحيا,ولو كان هذا املعنى مقصودا لكان كفرا

 إن أصلحتم , وهو الغفور الرحيم, واهللا شديد العقاب, فالدنيا فانية,اهللا
  .وتبتم إليه

אאW 
 ىل موضوع املفاضلة بني مضMرا إ العودة إ اإلشارة إأجدين

ن عىل بعضهم من مهيُت التي ومأثوراهتم برجاء ختفيف الغلواءاهللا +أولياء
 وينزل باآلخرين إىل , إىل رتبة األلوهيةاًجانب مشاخيه حتى لريفعهم زور

 .أسفل املراتب
 ُمرشب أن يتقرب العبد يف أي وال ,مذهب أي  يفدين وال يف أي وليس

 واستصغار شأن , وكراهة أحبائه والبعد عن أصفيائه,أوليائهببغض اهللا +إىل
  . أو داعية أو عامل أو حاكم ليس من مذهبه أو مرشبهكل ويل

  يفض أو التحقري أو االستصغار أو حتىغ الب يفإن جمرد التفكري
 ,قد ال تغتفر التي , بل اإلغضاء أو جمرد التجنب فرع من اخلMيئة,اإلمهال

 أو اإلقMاعية ,ي أو التحزب التجار,ءوهو نوع من العصبية احلمقا
وال تصوف املسلمني  مهام دسوا ذلك اهللا +ال يعرفها دين التي البرشية
 أن كبار األشياخ ي يقينويف , وعللوه بام ال يقبله ترشيع وال حتقيق,عليه

 .من هذا القول برآء
 فضال عن , وال يمكن أن يتفق الصفاء مع اجلفاء,إن التصوف صفاء



            
 ١٦٤ א

بعلمها أو اهللا +ال يمكن الشهادة عىل التي ناس والسقوU بمنازهلماحتقار ال
 .ترتيب مستوياهتا

 فقد , أن حتتقر الفاضل− رأيك  يف−وال يكون معنی التعلق باألفضل 
 واحلكم , الواقع ونفس األمر يفهو األفضلاهللا +يكون هذا الفاضل عند

 حتى إن ,فكذب جزااهللا +علی الناس بام ال يقني لإلنسان به من غيب
$﴿ دائم مستمر خالد متجدداهللا + ومدد,وافق الصواب اعتباIا tΒ uρ tβ% x. â™ !$ sÜ tã 

š În/u‘ #·‘θ Ýàøt xΧ﴾+]٢٠:اإلرساء[. 
مقدار ما يكون ب ف, ألبيك ليس معناه احتقارك لعمككإن متجيد

 .متجيد األب فرضا يكون احتقار العم خMيئة موبقة
 الناس هو أفضل من غريه  يف مهام كانت شهرتهوإن القول بأن الويل

 ألن مقامات ,نوع من الكذب واالفرتاء علی اهللاهللا +من بقية أولياء
 .وحدهاهللا +األولياء غيب ال يعلمه إال

 ويضيق هبا , ويضيق هبا الفهم,لكن هناك محاقة يضيق هبا العلم
 .ي ومع قداسة الغيب اإلهل, ومع أولياء اهللا,األدب مع اهللا

  يف من بالد الشام حيملون إلينا اشرتاكات إخواهنمٌزارنا مرة مجاعة
هديت إلينا نسخ جيبية لMيفة من Iبعة خاصة من ُ وكانت قد أ)املسلم(

 فقال ,دية فقدمنا إليهم منها قدرا عىل سبيل التحية والتكريم واهل,الدالئل
? وعندنا هاي وما حاجتنا إل: قال. دالئل اخلريات: قلنا?كبريهم ما هذا

وكل مرة منها بكذا ألف مرة من  , عن شيخناها تلقينا)الفالنية(الصالة 
 وكالم : قلنا. كالم املشايخ: قال?دليلك عىل هذا  وما:قلنا .الدالئل



  
    

 

١٦٥ אא

أو أو سنة  كتاب  يف ذاته دليال من غري سند منصوص يفاملشايخ ال يكون
 والبحث , بل كالم شيخنا نص واإليامن به فرض: قال?إمجاع أو قياس

 .له شك وزندقةعن دلي
وقرأته مدسوسا عىل بعض سادتنا التجانية  ,ولقد سمعت مثل هذا

 ,واألمحدية ,وبعض اخللوتية ,والدسوقية , واحلامدية,واإلدريسية
 فقد أذنه , فيها شاب تكاد حتMمه األوهام وال أنسى ليلة جاءين,وغريهم

غة  ثم أعجبته صي, بتالوة الصالة املنسوبة للMريقةيالشيخ أن يكتف
وهدد  , فاستشاU الشيخ,هاِ فMلب من الشيخ اإلذن له بالتعبد ب,أخرى

 هذا أو  يف إذا هو فكر مرة أخرى,املريد بالويل والثبور وفواجع الدهور
 إن قراءة مرة من هذه الصالة تعدل قراءة القرآن كله مائة :فعله وقال له

اليا بل هذا أحيF با يف ومن شك, وتعدل دالئل اخلريات ألف مرة,مرة
 .والعياذ باهللا ,واملحن
َحتم هذا التغايلَف َّ  التعصب واحلزبية وإهدار حق الرشع  يف املرسفَ

 .هام األشياخ بام هم منه برآءِّوالعقل والناس وات
وهو  , للهارويشA الصلوات عليه يفوقد أعاد بعضهم Iبع كتاب

 ,ن هذه الصالة وحدها تعدل كذا مرة من دالئل اخلريات إ:يقول فيه
 بل ينقل , وهكذا,وهذه الصالة تعدل ألف أو آالف املرات من الدالئل

عن بعض املغالني إن بعض الصلوات تعدل قراءة القرآن مما هو إ اإلحلاد 
 . عياذا باهللا,واملروق أقرب

إن كثرة القياس عىل دالئل اخلريات هو وحده الدليل عىل رتبتها وأهنا 
 املثل ي مستواها ما كانت ه يفاك ما هو ولو كان هن,الفريدة غري املكررة



            
 ١٦٦ א

 , مسكينة دالئل اخلريات:ومع هذا نقول , القياس واملوازنة يفاألعىل
Ÿω﴿ تعاىلاهللا + وصدق,صوفةمومسكينة عقول ونفوس كثري من املت uρ 

(#θ ä9θ à) s? $ yϑ Ï9 ß#ÅÁ s? ãΝ à6çG oΨ Å¡ø9 r& z> É‹s3 ø9$# # x‹≈ yδ ×≅≈ n= ym #x‹≈ yδ uρ ×Π# tym (#ρ çtI øtG Ïj9 ’n? tã «!$# 
z> É‹s3 ø9$# 4 ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# tβρ çtI øtƒ ’ n? tã «!$# z> É‹s3 ø9$#﴾+]١١٦ :النحل[. 

املرحوم الشيخ عبد اهللا + يفإن بني أيدينا رسالة أنوار احلق ألخينا
 ولكن أحدا مل ,ي والروحيلغول من آيات البيان اي وه,املقصود سامل

ستور م  وكم من ويل.األمورترجع اهللا +يقل إهنا أفضل من الدالئل وإىل
موسی املشهور من اهللا +ي انظر إىل موقف نب, مشهورأفضل من ألف ويل

اهللا +يثم انظر إىل شهرة إبليس وعدم شهرة نب ,اخلرض املستوراهللا +ويل
 مهام كان مشهورا  عىل ويل ثم اعلم أن تفضيل ويل, الكفلياليسع وذ

 .وذاك مستورا ليس من تصوف املسلمني
 علی اإلIالق من يمنع ويفقرر عن علم وإيامن أنه ليس بصوهلذا ن

 ومل , مزيةفإن لكل ويل , واملوتى منهم خاصة,أتباعه من زيارة أولياء اهللا
تبعه  فمن , شخص واحد يفمجع كل مزاياهاهللا + عقل وال رشع أن يفيأت

 وال Aاهللا+استغنى به عن كل البرش إال أن يكون سيدنا وموالنا رسول
  . بعدهينب

فيام ابتاله بمن يقول إنه كان خMاء وال  Aابتىل سيدنا حممدااهللا +بل إن
 ثم نحن نجد من هؤالء − وال قوة إال باهللا − القرآن فقF  يفعصمة له إال

ام ذهب ب بل ر,اجلهلة من يقول بالعصمة املMلقة لبعض األولياء واألشياخ
 األزل متد أرواح يف اجلهل واحلمق هبم إ القول بأن أرواح أشياخهم كانت

ال  أ,القول بأشنع من هذاإ السفه والتغفل هبم ذهب  بل ربام ,أهل اهللا
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تصاحيوا  وإذا ذكرت أشياخهم ,ورسوله خرسوا وصموااهللا +تراهم إذا ذكر
 %sŒÎ)uρ tÏ.èŒ ª!$# çνy‰÷nuρ ôN̈—r'yϑô©$# Ü>θè=è#﴿تعاىل اهللا + بام قالء أشبه يش,تصاخبواو

t⎦⎪Ï%©!$# Ÿω šχθãΖÏΒ÷σãƒ ÍοtÅzFψ$$Î/ ( #sŒÎ)uρ tÏ.èŒ z⎯ƒÏ%©!$# ⎯ÏΒ ÿ⎯ÏµÏΡρßŠ #sŒÎ) öΝèδ tβρçÅ³ö;tGó¡o„﴾+]٤٥:الزمر[ 
 . الدين عنيف رهيب للغاية يف خMريءوهو يش
 وإهدار , هذا نوعا من االسرتقاق والعبودية واالجتار بالبرش يفثم إن

Mواملعقولية والتاريخ يقةراآلدمية بعد إلغاء حكم الرشيعة واحلقيقة وال, 
أو مسلم حيس  ,ال يقبله عىل نفسه إنسان يؤمن باهللا ورسوله الذي األمر

قF لعامل ال ينبه عليه وال اهللا +وال يغفر , احلياة يفبوجوده وكرامته ورسالته
  . به يريضويفلص

אאW 
َكتب لرسالة دالئل اخلريات ُتعاىل أن ياهللا +شاء َ إقبال من الناس وحمبة ْ

لسبب أو  Aاهللا+ الصلوات عىل رسول يفوال رسالة ,وثقة مل تعرف لكتاب
 .آلخر عىل مرور الزمان
 مما ال نرى به بأسا كلام , تنافس شديد مع أشباهها يفوقد أوقعها هذا

فذلك من مMالب اإلسالم  ,خلصت النية واجتهت إ استباق اخلري
  .ليس له حدوداهللا +Mاء وعيوفيوض الفتوحات ال تنته



            
 ١٦٨ א

א 
אW 

≈öΝèδ ìM﴿ والعارفون كام قدمنا درجات y_ u‘ yŠ y‰Ψ Ïã «!$#﴾+]١٦٣:آل عمران[ 
﴿9e≅ à6Ï9 uρ ×M≈ y_ u‘ yŠ $ £ϑ ÏiΒ (#θ è=Ïϑ tã﴾+]١٣٢:األنعام[ ,﴿$ tΒ uρ !$ ¨ΖÏΒ ω Î) …çµ s9 ÓΘ$ s)tΒ 

×Πθ è= ÷è ¨Β﴾+]ولكنه ,ِوالعلم بهذه الدرجات ليس مشاعا وال مباحا ]١٦٤:الصافات 
ُ شأنها األدب , وهم قلة نادرة, أهل الكشف والشهود,خمصوص بأهله

 وال ي بال دعاو, اخلوف والرجاءي والقيام بني مرتبت,بالكتامناهللا +مع
äο﴿دعايات  tÅz Eζ s9uρ ç t9 ø.r& ;M≈ y_ u‘ yŠ ç y9 ø.r& uρ Wξ‹ ÅÒ øs?﴾+]وإنام صاحب ]٢١:اإلرساء 

 والتهجم عىل علمه ,حانهالعلم بالدرجات مانحها ومعMيها ربنا سب
اهللا + وشهادة عىل, واحلكم عىل غري املعروف دعوى زور,املكنون سوء أدب

  .بغري يقني
Uومن هنا وجب التحفظ واالحتيا,Uالقول  يف كل التحفظ واالحتيا 

 وهيهات . إال بعلم يقني عىل ويل أو ويل,بتفضيل شيخ عىل شيخ
  بMن احلوت اجلبار يفوجد وال ي, املحار يف فقد يوجد اللؤلؤ,هيهات

﴿$ tΒ uρ tβ% x. â™ !$ sÜ tã š În/u‘ #·‘θ Ýàøt xΧ﴾+]٢٠:اإلرساء[. 
 وأهيام كان التابع ,ثم قارن بني مشهورية موسى ومغمورية العبد الصالح

 ثم , وأهيام كان الMالب يوما وأهيام كان املMلوب, وأهيام كان املتبوع,يوما
 اللهم : وقل,ع ومشهورية إبليساعقد املعادلة الفاصلة بني مغمورية إليس

  . ال أسامء مشهورة, فالرجال كنوز مستورة,علمنا األدب
 وحسن الظن بالناس ,ومن هنا وجب حسن الظن بجميع أولياء اهللا

 وكام ال جيوز التفريق بني أحد من , وهو ثمن اجلنة,من حسن الظن باهللا
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 ,ا بالواليةالرسل ال جيوز التفريق بني أحد من األولياء الذين عرفو
  .شهروا أم مل يشهروا

 , وقدمهم وقدرهم وعظمهم ما شاء اهللا,فأحبب أشياخك ما شاء اهللا
 وال , وال تستصغر شأن من مل تنتسب إليه منهم,ولكن ال حتتقر غريهم

بام ليس لك به علم اهللا + وال حتكم عىل فضل,ِحترم نفسك مدد التربك بهم
$﴿وتأمل قوله تعاىل  tΒ uρ tβ% x. â™ !$ sÜtã š În/u‘ #·‘θÝà øt xΧ﴾+]الذي وهو ]٢٠:اإلرساء 

 ,هيب ملن يشاء إناثا وهيب ملن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا
 وعMاء الظاهر , ذلك عMاء احلس واملعنى يف سواء,وجيعل من يشاء عقيام

Èθ﴿ من مفهوم احلقيقة واملجاز ,وعMاء الباIن s9 uρ yì t7©?$# ‘, ys ø9 $# öΝèδ u™!# uθ ÷δ r& 
ÏN y‰|¡ xs9 ÝV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÞÚ ö‘F{$#uρ﴾+]٧١:املؤمنون[. 
 مشهور ,ْ أنامU وألوان ورتب,العارفون به كثري كثرياهللا +وأهل
 مادام علی األرض كتاب , وكم من مستور خري من ألف مشهور,ومستور
  . ويوم ختلو منهم الدنيا فقد آذنت الدنيا بالفناء األعظم,وسنة

Wאאא 
  : ثالث من كن فيه استحق والية اهللا:يروى النسائ

  .حلم أصيل يدفع به سفه السفيه −١
  .وورع صادق حيجزه عن حمارم اهللا −٢
 . )١( به الناسيوخلق حسن يدار −٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . عن ابن عباس) ١١٩ رقم ٤٨ص  (» األولياء«   الدنيا يفأخرجه ابن أيب )١(
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  .وأبغض هللا فقد استحق والية اهللا , إذا أحب العبد هللا:وروى أمحد
 ي من عبادي إن أوليائ: األولياء حديثا قدسيا يف الدنياوروى ابن أيب
 . )١( وأذكر بذكرهم,يمن يذكرون بذكر

 مل يدخلوا اجلنة بكثرة صوم وال ي إن بدالء أمت:يوروى احلكيم الرتمذ
  .)٢( وسخاوة األنفس,وسالمة الصدوراهللا + ولكن دخلوها برمحة,صالة

אאאW 
©ª!$# û﴿ول احلق تبارك وتعاىل يق É<tF øg s† Ïµ ø‹s9 Î) ⎯tΒ â™!$ t± o„ ü“ Ï‰öκ u‰ uρ Ïµø‹ s9Î) ⎯ tΒ 

Ü=‹Ï⊥ãƒ﴾+]ويقول تعاىل  ]١٣:الشورى﴿ô⎯ £ϑ ÏΒ uρ $ uΖ÷ƒ y‰ yδ !$ oΨ ø‹u; tG ô_ $#uρ﴾+]٥٨:مريم[ . 
אאאW 

 وهو تعاىل ال ,ي الفضل اإلهل وهو من فيوضات: Iريق االجتباء:األول
واالجتباء معناه  , منه تعاىل حكمتهء ولكل يش,سأل عام يفعلُي

 فهو تعاىل يصMفى من عباده من يشاء كام ,االصMفاء واالختيار
 ظالل قوله  يففيفيض عليه ما يشاء من فضله ,يشاء عىل ما يشاء

β÷﴿تعاىل  Î) uθ èδ ω Î) î‰ö7tã $ uΖôϑ yè ÷Ρr& Ïµ ø‹n= tã﴾+]٥٩ :خرفالز[. 
 ألنه يبدأ منه تعاىل تكرما عىل عبده )املحبوبية(واالجتباء مقام 

:™öΝåκ﴿ فهو من أهل آية ,ياملجتب Ït ä† ÿ…çµ tΡθ ™6 Ït ä† uρ﴾+]حيبونه  أي ]٥٤:املائدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١/٢٠٣ (» األوسF«  يفوالMرباين) ١٩ رقم ١٥ص (» األولياء«  الدنيا يفأخرجه ابن أيب )١(
ْ عمرو بن احلمقعن) ٦٥١رقم  َ.  

 يمرسال عن احلسن البرص) ١٠٨٩٢ رقم ٧/٤٣٩( شعب اإليامن  يفيأخرجه البيهق )٢(
ْ سعيد الخدرأيبموصوال عن ) ١٠٨٩٣رقم +(و ُ ْ ِ  .  ّيَ
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©z﴿ إذ كان البدء هنا من مقام الرضا ,تعاىل بحبه هلم ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷] tã 
(#θ àÊ u‘ uρ çµ ÷Ζtã﴾+]من أعىل امن منابع احلب بدء والرضا ]١١٩:املائدة 

 . أدنىاهللا يف+ليستقر حيث يشاء
 ألن صاحبه أغلب ما ,وهذا املقام من أعلی املقامات عند الصوفية

 رحاب البسF والرجاء عىل بساU املواهب والعMايا  يفيكون
فهو  ,وكل األنبياء من مقام االجتباء واالصMفاء ,والنظرة واملدد

  .من مواريث النبوة الغالية
 وهو مقام العموم وإىل أهله يتوجه خMاب األمر : مقام االهتداء:الثاين

فيه من باب العمل اهللا + والسلوك إىل, والرتغيب والرتهيب,يوالنه
 وألنه ,والذكر والفرار ,واملراقبة , واالنضباU,والرياضة ,واجلهد

 ™t⎦⎪É‹©9$#uρ (#þθãΖtΒ#u﴿من أدنى فصاحبه من أهل آية  أي ,يبدأ من العبد
‘‰x©r& ${6ãm °!﴾+]وهلذا أغلب ما يكون صاحب هذا املقام عىل ]١٦٥:البقرة 

فإن باب اهلداية هو  ,والتوقع واالحتياU ,والقبض ,بساU اخلوف
 واإلنابة ]١٣:الشورى[﴾ü“Ï‰öκu‰uρ Ïµø‹s9Î) ⎯tΒ Ü=‹Ï⊥ãƒ﴿ اآلية  يف كام جاء,اإلنابة

هتداء إىل  وقد يصل العبد من Iريق اال,عمل والتزام وعزيمة
الوة ـح ويـذوق ,لنيـني الفضـه بـع لـ فيجم,اءـاب االجتبـرح
﴿çµ≈ oΨ÷ƒ y‰yδ uρ È⎦ ø⎪ y‰ô∨ ¨Ζ9$#﴾+]ِحبيةْال(وهذا هو مقام  ]١٠:البلد َّ ِّ ≅È﴿ مقام )ِ è% uρ 

(#θ è= yϑ ôã θ#)﴿و  ]١٠٥:التوبة[+﴾#$ ãè yϑ ó™ $#uρ (#θ ãè‹ÏÛ r& uρ ﴾+]١٦:التغابن[. 
zΝ÷è﴿ ظالل  يف يميض)احلبية واملحبوبية( مقام  يفدـوالعب ÏΡ ß‰ö7yè ø9$# ( ÿ…çµ ¯ΡÎ) 

ë># ¨ρ r&﴾+]وليس , فمن مل يكن هنا أو هنالك فهو هالك مع اهلالك]٣٠:ص 
 إرادة االجتباء بني Iريفاهللا +وهكذا نجد مجيع أهل ,ذلك كذلك
  .واهللا يفعل ما يشاء ,واالهتداء



            
 ١٧٢ א

א 
W 

كثريا ما ينكر بعض الناس علی الصوفية األبرار ذكر األقMاب 
 وهو نوع ,اء والنقباء والعصائب والنجب, واألوتاد واألغواث,واألبدال
 . واإلسفاف تعصبا وانغالقا وضيق فقه وأفقيمن التجن

أما أن يكون جهل اجلاهل حجة عىل علم العامل فهذا من عالمات 
  .عةالسا

Iيوقد كتب اإلمام جالل الدين السيو هذا املوضوع جزءا  يف 
 ,كريام سامه اخلرب الدال عىل وجود األقMاب واألوتاد والنجباء واألبدال

  . الفردوس األعىل يفدرجاتهاهللا +وقد أجاد وأفاد رفع
Iي وقد مجع السيو هذا الباب من أحاديث صحاح  يفأكثر ما جاء 

ل مقبولة علی اعتبار أن احلديث الضعيف جمبور وحسان وضعاف ومراسي
 فارتفع إىل , وبأنه جاء من Iرق متعددة,بام له من شواهد ومتابعات

 كام كان اإلمام أمحد , األحكام يف فيؤخذ به حتى,مرتبة احلسن لغريه
 .يأخذ باحلديث الضعيف إذا كان جمبورا بالشهرة

 باب  يف هنايها فهوحتى لو مل يكن هلذه األحاديث الضعاف ما جيرب
قد أمجع املحدثون عىل جواز  التي  الفضائل, أي يفالتواريخ واملناقب

 إذ إن معنی الضعيف أنه ال خيلو من ,األخد فيها باحلديث الضعيف
 بينام ,أنه صحيح غري أنه مل تكتمل فيه كل رشوU الصحة, أي الصحة

Uراجع بحثنا املفصل عن احلديث,حتققت فيه بعض هذه الرشو  
  .الضعيف والصوفية
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אא؟ 
 األحاديث  يفعىل مراتبهم تلكاهللا +وقد وردت أخبار ثبوت رجال

  :املرفوعة واملوقوفة عن أربعة عرش راويا أو يزيدون
  . Iالب بن أيب وعيل−٢     . عمر بن اخلMاب−١
  . وحذيفة بن اليامن−٤    . وأنس بن مالك−٣
  . وابن عباس−٦   .مت وعبادة بن الصا−٥
  .بن مسعوداهللا + وعبد−٨     .بن عمراهللا + وعبد−٧
  . وواثلة بن األسقع−١٠    . ومعاذ بن جبل−٩

  . هريرة وأيب−١٢  .يد اخلدري سع وأيب−١١
  . وأم سلمة−١٤    . الدراءوأيب −١٣

 صحة حمصل كل هذه الروايات وتأكيد مضموهنا  يففلم يبق شك
 والتخريب , والتعصب الكريه,فيها نوعا من املغالMةويصبح التشكيك 

 فأنعم بوراثة , وحني يتهمنا بعضهم باخلرافة, لغري وجه اهللايالعلم
$íÏm﴿يوم قالوا  Aاهللا+رسول y™ ÷ρ r& îβθ ãΖøg xΧ﴾+]٥٢:الذاريات[. 

אאאאW 
 كان إذا ذكر :عمر  تاريخ دمشق بسنده عن  يفأخرج ابن عساكر −١

 ويف ? هل مرت هبم الركاب, عن األبدالي يا ليت شعر:الشام قال
 ?)١( من األبدالي هذا احل يف كمي ليت شعر:رواية إذا ذكر العراق قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٢٩٦– ١/٢٩٥ (» تاريخ دمشق« )١(
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 Aاهللا+ قال سمعت رسول مسنده عن عيل يف وأخرج اإلمام أمحد−٢
ًاألبدال بالشام وهم أربعون رجال« :يقول ُ َ َْ ُ َ َْ ْ ُ َ ِ َُّ ِ َ ٌكلما مات رجل  ,َ ُ ََ َ َ َّ ُ
َأبدل َ ْ ًمكانه رجالاهللا +َ ُ ََ ُ َ ُيسقى بهم الغيث ,َ ْ َ ْ ُ ِ ِ َ ْ َوينتصر بهم علی  ,ُ َ ْ ِ ِ ُ َ َ ْ ُ َ

ِاألعداء َ ْ  .الصحيح غري رسح فهو ثقةرجال   رجاله .)١(»َ
 : املستدرك وقال يفووجود األبدال بالشام أخرجه كذلك احلاكم

 ومعنى ,غريهموأخرجه  , املخترص يفي وأقره الذهب,صحيح
 والعدد هنا مراد به الكثرة ال ,وجود أكثريتهم أي وجودهم بالشام
 .التحديد احلسايب

  الكرامات  يف كتاب األولياء وأخرجه اخلالل يف الدنيا أخرج ابن أيب−٣
 هم ستون : قال?من األبدالاهللا + يا رسول: قلتأيضا عن عيل

ا باملتنMعني وال  ليسو: قال.جلهم لنااهللا + يا رسول: قلت.رجال
 وال املتفيهقني مل ينالوا ما نالوا بكثرة صالة وال صيام وال ,املبتدعني

 . وسالمة القلوب والنصيحة ألئمتهم,صدقة ولكن بسخاء األنفس
 .)٢( للمسلمني: روايةويف

َصب ُ والع,أن األبدال من الشام : وأخرج ابن عساكر بسنده عن عيل−٤
 والنجباء والرفقاء واألوتاد −لعصائب ا أي  بضم العني وفتح الصاد−

  .)٣(من الكوفة
 .وقد جاء ذلك من Iرق متعددة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ١/١١٢(أخرجه أمحد  )١(
 ). ٨ رقم ١/١٢ (» األولياء« )٢(
 ). ١/٢٩٧ (» تاريخ دمشق« )٣(



  
    

 

١٧٥ א

 واألبدال , النجباء بمرص: قالوأخرج اخلالل بسنده عن عيل
  . وهم قليل,بالشام

 , األبدال من الشام: قالخرج ابن عساكر من Iريق آخر عن عيلوأ
  . واألخيار من العراق,والنجباء من مرص

 واخلالل عن أنس بن , وابن شاهني,ي والديلم,يابن عد وأخرج −٥
ًاألبدال أربعون رجال« :مالك مرفوعا قال ُ َ َْ ُ َ َْ ُ َ َ كلما مات , وأربعون امرأة,َ َ َ َّ ُ

َرجل أبدل َ ْ َ ٌ ُ ًمكانه رجالاهللا +َ ُ ََ ُ َ  . »مكاهنا امرأةاهللا + وكلام ماتت امرأة أبدل,َ
 .جاء ذلك من عدة Iرق وبعدة ألفاظ متقاربة

َصب ُ عيإن دعامة أمت«: أنس أيضا من عدة Iرق مرفوعاوعن
 وال ,بأهنم ليسوا باملتاموتني A ثم وصفهم. وأبدال الشام,اليمن

  .)١ (» وال املتناوشني,باملتهالكني
لن ختلو األرض من « :A األوسF عن أنس قال يف وأخرج الMرباين−٦

ِمثل خليل الرحمنأربعني رجال  َ ْ َّ ِ ِ َ ْ . »م ينرصون وهب, فبهم يسقون,ِ
 .)٢( إسناده حسن: جممع الزوائد يفقال

ِعن عبادة بن الصامت  أخرج اإلمام أمحد −٧ ِ َّ ِ ْ َ َ َ ُ ُاألبدال « :Aمرفوعا قالَْ َ ْ َ
ِثالثون مثل إبراهيم خليل الرحمن يمن أمت َ ْ َّ َِ ِ َ َ ِ ْ ِ ُ ُ َْ ِ َ َ«)٣(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ٢٦/٤٣٥ (» تاريخ دمشق« )١(
)٢( »Fاألوس «) ١٠/٦٣(املجمع   يفيوراجع كالم اهليثم) ٤/٢٤٧ .( 
 ). ٥/٣٢٢(أخرجه أمحد  )٣(



            
 ١٧٦ א

  .ورجاله رجال الصحيح غري اثنني
 ما خلت األرض من :ن عباس الزهد واخلالل عن اب يف أخرج أمحد−٨

 .هبم عن أهل األرض البالءاهللا + يدفع,بعد نوح من سبعة
 كل قرن  يفيخيار أمت« :A عن ابن عمر مرفوعا قال وأخرج الMرباين−٩

 ,ينتقصون وال األربعون فال اخلمسامئة , واألبدال أربعون,مخسامئة
 . »مكانه األربعني  يف وأدخل,من اخلمسامئةاهللا +كلام مات رجل أبدل

  يفوابن عساكر ومتام باختالف يسري )١(وأخرج نحوه أبو نعيم
 .األلفاظ

 :Aمات عن ابن عمر مرفوعا قالا كتاب الكر يف وأخرج اخلالل−١٠
 كلام مات رجل ,هبم األرضاهللا +ال يزال أربعون رجال حيفظ«

 .» األرض كلها يف وهم,مكانه آخراهللا +أبدل
 قال سمعت أبا ي احلوارمحد بن أيب أخرج ابن عساكر من Iريق أ−١١

 والعصائب , والنجباء بمرص, األبدال بالشام:امن يقوليسل
 . واألخيار بالعراق,باليمن

 ما من قرية وال بلدة إال : قالي أخرج اخلالل عن إبراهيم النخع−١٢
  .به عنهماهللا +يكون فيها من يدفع

 .وهم األغواث عند الصوفية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ١/٨ (» حلية األولياء« )١(



  
    

 

١٧٧ א

يا  : فقال Aيدخلت علی النب :هريرة قال  وأخرج اخلالل عن أيب−١٣
 الذين , من السبعةٌ من هذا الباب الساعة رجلَّأبا هريرة يدخل عيل

 قد Iلع من ذلك  فإذا حبيش: قال.هبم عن أهل األرضاهللا +يرفع
 يا أبا هريرة Aرة من ماء فقالَ عىل رأسه ج)١(الباب أقرع أجدع

وكان يرش  . ثالث مرات, مرحبا بيسارA ثم قال.هذا هو
  .املسجد ويكنسه

 :Aاهللا+بن مسعود قال قال رسولاهللا + أخرج أبو نعيم عن عبد−١٤
  وهللا, قلوهبم عىل قلب آدم عليه السالم, اخللق ثالثامئة يفهللا +إن«
 اخللق  يف وهللا, اخللق أربعون قلوهبم عىل قلب موسى عليه السالميف

 اخللق مخسة  يف وهللا,مسبعة قلوهبم عىل قلب إبراهيم عليه السال
 اخللق ثالثة قلوهبم  يف وهللا,قلوهبم عىل قلب جربيل عليه السالم

 اخللق واحد عىل قلب  يف وهللا,عىل قلب ميكائيل عليه السالم
 ,مكانه من الثالثةاهللا + فإذا مات الواحد أبدل,إرسافيل عليه السالم

مات من  وإذا ,مكانه من اخلمسةاهللا +وإذا مات من الثالثة أبدل
اهللا + وإذا مات من السبعة أبدل,مكانه من السبعةاهللا +اخلمسة أبدل

مكانه من اهللا + وإذا مات من األربعني أبدل,مكانه من األربعني
 .)٢(»مكانه من العامةاهللا + وإذا مات من الثالثامئة أبدل,الثالثامئة

ذا غابوا  إنام سمی األبدال أبداال ألهنم إ:ي كفاية املعتقد لليافع يف−١٥
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   أنفه أفMسد أصلع الرأس ال شعر له, وأجدع أيأقرع يري:  قال السيد الرائد  )١(
 ). ١/٣٠٣ (» تاريخ دمشق«, و)٩ − ١/٨ (» حلية األولياء« )٢(



            
 ١٧٨ א

 ثم ذكر بعض ما كان من . مكاهنم صورة روحانية ختلفهم يفتكون
 .هذا الشأن عند املحققني

W 
 أي − احلديث املعروف باالسربتزم عميل وقد اعرتف العلم امل−قلنا 

 )يالMرح الروح( وسامها ,استحضار األرواح بالبدلية عىل هذا املعنى
  عن كتب هذا العلم وقائع شتىريد وجديم املرحوم األستاذ حممد فوترج

 كام روى املرحوم املفرس الكبري )يعىل أIالل املذهب املاد( كتابه يف
 كام أثبت , وقائع متعددة)األرواح( ه كتاب يفي جوهريالشيخ IنMاو

 وكثري من , أكثر من كتاب له يف أبو اخلري ذلكياملرحوم األستاذ  فهم
 .العلامء املعارصين
سمع من الصاحلني الصادقني أمثال هذه القصص الروحية وال نزال ن

 . واهللا يشهد, ولعلنا شاهدنا شيئا من ذلك, عوامل الصوفية األبرار يفاملكررة
אW 

 مما , ويأخذ بعضها برقاب بعض,هذه األحاديث يشد بعضها بعضا −١
لفاظ  وإن اختلفت األ, حقيقة موضوعها يفال يدع ظال من الشك

 الذي  ومعنى هذا أن هناك عاملا روحيا ربانيا قائام بالفعل هو.والرواة
  .نسميه عامل الغيب

 القرآن  يفوكام جاء ,وأن منه الرجال والنساء كام نصت عليه األحاديث
 .وامرأة عمران ,وزوج إبراهيم ,وأم موسى ,وآسية ,مريم :عن

د بحدوده احلسابية ولو أنه غري مقصو, أي  أن العدد هنا ال مفهوم له−٢



  
    

 

١٧٩ א

 .فرضنا أنه مقصود فالتوفيق بني الروايات أمر يسري
  : يتحصل من هذه النصوص أن هناك−٣

  وأوتادا −ج  وأبداال  −ب    أخيارا −أ
  وعصائب −و   ونقباء −هـ  ونجباء  −د

وأصحاب  , القرآن من ذكر السابقني واملقربني يفباإلضافة إىل ما جاء
 .من درجات أهل اهللاوغريهم  ,اليمني

 أما األغواث فقد , هؤالء هم الذين يسميهم الصوفية باألقMاب−٤
 وهبم ,هبم يغاث الناس(تقول  التي أشارت إليهم األحاديث

 . مستويات أهل اهللاويف , الضعفاء يف إلخ وهم كثرة)ينرصون
 احلديث  يف املكان الفالين يف أنه ليس املراد بأن الMائفة الفالنية−٥

 بل , غريه يف هذا املكان فال توجد قF يفيف حرص هذه الMائفةالرش
  يففهم منترشون  وإال,املراد أن أكثرية هذه الMائفة تكون هبذا املكان

 . بقية األحاديث يفاألرض كلها كام جاء
 والناحية ,وقد يكون املعنى أن أقMاب الناحية الفالنية يسمون كذا

  . أقرب وهذا إ النفس,األخرى يسمون كذا
 ترتيب هذه املستويات من أصحاب هذه األسامء وغريهم بعد ثبوت −٦

يرجع إىل رضورة التنظيم  , إضايفيوجودهم كام رأيت أمر ثانو
 عىل دستور وقانون  الكون إال وهو يميض يفء فليس من يش,الكوين
 Β 3“ts? †Îû È,ù=yz̈$﴿ ]٨ :الرعد[﴾/à2uρ >™ó©x« …çνy‰ΨÏã A‘#y‰ø)ÏϑÎ≅‘﴿  معنيينظام



            
 ١٨٠ א

Ç⎯≈uΗ÷q§9$# ⎯ÏΒ ;Nâθ≈xs?﴾+]٣:امللك[ ﴿$tΒuρ ÿ…ã&è!Íi”t∴çΡ ωÎ) 9‘y‰s)Î/ 5Θθè=÷è̈Β﴾+]٢١:احلجر[. 
 ولكنها ال تتعارض وال , عامل الغيب يف قد ختتلف مراتب الشهود−٧

ء الواحد يراه أكثر من  كاليش, تتوافق وتتنسقي بل ه,تتصادم
  يفءة وال خيتلف اليش فتختلف الرؤي,شخص من جهاته املتعددة

 .احلقيقة ونفس األمر



  
    

 

١٨١ א

אאא 
 بحقد أسود أيفت بعض املصابني بداء كراهية أئمة اإلسالم السابقني ال

Iوبخاصة فيام نارص به السادة ,يأزرق يشغب علی اإلمام السيو 
ىل  وهنا نضيف إ, قضية األقMاب يفعنهم ثم باألخصاهللا +الصوفية ريض

 ي والزبيديهذا اإلمجال ما جاء عن اإلمامني العظيمني الفريوزآباد
 :فنقول
 واألبدال قوم )بدل( يقول ما نصه ي القاموس املحيF للفريوزآباديف

وثالثون  , أربعون بالشام: وهم سبعون, األرضاهللا +هبم يقيم
  . ال يموت أحدهم إال قام مكانه آخر,بغريها

يرأف بالعباد ويلMف هبم  أي هبم األرضهللا ا+ ومعنى يقيم:نقول
 .بربكة هؤالء وصلواهتم ودعائهم

 القضاة حممد بن قايض : صاحب القاموس هويوالفريوزآباد
 بل من أئمة ,وتشهد الدنيا أنه ليس من أهل اخلرق واملخرقة ,يعقوب
 البدر الMالع  يف وإن كان الشوكاين, وال يتهم بالتشيع للصوفية:املحققني

 وذلك أن احلق هنا ,ي رشحه للبخار يفإنه أكثر النقل عن ابن عريبقال 
  .هو احلق هناك

وIاف البالد الرشقية والشاملية وختم  ,دخل الديار الشامية واملرصية
 , واعتنى باحلديث أعظم عناية,ودخل اهلند وما واالها ,باألقMار احلجازية

 ,عىل جامع األصول تسهيل الوصول إ األحاديث الزائدة :ومن تصانيفه
 بلغ عرشين سفرا Iويل الذيول كثري الغرائب ,يورشح مMول للبخار



            
 ١٨٢ א

َبشرْالت والِّ وكتاب الص,والشوارد والنقول َبشرْ الصالة عىل خري ال يفِ َ. 
 وأخذ عنه احلافظ ابن حجر أمري ,ومل يدخل بلدا إال أكرمه سلMاهنا

ت ومMارحات  وكان بينهام حماورات ومكاتبا, احلديث يفاملؤمنني
 ,ي السبكي وسمع منه املسلسل بسامعه من شيخ اإلسالم التق,ومباريات

 اللغة  يف وكان مرجع عرصه,وشدت إليه الرحال من أكثر األقاليم
  يفوالدرر الغوايل , التمييزي وله بصائر ذو,واحلديث والتفسري
 .. . و,األحاديث العوايل

اله عن األبدال وقد وافقه شارحه صاحب تاج العروس عىل ما ق
 املشهور يالسيد حممد بن حممد بن حممد احلسين :وشارح القاموس هو

 , عالمة اللغة واحلديث والرجال واألنساب,ي الزبيدبالشيخ مرتيض
 , والعراق واملغرب األقىص,كاتبه ملوك احلجاز واهلند واليمن والشام

شيئا من و , وكان حيسن الرتكية والفارسية,والرتك والسودان واجلزائر
 احلديث والتصوف واللغة  يف وهو من كبار املصنفني,لسان الكرج

  . وال تشيع, وال انحراف, ومل يتهم بتخريف,وغريها
ِن مَفم  ? إىل هذا املستوى املعجزىَن املنكرين اليوم لألبدال يرقْ
 .امرأ عرف قدر نفسهاهللا +رحم
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אאא 

W 
  يفا الباب أصله الكشف واإلهلام ومقامات الشهود والشفافيةهذ

  . الباب السابق من القوانني يف عىل ما قدمناه,اض األذواق واملواجيدير
 فإنام هو خاص , باليثم إن تصديقه أو التوقف فيه أو تركه ليس بذ

 سلوك وال  يف بل ليس هو رشIا,بMائفة روحية ربانية من أهل السلوك
 . فلعل االنشغال به يكون من معوقات السري إ اهللا,صولقرب وال و

 وال مع معلوم من الدين ,ثم هو ال يتعارض مع كتاب وال سنة
 وملن أحسن الظن , فهو من العفو املباح ملن جاهد فشاهد,بالرضورة

 .بأهله فصدقهم
 öΝèδ﴿ وعوامل الغيب نظام دقيق بالغ ,ومعارج الغيب ال هناية هلا

ìM≈ y_ u‘ yŠ y‰Ψ Ïã «!$#﴾+]9﴿ ]١٦٣:عمران آلe≅à6Ï9 uρ ×M≈ y_ u‘ yŠ $ £ϑ ÏiΒ (#θ è= Ïϑ tã﴾+]١٣٢:األنعام[ 
﴿$ tΒ uρ !$ ¨ΖÏΒ ω Î) … çµ s9 ÓΘ$ s)tΒ ×Πθ è= ÷è ¨Β﴾+]١٦٤:الصافات[ ﴿äο t Åz Eζ s9 uρ ç t9 ø.r& ;M≈y_ u‘ yŠ ç y9 ø.r& uρ 

Wξ‹ ÅÒ øs?﴾]٢١:اإلرساء[.  
وجواز صحة  ,وعىل هذا األساس أثبتنا هنا ما رجحنا قبوله وإمكانه

 واإلحاIة بلون من الفكر , املجرد للتثقيفي العامل الروح يفوجوده
 .الرشيف حول واقع أرشف

وهذه املشاهد والكشوف واملنازالت أمور جتريبية عملية ال ختضع 
 وليتذكر املرء املنصف أن العامل يتكشف كل يوم عن ,للنظر والتمنMق

  يف وليكن,بيقا اليوميل األمس واقعا تMح حتى أصبح مست,غيب جديد



            
 ١٨٤ א

$!﴿العلم دائام قوله تعاىل  tΒ uρ ΟçF Ï?ρ é& z⎯ ÏiΒ ÉΟ ù= Ïèø9 $# ω Î) WξŠ Î= s%﴾+]وعامل ]٨٥:اإلرساء 
  .املجهول املستور أضعاف عامل املعروف املشهور

 ل فيلسوفا ينكر كوليتذكر الناس كيف كان اإلمام أبو حامد الغزايل
 :شاهدها قال قوله املعروف حتى إذا كابدها وعاناها و,هذه اجلوانب

فظن خريا وال تسأل عن اخلـرب قد كان ما كان مما لست أذكـره
 :ي هذا املجال الروح يفويقول السيد الوالد

مــن كــل عــارف حكــيم وويل يقول سادات التـصوف العـيل
ــه ــوز يفورشح ــب ال جي  مكنـوزي النهـ يفبل هـو كنـز  الكت
ــــهأله فقلــه باإلشــاره أو,فاكتمــه  وال تــــذع أرساره,ل

  املؤسفهيبالزندقات والدعاو   أو ذوو السفهفيتهمك العمي
Fـــي ـــيF والتنب ـــأهنم التقن ــــم حمــــيF ش ــــن روائه واهللا م

فهو  ,من يتهم السادة بالتخريف واألوهام والشMح واخليالاهللا +فليتق
 فليس هذا جمال ,وغريه مل ولن حييF برس الكون األعظم وعليه أن جيرب

من وإليه  وليدع أمرهم ملن هو أقرب إليهم , أو فليتوقف,ظري واملقاولةالتن
 .ال يMاق انتقامه الذي وهو القاهر ذو البMش ,حبل الوريد

﴿Ÿω uρ ß#ø)s? $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïµ Î/ íΟù= Ïæ 4 ¨β Î) yì ôϑ ¡¡9$# u |Ç t7ø9$# uρ yŠ# xσàø9 $#uρ ‘≅ ä. y7 Í×¯≈ s9'ρ é& tβ% x. 
çµ ÷Ψ tã Zωθä↔ ó¡tΒ﴾+]٣٦:اإلرساء[.  

قد ختتلف , التي وهنا ننقل مشهدا روحيا لعامل الغيب من مشاهد اهللا
 .ولكنها ال تتعارض وال تتناقض وال تتناىف



  
    

 

١٨٥ א

אאאW 
 ثم اخرتنا أفضلهم ثم عدنا , صعيد واحد يفإذا فرضنا قيام أهل عرص ما

الMريقة  وظللنا نختار من كل مجع أفضلهم علی ,فاخرتنا أفضل هؤالء
 .اهلرمية التصاعدية النتهينا إىل فرد واحد تتجمع فيه فضائل مل هتيأ لغريه

َضل مجيع أهل عرصه َف الذي إذا سمينا هذا  تيمنا وأخذا من )الغوث(ُ
 ويستنزل هبم املMر والرزق , الذين يغاث هبم الناس)الضعفاء(حديث 
الختصاصه رصه  ع يف األرشفي ثم قلنا إنه الوارث للمقام النبو,والنرص

  يفء بل أتيقن أنه ال يش,مل تكن لغريه فأظن التي ,بMوائف الكامالت
 . ألنه النتيجة الMبيعية للصورة,ذلك علی اإلIالق

  الرتتيب التنازيليف) الغوث(وحني نتصور أن الذين يلون هذا 
 ثم الذين يلوهنم ,وأن الذين يلون هذين الرجلني أربعة ,رجالن مثال
واألبدال والنجباء  كاألوتاد : وسمينا كل مجاعة باسم,موالذين يلوهن

لينا هذه إت لمح التي  من األحاديث واآلثارًذاا وأخً إلخ تيمن... واألخيار
 . هذا علی اإلIالق يفء فال أظن بل أتيقن أنه ال يش,األلفاظ بالنص

 وكذلك مسألة املجاالت الروحية اخلاصة , مسألة تعيني العددثم تأيت
َّمسلم بهـْ مسائل فرعية عىل هذا األصل الي فه,فةبكل Iائ َ فال قيمة  ,ُ

 واجتهادات )أهل الكشف(نقلها عن نوقد قررنا أننا  ,لالختالف فيها
 ال , عندهمي ومقام أهل الكشف مقام تMبيق جتريب, مذهبهم يفالصوفية

 خيذله  وال,كره املعاناة الفعليةنالنظرية وهو مما ال ت )١(يتأتى إدراكه باملالحاة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  اجلدل واملناظرةأي )١(



            
 ١٨٦ א

 tΒuρ⎯﴿ بعض الصاحلني وتشهد له آيات منها  يف عمليااالستقراء الشخيص
.⎯ÏΒ÷σãƒ «!$$Î/ Ï‰öκu‰ …çµt6ù=s%﴾+]١١:التغابن[ ومنها ﴿$yγ≈oΨôϑ£γxsù z⎯≈yϑøŠn=ß™﴾+]منها و ]٧٩:األنبياء
﴿βÎ) (#θà)−Gs? ©!$# ≅yèøgs† öΝä3©9 $ZΡ$s%öèù﴾+]تم علی السمع  املقابلة آيات اخلويف ]٢٩:األنفال
 وحديث )فراسة املؤمن( ويؤيده حديث , والتغشية علی القلوبرصوالب

  . بابه يف وغريه مما هو,التحديث وعمر
אאW 

 , تMبيق علومهم اجتهد هؤالء السادة يفوكام اجتهد أهل كل علم
 ,فMبقوا قواعدهم هذه املؤيدة بالنقل والعقل والكشف والذوق والتجربة

صح  الذي  سلك الرتتيب يفوسلكوا بعض كبار الصاحلني من السلف
ا بني ًا وربMًإهلام , مقابلة األمالك مثال يف كاألصحاب األربعة,عندهم

 . امللك وامللكوتيعامل
 عوامل الشهود  يف األرواح الكربىُوكان هذا مما كشف هلم عنه التقاء

عىل ما  ,م باحلركة صاخب مشحون بالنظاي واألرواح عامل ح,واملكاشفة
 وهكذا ال ترانا خرجنا عن مضامني ,قرره كبار علامء اإلسالم وغريهم

 .الكتاب والسنة
 والوجدان  العلم العقيلوملا كانت القضية كام ترى جامعة بني Iريف

 وما كان أساسه التجربة مل يقع حتت سلMان , كان أساسها التجربةيالروح
 ال ينهض قF ءأن عدم التسليم بيششك   وال,األحكام النظرية املجردة
عوى د و, وال يغري شيئا من احلقيقة عند أهلها,دليال عىل عدم وجوده

 علی الناس ي والتجن,اإلحاIة بكل العلوم ال يMيقها عامل وال يقبلها دين
 . ال عالقة له بمناهج العلم والعمل عند املصلحنيهفيام رجح عندهم بدليل



  
    

 

١٨٧ א

بني اليوم والليلة حقائق كونية علمية وها نحن ال تزال تتكشف لنا 
  رساي يفكان جمرد التفكري فيها كافيا إلسكان صاحبها شهورا ,وروحية
فأصبحت  ,يامهوت وشعوذة وختريفا و, وكانوا يسموهنا أوهاما,املجانني
 .شك فيها حقائق ال

אאW 
 فيها )املقام األكرب(سة  مخي العامل الروح يفاملقامات الكربى :قالوا  :أوال

  ثم تأيت, ويمتاز بأنه مل يسبقه قدم إ اهللا,يهو املقام املحمد
 : عىل أقدام كبار املالئكة األربعةي وه, الباقية)املقامات األربعة(

 )مقام اإلمامني( بعد يجربيل وميكائيل وإرسافيل وعزرائيل وه
امل  اجلياللذين يمثالن صفت ,ومها عىل قدم مالك ورضوان

 : وقد ثبت هذه املقامات للسادة اخللفاء األربعة:قالوا ,واجلالل
 . وعيل, وعثامن, وعمر, بكرأيب

 حياته الروحية عىل أكثر خصائص ملك من  يففكان كل منهم
 وقد سبق إليها أولو العزم األربعة من األنبياء ,املالئكة األربعة

امات من  كام قد ثبتت هذه املق)نوح وإبراهيم وموسى وعيسى(
 .بعد ألئمة املذاهب األربعة ثم لغريهم

 والعرشة ,عنهم كأهل البيعةاهللا +أما بقية خواص الصحابة ريض :ثانيا
 وأصحاب مراتب الفقه بالدين من ,املبرشين باجلنة وأهل بدر

 ورجال الفتوى واملرشدين املوجهني إىل ,يَّتاب الوحُأمثال ك
 ,صية اخلاصة ونحوهم وأصحاب املميزات الشخ,م القبائليتعل



            
 ١٨٨ א

 سابق يقوم ي وكل نب, سابقيفكل منهم عند السادة عىل قدم نب
$﴿  العامل األعىلاهللا يف+عىل قدم ملك من كبار مالئكة tΒ uρ ÞΟ n= ÷è tƒ yŠθ ãΖã_ 

y7 În/u‘ ω Î) uθ èδ﴾+]٣١:املدثر[.  
 , أما كافة الصحابة فهم عىل أقدام صفوف من املالئكة:قالوا

م السابقة يرتبMون معهم بمناسبات  األميوراثة عن صاحل
وحده بحكم ارتباU عامل الغيب اهللا +يعلمها ,روحية وعالئق غيبية

 .بعامل الشهادة
 الذين كانوا عىل ,فالنقباء االثنى عرش كانوا عىل أقدام احلوارين

 . االثنى عرشجوربأقدام املالئكة املوكلني بال
ليه من هو أهله من وهكذا كلام خال قدم بموت صاحبه رفع إ  :ثالثا

 ,يليه من التابعني فمن بعدهم إىل يوم القيامة الذي أحياء املستوى
 , وال املقامات اخلاصة بعدها,فال ختلو املقامات األربعة الكربى

 يشتهر منهم من ,عليها إىل يوم القيامةقائم وال مقامات الكافة من 
ملستور  فال املشهور بأفضل من ا, ويسترت منهم من يسترت,يشتهر
 .اً وال املستور بأكرم من املشهور يقين,اًيقين

 9e≅à6Ï9uρ ×M≈y_u‘yŠ $£ϑÏiΒ﴿ ]١٦٣:آل عمران[+﴾#$!» öΝèδ ìM≈y_u‘yŠ y‰ΨÏã﴿إنام 
(#θè=Ïϑtã﴾+]١٣٢:األنعام[ ﴿äοtÅzEζs9uρ çt9ø.r& ;M≈y_u‘yŠ çy9ø.r&uρ Wξ‹ÅÒøs?﴾+]٢١:اإلرساء[ 

 ,علم حقيقتهم وحده سبحانهوهلذا جيب أن يرتك أمر تفضيلهم ملن ي
 مع متام التقدير والتوقري , هبم مجيعاوحسبنا حسن الظن الكايف

 .واإلجالل



  
    

 

١٨٩ א

 وهو اخلتم األعظم  فهو )القMب الغوث الفرد اجلامع( أما :قالوا :رابعا
مل يسبقه قدم إىل الذي )  األقدسيالقدم املحمد(عند السادة عىل 

املقام (  يفيلحقه قدم ولن , ليلة املعراج)الدرجة الرفيعة(
 .يوم القيامة )املحمود

 مرتبة ي وه)اخلرضية(غرق رتبة تهذه تس )الغوثية(ثم إن رتبة 
 وإن كان بعض السادة يفرق بني درجة الصديقية )الصديقية(

 Iريق الغوثية  يففهام مندجمتني معاٍّكل  وعىل ,واخلرضية
ة ل سلسيف) هر املشهوداالقائم الظ( وصاحبها هو ,العظمى

   .ي راجع رسالتنا عن املهد, املوعودياملمهدين لإلمام املهد
لجاجة بعلم لر تقرير القاعدة اآلتية منعا من ااوهنا البد من تكر :خامسا

 .أو جهالة
אאאW 

 منازل ي وه,إن هذه املسائل كلها من عوامل الفيض وما وراء املنظور
 ,ولكل سالك فيها إحاIات ومدارك ,هلومراتب غيبية شاملة للكون ك

 ال ختضع لقوانني ي وه, ومواجيد خاصة أو مشرتكة,ومشاهد وأذواق
 حمكومة بنواميس واقعية دقيقة حمددة يام هن وإ,حتكمنا التي املادة الغليظة

 ولذلك كان أهلها مجيعا عىل حق ,هتا املستورةد وما,يمن عاملها الروح
قد خيتلف عن مقام  الذي  مقامه يفيرى فكل منهم يصف ما ,فيام بلغوا به



            
 ١٩٠ א

 .)١( احلقيقة ونفس األمر يف ولكنه ال يعارضه وال ينافيه,غريه
 العقيدة  يفعادها ال يقدحب أو است,دهايفاإليامن هبا أو التوقف فيها أو جتم

 ي وه,فإهنا خصائص دون الفروع الرشعية ,عىل قواعدها الرشعية املقررة
 . الرحيبي الفلك اإلسالميف ذاتيات روحية وشخصية تدور

 أو نفيها عند أهل احلق معوق عن السلوك مؤخر ,ولكن اإلنكار عليها
 ملا قد يكون به سوء  موIيء, معرض للسلب واالستدراج,للوصول

 , ألنه حكم عىل جمهول ال يقني عليه لغري العامل به− والعياذ باهللا −اخلامتة 
 .فيسلم له

אאW 
ذا علمت هذا فقد علمت أن قرص املقامات األربعة الكربى  فإ:أما بعد

 معىل أصحاب األسامء األربعة الشهرية وإغالق الباب بعدهم دون سواه
 أن يضاف ي الواقعويف الصي فإن التحديد العلم,حيتاج إىل وقفة كربى

عنهم اهللا + ويكون املعنى أهنم ريض, إىل أسامء السادة األربعة)أشهر(لفظ 
وخصوصا أن األربعة  , عرصه يف كل,ن توىل هذه املقاماتمن أشهر م

 . عرص واحد يفاملشاهري مل يكونوا
 ي وولد الدسوق,سنة) ٨٢( بنحو ي بعد الرفاعي ولد البدو:فمثال
 بنحو ي أيضا بعد البدوي وولد الدسوق,سنة) ١٣٩( بنحو يعابعد الرف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وذلك كام لو وقف رجل علی اهلرم فوصف القاهرة بأن أوهلا اجليزة, : قال السيد الرائد  )١(

 حلوان فقال أول ووقف رجل علی القلعة فوصف القاهرة بأن أوهلا املنشية, ووقف آخر يف
 . , وهكذا, فكل منهم صادق بالنسبة ملوقفه ومشهده من غري منافاة لسواهالقاهرة املعادي



  
    

 

١٩١ א

 سبق الين واجليي وهكذا نجد أن عرص الرفاع,ولكنه أدركه ,سنة) ٥٧(
  فلم جيمع األربعة املشاهري , بنحو قرن تقريباي والدسوقيعهد البدو

 كام ,قررناها التي  مما يؤكد نظريتنا العلمية الروحية, أبداٌ واحدٌعرص
 .النية واألرواحق عامل العاهللا يف+أشهدنا

אW 
عني  فيقرصه عىل عدد م, فضل اهللا يفوليس من حق أحد أن يتحكم

$﴿واهللا تعاىل يقول  ,من الناس tΒ uρ tβ% x. â™ !$ sÜtã š În/u‘ #·‘θÝà øt xΧ﴾+]٢٠:اإلرساء[ 
 مهام اشتهر وكثر  عىل ويلحال بتفضيل ويل أي فكام ال يمكن اجلزم عىل

حال بإغالق باب املدد بعد األربعة  أي أتباعه كذلك ال يمكن اجلزم عىل
 هلبوU عن املستوى القMباين واحلكم عىل غريهم بالتجمد أو ا,املشاهري
 وال , رشيعة وال حقيقة يف فإن هذا اللون من اإلقMاع مل يرد,الكريم

 .ظاهر وال باIن
يملك الدليل  الذي نَ م? عرصه يف مثال أحد األربعةملاذا ال يكون الشاذيل

 , وشاه نقشبند,ي ملاذا ال يكون جالل الدين الروم? ذلكيعىل نف
 ,ي والبوصري,واملريس ,يواملجدد ,يفن واحل,والدردير ,يوالبكر
 ,يالقشريو ,واليويس ,والMويس ,يوالراز ,والسنويس ,يواحلنف

 وعبد , وحممد خليل, وأبو علوان, وأبو عليان,وخليل اهللا ,والغزايل
 ,والصنعاين ,والشوكاين ,وابن القيم , بل ابن تيمية, ورضوان,احلليم
Mوذو النون ,وعليش ,يوْدُ والع,يواهليثم ,والعسقالين ,يوالغي, 
 يي وحم,وابن الفارض ,واجلرجاين ,يوالسيوI ,والكتاين ,يواملنذر
 ,والشبيل ,واجلنيد ,يدر وأمثاهلم سلفا وخلفا كالسهرو,راينعوالش ,الدين



            
 ١٩٢ א

 من األقMاب ون ملاذا ال يكون,واأللوف من أمثاهلم ,يالبسMام و,ومعروف
  ? أزمنتهم يفاألربعة
ا خاصا ًاستحدث هذه املقامات وقفاهللا +يقول إنيستMيع أن  الذي ومن

 ومل يلحقهم فيها , فلم يسبقهم عليه سابق,علی األربعة املشاهري وحدهم
$﴿ وهو يقول ,الحق tΒ uρ tβ% x. â™ !$ sÜ tã š În/u‘ #·‘θ Ýàøt xΧ﴾+]٢٠:اإلرساء[. 

אאW 
ملقامات األربعة عرصنا هذا رجال يشغلون بعض هذه ا  يفملاذا ال يكون

 يستمدون من أرواح كل من م وه, وإن مل تكتب هلم الشهرة, وبالذاتًفعال
 ? كام هو املقرر عند السادة,شغل قبلهم مكاهنم إىل قدم امللك العظيم
 كل عرص وكل  يفمشغولة بأهلهااهللا +إن هذه املقامات ال تزال بفضل

 عىل ترتيب ,ا بعد إماما إمام,سيد قام سيداهللا +كلام انتقل منهم إىل ,زمن
 وفصلت إمجاله مدارك أهل ,خاص أشارت إىل بعضه أحاديث نبوية

  . منازل القرب والسري إ اهللا, يفالشهود واملكاشفة
 كام يعرف ,إن من أهل القلوب من يعرف أربعة عرصه معرفة تامة

 .من أهل اهللاملختلفة بقية أصحاب املقامات 
  وندافع ,ك هبمربشاهري كل احلب ونتإننا نحب ساداتنا األربعة امل

 ومن أجل هذا ننزههم عن الزعم ,بفضله عليهماهللا + ونستشفع إىل,عنهم
 , الكون أحياء وأمواتا يفالغريب بأهنم تقاسموا وحدهم السلMة الغيبية

 أما الوالية ,ال تورث التي إن النبوة وحدها , مرياثا لورث بعدافلم يدعو
 .وم القيامةثة بأنواعها إىل يوفمور
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 ,من أسباب استهداف تصوف املسلمني للMعنالزعم ولقد كان هذا 
 ونحن اآلن مMالبون بعرض هذا العلم الرشيف ,واهلمز واللمز والغمز
 وال ظاهر وال , ال يتعارض مع معقول وال منقول,املؤصل عرضا علميا

 . حق حقهي كل ذي ويعM,باIن
אW 
 أن الصوفية بحسب مراتب األذواق :عود فنذكروتكملة للفائدة ن

والكشوف واملقامات مؤيدا بمفاهيم اآليات واآلثار واألحاديث الثابتة 
أهل ( املعروفون عندهم باسم )أهل الباIن( مراتب السادة  يفأقوال شتى

 مع , اآليت يف وتتلخص هذه الصورة تقريبا)أهل الديوان( أو )الغيب
 :عند بعضهمبعض االختالفات اليسرية 

وجماله  Aيهو عىل قدم النب, الذي  والفرد اجلامع,الغوث األعظم −١
 , غري املجال البدينء يشيواملجال الروح , حول العرشيالروح

 .وحمل اإلقامة اجلسدية
 ي الروحاموجماهل , ومها وزيرا القMب عن يمينه وشامله,ثم اإلمامان −٢

 عىل قدم −بالعني بالفاء ما دون العرش الفرش  −  الفرشIريف
 .رضوان ومالك كام قلنا

 وجماهلم , وهم األقMاب األربعة الكبار مع خاصتهم,ثم األوتاد −٣
 وهم عىل أقدام جربيل وميكائيل , اجلهات الكونية األربعيالروح

 .ئيلاوإرسافيل وعزر
 .قا السبع الMبي وجماهلم الروح,ثم األبدال السبعة −٤



            
 ١٩٤ א

 . الربوج الساموية االثنا عرشيجماهلم الروح و,ثم النقباء االثنا عرش −٥
 ي وجماهلم الروح, وهم أهل اخللوة وامليقات,ثم النجباء السبعون −٦

 .األفالك واملجرات
 وعددهم بني الثالثني , وهم احلواريون وأهل املعارج,ثم األخيار −٧

 . أقMار األفق األعىلي وجماهلم الروح,والثالثامئة
ذكرناها هم األقMاب علی اختالف  التي سبعةوأصحاب هذه املقامات ال

 .بني مشهور ومستور ,ومكان كل زمان  يفاملراتب واملقامات
 وهم اخلمسامئة , األمةيوهم األولياء املختارون من صاحل )١(ثم املفردون −٨

 .ى وأقMار املدن والقرى األفق األدني وجماهلم الروح,والثالثامئة
 وجماالهتم ,مة وهم درجات شتىثم الصاحلون وهم أتقياء األ −٩

 .الروحية متعددة
 فإذا خال ,حب مقام من هذه املقامات خلفاء وعرفاءاثم إن لكل ص

 واختري من ,لعريف إىل رتبة اخلليفة ثم ارتفع ا,املقام انتقل إليه اخلليفة
 . وهكذا, من هو أهل للعرافةاملستوى الثاين

ن هم عىل أقدام أهل وكل من ذكرنا عىل قدم سابق من الصحابة الذي
 .الغيب من األنبياء واملالئكة كام أسلفنا

 التسميات واألعداد وترتيب  يف عند بعض السادةةوقد ختتلف هذه الصور
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  بعض الروايات, وفيهم جاء حديثبالفاء, وبالغني يفاملفردون : قال السيد الرائد  )١(
 . فهم من أهل آية السابقون. سبق املفردون
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 وهو راجع إ , ذاته معلل بدليله كام قدمنا يفوكلها صحيح ,املستويات
 .وية املنظورا ومستوى الناظر وز,اختالف نسب املقامات واإلفاضات

אאאW 
املستويات حمفوف بأرواح كل هذه وعندنا أيضا أن كل مستوى من 

وعىل هذا فإن شاغله من األحياء  ,السابقنياهللا +من سبق أن شغله من أهل
 ومنها يستمد , حتوIهي فه,سبقته إىل هذا املقام التي يعترب ممثال لألرواح

 .الكثري من الرس واإلفاضة
 , األقMاب األربعة الكبار إىل نظام أهل املأل األعىلماوكام أرجعنا أقد

والتناسب الرابF بينه وبني العامل  , كلهباعتباره مرجع النظام الكوين
 مقام  يف أحدمها مستغرق: فكذلك مقام اإلمامني, حقيقة مسلمةاألريض

 عىل قدم )اجلالل(  يف مستغرق والثاين)رضوان اجلنة( عىل قدم )اجلامل(
 جامعا فيه , للغوث األعظم)الكامل( ومن هنا صح مقام )رمالك النا(

 .يبني اجلامل واجلالل لوراثته للقدم املحمد
 آدم : مها عىل قدم,ثم نجد مقام اإلمامني عند أهل الكشف مثال

 ثم من عىل ,من أهل النبواتاهللا + ومن شاء,ثم إلياس واخلرض ,وإدريس
 .مهم من الربانيني مشهورين أو مستوريناأقد

 , سيدا األوس واخلزرج:وكان عىل مقام اإلمامني السعدان
 أبو يوسف :هاني والصاحبان الفق, ابن املسيب وابن جبري:والسعيدان

وهكذا يقول ( ومسلم ي البخار:ثانديخان املحش وال,وحممد بن احلسن
 فليس هذا من األصول . أن تقبل أو ترفض يف وأنت حر)أهل الكشف

 .روحية مؤكدة عند أصحاهبا من أهل اهللا ولكنها مشاهد ,الرشعية
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אאW 
 , وهم كبار أصحاب الوظائف الغيبية)أهل الديوان( وجيمع :قالوا

 ,ي واحلرم النبو,ي احلرم املك: املعاهد الثالثة املقدسة يفأرواحا وهيويل
 )١(قدسة أخرى يكشف عنها ألهل القلوب أماكن م يف ثم,وبيت املقدس

 وال , وال جتمد وعدم, الغيب فوىض يف فليس,ب دقيقعىل توقيت وترتي
 . أو تعMل خالد,انفصال مMلق

 ,جماالت أرضيةاهللا + مقابل املجاالت الروحية العليا ألهلويف :قالوا
 مع )اإلمام اجلاميل( وجمال )الكعبة املكرمة(فمجال الغوث مع العرش 

كل منهم  ل, وكذلك شأن كل رجال اهللا)بيت املقدس( الفرش أحد Iريف
 . وآخر أريضيجمال سامو
 نظام املراتب الروحية ألهلها من صاحليهم  عامل اجلن املسلمني يميضويف

ُ كل أهلي فف,عىل نظام مراتب اإلنس متاما  ,ه من اجلن واإلنس عىل حد سواءٍّ
 . اإلنس  فأمر غري خمتلف عليهيأما تعاوهنم وتعاIفهم مع صاحل

W 
ان ع شب−أحدهم هنا أو هناك  أي −جيلس أحدهم  فعندما :أما بعد

 ويستقMب , ويتثاءب ويتلوى مرة,متكئا عىل أريكته يتمMى ويتجشأ مرة
 ثم يزعم لنفسه وألمثاله أن الصوفيني هبذه األقوال ,ويشمأنF أخرى

 , فليمسك جهله هذا عىل نفسه وحدها,استحمقوا أو أخMأوا أو خرفوا
 أو عدم ء دليال عىل عدم وجود هذا اليشء ماوأمثاله بيشهو فليس جهله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . منها عند بعضهم غار حراء وثور أو ما حوهلام : قال السيد الرائد  )١(
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 والتسليم بالواقع أو إنكاره ال يغري شيئا من احلقيقة ,صحة أخبار أهله به
 ال يعرف حقيقة كنه حياته وال نفسه وال ي والذ,اليقينية عند أهلها

َسلم ملن يعرفُ به أن يوال عقله وال فكره وال نومه أوىل ,روحه ِّ فإن مل  ,َ
ْسلم فمقتضُي ِّ  .ی اإلنصاف أن يتوقفَ

فإهنا  ,ونحن ال نجرب أحدا أبدا علی اإليامن هبذا كله أو بعضه
 . ثمرة هلايبل ه ,تناىف مع التكاليف الرشعيةتال  ,إضافات روحية ذوقية

 وال برهان علی اإلIالق ,ولكننا ال نسمح أبدا بتكذيبنا فيه بغري برهان مبني
 .و فيهقة باسم الدين املظلوم أ,إال أن يكون هرIقة أو شقشقة أو هنبقة

وها نحن أوالء ال تزال تنكشف أمامنا يوميا أرسار مذهلة معجزة من 
 ورشU املؤمن اإليامن بالغيب ? فكيف بمساتري الغيوب,املادة املشهودة

 واالغتامز ح فالتوق. وال خيالف األصول,مادام ال يعارض العقيدة
حتتاج أساسا  التي انب العملية هذه اجلو يفوالتعامل هنا بالكلامت النظرية

 خيالف −كام قدمنا واملامرسة السلوكية الMويلة  −إ التجربة التMبيقية 
 يأمر بسؤال أهل ومبادئ الدين الذي , والعدالة اخللقيةياإلنصاف العلم

$!﴿ الذاكرة دائام قوله تعاىل  يف وجيب أن يكون,الذكر tΒ uρ ΟçF Ï?ρ é& z⎯ÏiΒ ÉΟù= Ïè ø9$# ωÎ) 
WξŠ Î= s%﴾+]٨٥:اإلرساء[ ﴿s−öθ sù uρ Èe≅ à2 “ ÏŒ AΟù= Ïæ ÒΟŠ Î= tæ﴾+]٧٦:يوسف[ . 
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٢٠١ אאא

אאא 
אא 

אאא 

א)١(W 
عليه اهللا +الناس بام أفاضأعلم  بأنه  برشيٌداخل موسى يوما شعور

 وملا كان العلم رضبا من رضوب الكامل وكان ,من علم النبوة العظيم
=ª!$# ãΝn﴿ وىالكامل ال يتناه ôã r& ß]ø‹ ym ã≅ yè øgs† …çµ tG s9$ y™ Í‘﴾+]ى وهو أدر]١٢٤:األنعام 

=Ü﴿حيث يضع فضله  pκ u‰ ⎯ yϑ Ï9 â™!$ t±o„ $ ZW≈ tΡÎ) Ü= yγ tƒ uρ ⎯ yϑÏ9 â™!$ t± o„ u‘θ ä.—%! $# ∩⊆®∪ ÷ρ r& öΝßγ ã_ Íiρ t“ ãƒ 
$ ZΡ# tø.èŒ $ ZW≈ tΡÎ) uρ ( ã≅ yè øgs† uρ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ $ ¸ϑ‹ É)tã﴾+]٥٠−٤٩ :الشورى[.  

مثال عمليا تربويا يكون أدبا له ولغريه ملوسى اهللا +ملا كان كذلك رضب
وهم القدوة  , وبخاصة أولئك الذين يقفون عىل باب اهللا,من بعده

  .الكربى للبرش
دجلة ( بالعبد الصالح عند جممع البحرين يملوسى أن يلتقاهللا +وأذن
  .به أعلماهللا + أو ما)األبيض واألمحر( أو )والفرات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بمجلة الشبان املسلمني أيام كان أمينا عاما للجمعية هذا البحث كان قد نرشه السيد الرائد  )١(

 .   جملة املسلمالعامة للشبان املسلمني, ثم نرش بعد ذلك يف



            
 ٢٠٢ א

אאW 
 ولكنه , وال رتبته من اهللا,قرآن شخصية العبد الصالحومل حيدد ال

 ومن هنا جاء ,ه من لدنه علاممآتاه رمحة من عنده وعلاهللا +وصفه بأن
ِّدنللا(التعبري بالعلم   مساتري صحائف اللوح  يفالعلم املغيبأي ) يُ

 , العندية املقدسة ومفاتيح الغيب عند اهللاي فاللدنية ه)اهللا+عند(املحفوظ 
 من ي يشاء منها ملن يشاء من عباده أما اإلحاIة املMلقة بالغيب فههيب ما

  .خصائص األلوهية وحدها
 بقية من الكتب الستة ويف  هريرة  الصحيحني عن أيب يفوقد جاء
 . أن العبد الصالح هو اخلرض:من Iرق عدة

 .»?أال أخربكم عن اخلرض« : يؤنس أصحابه فيقولAيوقد كان النب
 أنا : أمامة وحسنه بعض احلفاظ وفيه قوله ملوسى عن أيبينكام رواه الMربا

   .)١(سمعت به الذي اخلرض
ِعن أب الصحيحني ويف َ ْ ِّي هريرة عن النبيَ َ َِ َّ ِ َ َ ْ ُA: »َإنما سمي ِّ ُ َ َّ ُ الخضر أنه ِ َّ ََ ُ ِ ْ

َجلس على فروة بيضاء  َ ْ َ ٍ َ ْ َ َ ََ َ َ فإذا هي− نبات هبا  أرضا الييعن −َ ِ َ ْ تهتز من َِ ِ ُّ َْ َ
َلفه خضراءَخ َ ْ َ ِ ِ  وقد ,لهاهللا + ينترش فيها النبات معجزة أو كرامة منييعن )٢(»ْ

ال يتساوى مع   وهو ما, جلد الشاةي احلديث ه يفأبعد من زعم أن الفروة
  .املوضوع وال رشف القصةمقتضی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).  ٧٥٣٠, رقم ٨/١١٢(ري  الكبأخرجه الMرباين يف )١(
 ).  ٣٤٠٢ (أخرجه البخاري )٢(
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אאאW 
 ي قال موسى ملا لق:بن محيد من Iريق الربيع بن أنسعبد وقد روى 

 : قال, وعليك السالم يا موسى: فقال, السالم عليك يا خرض:خلرضا
  .)١(أدراك يب الذي  بك أدراين: قال? موسىيوما يدريك أنن

 الصحاح فقد سقMت دعوى من أنكر  يف ما ثبت هذا التعريفيومت
 ويقال أن اسمه بليا بن ملكان وجده السابع ,أن العبد الصالح هو اخلرض

  . فيكون لفظ اخلرض لقبا له,اهيم عليه السالم وأنه ابن عم إبر,نوح
אW 

 وحممد بن  زياد وأبو احلسن الرماين وابن أيبييقول ابن اجلوز
  . ورسولي إن اخلرض نب:إسحاق وآخرون

 تفاسريهم  يفيالثعلب وابن عMية وي وأبو حيان والبغوينقل القرIبو
 ابن   وهو رأي.عليه أكثر أهل العلم و: قالوا, فقFيوآخرون أنه نب

  .عباس وبعض الصحابة
 موسى  ابن أيب وأبو عيليبن األنبارا وأبو بكر أما أبو القاسم القشريي
  . كام هو النص القرآين,عبد صالح أي  أنه ويل:ومجهور من الصوفية فعىل

بن ا ولكن احلافظ ,ي صورة آدم يفأنه ملك يتجسد :يونقل املاورد
 − أو عبد صالح ي هل هو ملك أو نبي ال ندر:فوض أمره فقال دحية أيب
  . مجهور من الصوفيةي وهو رأ−  ويلييعن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).  ٨/٤١٧ (» فتح الباري«أورده احلافظ يف  )١(



            
 ٢٠٤ א

 ]٨٢:الكهف[+﴾&tΒuρ …çµçGù=yèsù ô⎯tã “ÌøΒr$﴿ لقوله ملوسى , واهللا أعلميواألصح أنه نب
  .جمردبإهلام  فإن مثل قتل الغالم وخرق السفينة مما ال يكون أبدا ,يبوحأي 

 : قال الرجل للخرض: أمامة مرفوعا عن أيبالMرباين حديث ويف
 هذا  يف وقد ذكر, نبوته يففهذا رصيح .)١(اهللا+يشققت عليك يا نب

 , اإلسالم يفوهذا غري جائز ,احلديث أيضا أن اخلرض باع نفسه من رجل
 , اإلسالم يف عنهي وهو أيضا منه,فأجاباهللا +وفيه أنه سئل بوجه
 .ل ورسويواإلسالم دين كل نب

 ,ي فام مل يكن رسوال فهو نب,فدل هذا عىل أن اخلرض صاحب رشيعة
 وإن كانت حكمة التوجيه والرتبية ,تعاىل بعلم رس القدراهللا +خصه

أن يكون وليا كام , أي تستوجب أن يكون اخلرض أقل مرتبة من موسى
  .عنهماهللا +ريضعليه مجهور الصوفية 

 يرض نبيا فقF وموسى نب أن يكون اخل يف وهذا املعنى موجود:قالوا
  .ورسول

אW 
وقد التمس بعض أصحاب األهواء من قصة موسى واخلرض ما جعلوه 

 إن : فقالوا,دليال باIال عىل خمالفاهتم للمعروف من الدين بالرضورة
 وإن العبد ال يزال ملتزما حدود الدين ,ء آخر واحلقيقة يشءالرشيعة يش
 من مقام الرشيعة إىل مقام احلقيقة فتسقF عنه التكاليف حتى ينتقل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).  ٧٥٣٠ رقم ٨/١١٣ (رجه الMرباينأخ )١(



  
    

 

٢٠٥ אאא

 واليقني ]٩٩:احلجر[+﴾ô‰ç6ôã$#uρ y7−/u‘ 4©®Lym y7u‹Ï?ù'tƒ Ú⎥⎫É)u‹ø9$#﴿قال اهللا + ألن:ويقولون
 إن اليقني هو مقام : ولكنهم يقولون زورا وكذبا,هنا هو املوت قوال واحدا

 ,قام سقMت عنه العباداتفإذا وصل اإلنسان عندهم إىل هذا امل ,احلقيقة
 وحتت , وال عليه أن يرتكب الكبائر املوبقة باسم الرس,وذابت أمامه احلدود

  . العظيم من الضاللونعوذ باهللا العيل ,ستار القياس علی اخلرض
 ربام أفضت ,وجه زندقة أي إن القول بمخالفة الرشيعة للحقيقة عىل

ف بالرشيعة عىل أهنا رتال يع فاإلسالم فع,بصاحبها إ الردة بعد اإلسالم
 روح اويعرتف فعال باحلقيقة عىل أهن ,داتاظواهر األمور وصور العب
 وال يقوم أحدمها , واحد ال ينفصمءفهام يش ,األمور وحكمة العبادات

 , والتمر من الشجرة, العود يفواملاء , اجلسد يف كالروح,إال بقيام اآلخر
 والضوء , مياه العMور يف والروائح, السكر يف واحلالوة, النار يفواحلرارة

  . فال قيام ألحدها إال بقيام اآلخر,من شعلة الرساج
אW 

راءة ق والسجود وال,فإذا رضبنا مثال بالصالة كان القيام والركوع
 وإدراك ذل ,ن التبتل واخلشوع وعقل الصالةا وك,والتسبيح رشيعة

 مقامات  يفية والتمتع باملناجاة واملناداة والتقلببالربو عز مالعبودية أما
 فالتفرقة , هلذه إال بتلكد فال قيام وال وجو, كل هذه حقيقة,القرب

اهللا + وديننا اإلسالم ونبينا رسول.بينهام مستحيلة عقال ونقال وواقعا
 , وهو مثلنا األعىل, وال أسوة لنا إال به, ال قدوة لنا إال هوAاملصMفى

ِدع هذه الدعوىَمل يوهو   رشيعة ي فبأ,يشري إليهاما  ومل حيدث منه حتى ,َّ



            
 ٢٠٦ א

نقتاس  ف,من رشيعتنا إىل رشيعة غريناننتقل  عقل ي دين وبأيوبأ
د ع سابق يرضيه ومل يبق بي ولو جاز هذا الختار كل مسلم دينا لنب,عليها

  .هذا إسالم وال مسلمون
 بأنه مقام احلقيقة −واحد هو هنا املوت قوال  الذي −إن تفسري اليقني 

 وإن التفرقة بني مقام الرشيعة ومقام احلقيقة ,دسيسة كفرية علی التصوف
 , بها زوره ودلسوا تصوف املسلمني بإلصاق,مما دسه الزنادقة علی الناس

 واملؤمن به إما ويف, وال هو مسلم ص,لقائل هبذا القول ال هو مسلم عاميوا
  . أرشف أحواله جاهل مفتون يف وهو,يق منافق زندامإمؤمن ساذج مغفل و

ِحكمْنحن نسلم بالغيوب واألرسار وال َ  ونسلم باإلهلام والكشف ,ِ
 , الدين واالعتصام بالسنة يف ولكن عىل أساس العزيمة,والكرامة

 وهذا وحده هو باب الوالية ومعراج , العبادة واألدب يفواالحتياU املMلق
Mفهم قصة  يف والوهم الدخيل,الكبرية ومن هنا تظهر األكذوبة ,انيةبالق 

  . وإحلاق الزنادقة بالصوفيني الراشدين, والقياس الفاسد عليها,اخلرض
إن قصة اخلرض جيوز أن تكون استئناسا لفهم األرسار ودعوة إ 

  .الإاآلداب ورشائف املصاحبة ليس 
א؟ 

 وأبو يعلی ابن , وأبو بكر بن العريب,يوابن املناد ,ييرى البخار
أن اخلرض غري ( وآخرون ي وأبو Iاهر العباد, وإبراهيم احلريب,الفراء

Fلقوله تعاىل )موجود بجسده وأنه مات وإنام وجوده هو وجود بروحه فق 
﴿$tΒuρ $uΖù=yèy_ 9|³t6Ï9 ⎯ÏiΒ šÎ=ö6s% t$ù#ã‚ø9$#﴾+]وحديث جابر وابن عمر ]٣٤:األنبياء 



  
    

 

٢٠٧ אאא

  .سنة ممن هو عليها اليوم أحدمائة رض بعد  ال يبقى عىل وجه األ:مرفوعا
 , واحلافظ ابن حجر,ي والنوو,ي والثعلب,ويرى ابن الصالح
 بجسده يهور العلامء وأهل الصالح أنه ح ومج,ومجاهري الصوفية كافة

  . وسيموت آخر الزمان كبرش,موجود يرزق
  ووجه معاين,علی القائلني بموته )١(ي فتح البار يفوقد رد ابن حجر

يؤكد حياة اخلرض  الذي حديث جابر وابن عمر املذكور آنفا التوجيه
  . وأنه خمصوص مستثنى من احلديث,البرشية
نعتنقها التي ) التكامل والوسMية( ذلك رأى عىل قاعدة  يفولنا
وندعو إليها كوسيلة عملية من وسائل التجميع والتقريب بني  ,ونMبقها

  :ه نقولمذاهب األمة فيام جيوز األخذ هبا في
 البد ي وبام أن اخلرض علی القول بأنه ح,إن اخللد معناه عدم املوت −١

 فقد خرج من احلكم اآلية ما دام سيلحقه املوت يوما ,يوما أن يموت
  .ما

 القدر املعروف للعرب وقتئذ من )باألرض( قيل املراد : احلديثويف −٢
  .وفة هلما مل تكن معرهن فخرجت أرض اخلرض من احلديث أل,الدنيا

أنه لن , أي  ابن عمر وهو رأيA وقيل أراد من ذلك انخرام قرنه−٣
 وقد حتقق هذا ,يكون أحد ممن سمعوا تلك املقالة حيا بعد مائة سنة

 من الصحابة عىل رأس مائة سنة ي الMفيل عامر آخر من بقبوفاة أيب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .) وما بعدها٦/٤٣٤ (» فتح الباري«راجع  )١(



            
 ٢٠٨ א

  .من هذه املقالة
 وقد صح , تعرفونه أحدممن ترونه أوأي ) ال يبقى(وقيل املراد بقوله  −٤

  .ذلك أيضا
  يف رجلىفقلام ختM ,وقيل إنه حكم أريد به األغلب بحسب املعتاد −٥

 وإن كان هناك من يتخMاها فهم قلة من شذوذ ,العادة سن املائة
  .ورشق أوروبا ,واهلنود ,واألفغان , األكراد يفالقاعدة كام

אW 
  :األقوال كلها نستخلص ما يأيتومن بني هذه  −٦

 والنتيجة ,إما أن يكون اخلرض حيا بجسده وروحه وليس ذلك ببعيد
  .أنه موجود

 فروحه منMلقة من ,وإما أن يكون حيا بروحه فقF بحكم خصوصيته
 , وليس ذلك ببعيد أيضا, Iوافة بعامل الدنيا متجسدة فيه,عامل الربزخ

  .فالنتيجة أنه موجود
 أو يقول باحلياة أو املامت هو موجود إما باجلسد البرش فعلی ال:إذن

 عنه ى وما يرو,والقول بلقائه أو رؤيته صدق ممحض ,يالتجسد الروح
 وعندما التقى موسى باخلرض : قالوا,حقيقة واقعةاهللا +عىل ألسنة أهل
  ? وهل بأرضنا سالم: فقال له اخلرض,ألقى عليه السالم

ُرحمة« Aاهللا+ حديث رسولويف َ ْ َعلينا وعلى موسى لو صبر اهللا +َ َ َ ْ َ َ ُ َ ََ ََ َ َع َمْ



  
    

 

٢٠٩ אאא

ِصاحبه ِ َلرأى َ َ َالعجب َ َ َ ْ«)١( . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِّعن أبي) ٣٩٨٤(وأبو داود ) ٢٣٨٠/١٧٢(أخرجه مسلم  )١( َ ُ ْ ٍ بن كعبَ ْ َ ِ ْ . 
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٢١١ אאאאאא

אא 
אאאא 

אאאW 
 ي أ− ي غري مقرون بالتحد,أمر خارق للعادة هي اإلسالم يف الكرامة

 بعد من الكتاب والسنة إن أيت وسنذكر أدلتها فيام ي−دعوى النبوة 
 .اهللا+شاء

 وأوليائه املقربني ,به بعض عباده الصاحلنياهللا +األمر اخلارق يكرموهذا 
 يف ولكن بام سبق هلم , منه تعاىل عليهم ال بقدرهتم وال بإرادهتمًفضال
  .يعلمها اهللا التي لحكمةل و,اهللا+علم

 ال حتكمه قوانني األكوان وكل ي األعظم الذيوبحكم الناموس اإلهل
الواقع معجزة يف  هي تعاىل ملسلم أو مسلمة من الصاحلنياهللا +كرامة يمنحها

وصدق اتباعه ما حتققت هذه  ,إذ إنه لوال اإليامن به A يد املرسلنيلس
فإذا حدث األمر اخلارق للعادة عىل يد كافر أو مرشك أو  ,الكرامة الرشيفة

 :نحومها فإنه يكون أحد أمور ثالثة
WאאW 

 ÏΒ⎯ (ã≅§‹sƒä† Ïµø‹s9Î﴿عن سحرة فرعون اهللا + كام قال)ختيييل(سحر وهذا ال
÷Λ¿εÌósÅ™ $pκ̈Ξr& 4©tëó¡n@﴾+]هI:كام قال تعاىل , وهذا السحر هييمن علی العيون]٦٦ 

﴿(#ÿρãysy™ š⎥ã⎫ôãr& Ä¨$̈Ζ9$# öΝèδθç7yδ÷tIó™$#uρ﴾+]فهو ال يغري شيئا من  ]١١٦:األعراف
 فإنام هو تأثري علی العيون ,احلقائق الكونية عىل عكس الكرامة

 . متجدديواألعصاب بأسلوب علم



            
 ٢١٢ א

 قائم عىل أصول من علم الMبيعة  والكيمياء )التخيييل(لسحر وا
 واستخدام , ومع قواعد اليوجا)خفة اليد(وغريها مع استعامل ما يسمى 
 يف يستخدمها املتخصصون الفنيون التي الMاقات الروحية التدريبية

 . ونحوه)ي واجلامهري الذايتالتنويم املغناIييس(
ص فيه فقراء اهلند بام يقومون به من وهذا النوع من السحر هو ما ختص

 املهرة الذين يعرضون )احلواة(مه د يستخيالذهو وهو  ,العجائب أمام الناس
 وغريه من , والتلفزيويني والسينامئيدور العرض املرسح يف همَألعاب

فهو  , وهو من بعض سحر الفراعنة والكهنة واملشعوذين,التجمعات املختلفة
 ال عالقة هلا بالدين وال ,واعد وأصول علمية مادية عىل ق,علم متجدد متMور

 . وال بالروحانيات وال بخوارق العادات الربانية,بالعقائد
WאאW 

 واالرتباU معهم بوساIة ,قائم علی استخدام الشياIنيالسحر وهذا 
 ,كوف علی الMلسامتع وال,والرياضات النفسية املحرمة ,العزائم

قوله  يف ونرى ذلك , بأساليب معينة واألنجاس ,لبخوراتوا ,واألوفاق
çµ̄Ρr&uρ tβ%x. ×Α%y…﴿تعاىل  Í̀‘ z⎯ÏiΒ Ä§ΡM}$# tβρèŒθãètƒ 5Α%y Ì̀Î/ z⎯ÏiΒ Çd⎯Ågø:$# öΝèδρßŠ#t“sù 
$Z)yδu‘﴾+]ني واملرد]٦:اجلنIعلی املتصل ة مما يدل عىل أن هيمنة اجلن من الشيا 

  كام ,ا ومعنىحس ,ة باإلنسانياتهبم من اإلنس هيمنة مدمرة مرهقة فاتك
 .هو مشهود مكرر

 u|³÷èyϑ≈tƒ﴿وحدوثه بالفعل  ,تأكيد إمكانية هذا االتصال يف تعاىلاهللا +ويقول
Çd⎯Ågø:$# Ï‰s% Οè?÷sYõ3tGó™$# z⎯ÏiΒ Ä§ΡM}$# ( tΑ$s%uρ Νèδäτ!$uŠÏ9÷ρr& z⎯ÏiΒ Ä§ΡM}$# $oΨ−/u‘ yìtFôϑtGó™$# $uΖàÒ÷èt/ <Ù÷èt7Î/ 
!$oΨøón=t/uρ $uΖn=y_r& ü“Ï%©!$# |Mù=§_r& $uΖs9 4 tΑ$s% â‘$̈Ψ9$# öΝä31uθ÷WtΒ...﴾ ١٢٨:األنعام[+اآلية[. 



  
    

 

٢١٣ אאאאאא

 اعتربه ي وهو الذ)يالسحر احلقيق( هو وهذا السحر الشيMاين
 وإليه أشار − بل اعترب مستحله كافرا −اإلسالم من الكبائر السبع املوبقة 

θ#) ﴿القرآن بقوله  ãèt7 ¨?$#uρ $ tΒ (#θ è= ÷G s? ß⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$# 4’n? tã Å7 ù= ãΒ z⎯≈ yϑ ø‹ n=ß™ ( $ tΒ uρ t xŸ2 ß⎯≈ yϑ ø‹n= ß™ 
£⎯Å3≈ s9uρ š⎥⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$# (#ρ ã xx. tβθ ßϑ Ïk= yè ãƒ }¨$ ¨Ψ9$# tós Åb¡9$# !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& ’ n? tã È⎦ ÷⎫ x6 n= yϑ ø9$# Ÿ≅ Î/$ t6 Î/ 
|Nρ ã≈ yδ šVρ ã≈ tΒ uρ 4 $ tΒ uρ Èβ$ yϑ Ïk= yè ãƒ ô⎯ÏΒ >‰ tn r& 4© ®L ym Iωθ à)tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) ß⎯øt wΥ ×π oΨ ÷G Ïù Ÿξ sù öàõ3 s? ( 
tβθ ßϑ ¯= yè tG uŠ sù $ yϑ ßγ ÷Ψ ÏΒ $ tΒ šχθ è% Ìh xãƒ ⎯Ïµ Î/ t⎦ ÷⎫ t/ Ï™ö yϑ ø9$# ⎯ ÏµÅ_ ÷ρ y— uρ 4 $ tΒ uρ Νèδ t⎦⎪ Íh‘ !$ ŸÒ Î/ ⎯Ïµ Î/ ô⎯ÏΒ 

>‰ym r& ω Î) ÈβøŒÎ* Î/ «!$# ...﴾+]وليس من آثار هذا السحر إال الرشور]١٠٢:البقرة , 
 يدمر ,األفراد واألرسات يف والفتن بكل مراتبها وأنواعها وألواهنا

 .املحسوسات واملعنويات
أو إنكار وجود  , من بعضهمفإنكار وجود هذا السحر الشيMاين

مواجهة هذه النصوص املحكمة احلاسمة نوع من  يف شياIني اجلن
 .وداء حب املخالفة علی األقل ,املكابرة

 ي الذ)املس الشيMاين(هذه النصوص إشارة إىل حقيقة  يف كام أن
“3 (øŒÎ﴿ )أيوب(القرآن عن  يف قال و,يصيب بعض الناس yŠ$ tΡ ÿ…çµ −/u‘ ’ ÎoΤr& 

z© Í_ ¡¡ tΒ ß⎯≈ sÜø‹ ¤±9$# 5=óÁ ãΖ Î/ A># x‹tã uρ﴾+]وفيه ]٤١:ص ﴿š⎥⎪ Ï% ©!$# tβθè= à2 ù' tƒ (#4θ t/Ìh9$# Ÿω 
tβθ ãΒθ à)tƒ ω Î) $ yϑ x. ãΠθ à)tƒ ” Ï% ©!$# çµäÜ ¬6 y‚ tF tƒ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# z⎯ ÏΒ Äb§ yϑ ø9$#﴾+]٢٧٥:البقرة[  
  .األحاديث النبوية الثابتة ما فيه الكفاية ملن يMلب اهلدايةيف و

 ) واملس الشيMاين, والنفيسياملرض العصب(ثم إن الفرق كبري جدا بني 
ال  , أو الروحية الرشعية, الMبيةٍّل منها عالجه اخلاص بالوسائل العلميةُولك

 .أو التحريف أو ما حرم اهللا ,بالشعوذة وال بالتخريف



            
 ٢١٤ א

WאאW 
 )استدراجا( قد يقع لغري العبد الصالح يالذ ,األمر اخلارقويسمی 

تعاىل يأذن اهللا + وذلك أن ,ما مل يكن من سحر التخييل أو سحر الشيMان
له كام قال  ً وإمالء,لعبد املارق مكرا بهبحدوث هذا األمر اخلارق هلذا ا

Οßγ﴿تعاىل  ã_ Í‘ ô‰tG ó¡ t⊥ y™ ô⎯ ÏiΒ ß] ø‹ym Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ ∩⊆⊆∪ ’ Í?øΒ é& uρ öΝçλ m; 4 ¨β Î) “ Ï‰ø‹ x. 
î⎦⎫ÏG tΒ﴾+]٤٥ − ٤٤:القلم[. 

السحر بنوعيه ( فهذه األمور الثالثة ,وإذا كان لكل حق باIل يشبهه
ام إنو , هو الكرامةيالذ ,ق يشبه هذا احليالباIل الذ هي )واالستدراج

 ,الصاحلنياهللا +يعرف الفرق بينهام بأن الكرامة ال تكون إال ألولياء
 ومكارم ,ع والعلمروللوالية عالمات من اإليامن والتقوى والو

 ,عىل أحد فى الصالحية للبالغ عن احلرضة النبوية مما ال خيي أ,األخالق
  .ي السامويفيام عدا الوح  A ي للنب ممثل شخيصفالويل

אאאאW 
بام روى من قصة مريم وما اهللا +وقد أثبت القرآن املجيد الكرامة ألولياء

 عنده ي وقصة الذ, وقصة أهل الكهف,كان جيده زكريا عندها من الرزق
 وقصة , وامرأة فرعون, وقصة أم موسى وإرضاعه,علم من الكتاب
 .شارات متعددةباإلضافة إىل إ ,موسى واخلرض
 وقصة أسيد بن ,احلديث الرشيف قصة عمر وسارية يف وقد ثبت

 , أضاء له سوIه أو أصابعهي وقصة الرجل الذ,حضري وقراءته القرآن
 − وقصة الساحر وامللك , وقصة صاحب جريج,وقصة أهل الغار الثالثة



  
    

 

٢١٥ אאאאאא

 ,مظانه من كتب الرجال يف  وغري ذلك مما يلتمس−أو أصحاب األخدود 
 .كثريوهو 
َلقد كان فيما قبلكم من «: A  هريرة قال عن أيبيصحيح البخاريف و ِ ْ ُ َ ََ ْ َ َ ِ َ ْ َ

ُاألمم محدثون فإن يك َ ْ َِ َ ُ َّ َ ُ َِ ِأمت يف ُ َّ ُ أحد فإنه عمريُ َ ُ ُ َّ ِ َ ٌ َ   .)١(مسلم يف ونحوه. »َ
َمن غير أن يكونوا أنبياء«: بعض رواياته زيادةيف و َ ِْ ْ َُ َُ َ ْ َِ ْ ِ«)٢( . 

ُملهمونـْال(ثون هم َّواملحد َُ  من رواية ي سعيد اخلدرحديث أيبيف   و)ْ
ُحدث يا رسولُ وكيف ي:الفوائد قيل يف ياجلوهر َّ  تتكلم : قال?اهللا+َ

  .املالئكة عىل لسانه
ِ عن أب−تعليقا − يالبخاريف و َ ْ َ هريرة يَ َ َْ   Aاهللا+تلقيت عن رسول :قالُ

َ فأما أحدهما ف,جرابني من علم ََ ُ ُ َ َ َّ ْقد َ ُبثثتَ ْ َ َ وأما اآلخر فلو بثثته قMع هذا ,ُهَ َُ ََ ِ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ
ُالبلعوم ُ ْ ُ ْ )٣( . 

األمر  ي أ,جواز حدوث الكرامة يف فلم يبق شك علی اإلIالق
 , ولو مل يكن األمر خارقا للعادة ما كان كرامة,اخلارق للعادة من أولياء اهللا

  فرتتفع عنه خصوصية,يألنه يكون عندئذ خاضعا للناموس الMبيع
  . واهللا أعلم,الكرامة

אא 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).  ٢٣٩٨/٢٣(ومسلم ) ٣٦٨٩ (أخرجه البخاري )١(
   .) مكرر٣٦٨٩(أخرجه البخاري  )٢(
   .)١٢٠(يأخرجه البخار )٣(



            
 ٢١٦ א

אאאW 
 . وكرامة مكسوبة−٢   .  كرامة موهوبة −١ 
اهللا + ألهنا تكون من, الكرامةْيَ نوعى أسميوه :الكرامة املوهوبة −١

 ,الوقت املعني املحدديف  و,هبة عىل مقتضی احلال والواقع ,للعبد
 وال باللسان , ال بالقلب وال باهلمةالويلIلب من  يبغري أ

 , واالنرصاف عام سوى اهللا, وإنام بالتفويض املMلق,واالبتهال
χ﴿ هبا يوهلذا كثريا ما تقع الكرامة وهو ال يدر Î) ©!$# ßìÏù≡y‰ãƒ Ç⎯ tã 

t⎦⎪ Ï% ©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u™﴾+]٣٨:احلج[. 
يعتز هبا األولياء ويعتربون أهنا قدم  التي الكرامة هي وتلك

 يشري إليه ي املقام الذي وه)Aدنا إبراهيم وسيدنا حممدسي(
ِمن شغله ذكر«:  الثابتاحلديث القديس ْ ِ ُ َ َ َ ْ ِي عن مسألتيَ َ َ ْ َ ْ ُ أعMيته َ ُ ْ َ ْ َ

َأفضل ما أعMی السائلني ِ ِِ َّ ْ ُ ََ َ   .ةونعماهللا + فضال من)١(»َْ
 بقلبه أو  يMلبها الويل, من الدعاء املستجابيوه :الكرامة املكسوبة −٢

 : قوهلماملقام يأيتهذا أهل يف  و,له كام وعدهاهللا +سانه فيستجيببل
 إذا Iلبوا منه أجاهبم فهم من أهل ي أ.رجاال إذا أرادوا أرادهللا +إن

’þ﴿قوله تعاىل  ÎΤθ ãã ÷Š$# ó= Éf tG ó™ r& ö/ä3 s9﴾+]٦٠:غافر[. 
َفنادى(وهو أشبه بمقام اضMرار النبوة  َ َفاستجبنا ...َ ْ َ َ ْ ُله َ  يف  كام جاء)َ

من اهللا + وبرغم رشف هذا املقام كام ترى فإن أهل.ورة األنبياء وغريهاس
َّمل يرونه من مقامات املبتدئني إال عند الرضورة امللجئة كام كان من ُالك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِعن أبي) ٢٩٢٦(أخرجه الرتمذي  )١( َ ْ ٍ سعيد وقالَ ِ ٌ حسن غريب:َ ِ َ ٌ ََ.   



  
    

 

٢١٧ אאאאאא

  :وذلك ألهنم يرون ,األنبياء
ِّمؤثر سبحانهـْاالنشغال بالكرامة انشغال باألثر عن ال −١ َ وهو عندهم  ,ُ

الكرامة املMلوبة عورة حتى قالوا إهنا ومن هنا اعتربوا  ,خMيئة
قانوهنم نوع من الفتنة واالبتالء جيب سرته  يف ي فه)حيضة الويل(

 .مقام االضMرار امللجئ كام سبق يف  إال,والتعفف عنه
فإنه من غري  ,بام ال يتصوراهللا +ح عىلاأهنا عندهم نوع من االقرت −٢

 أن يتMاول األعمى وال ,املقبول أن يقرتح من ال يعلم عىل من يعلم
 .علی السميع البصري

أهنا مدرجة إ النظر إ النفس بعد النظر إ الرب فيخشى أن يدخل  −٣
في  فيكون اخلMر من ترسب خ,النفس منها تزكية أو كرب أو ترفع

 .الرياء املدمر لكل عمل صالح
ه  والقاعدة عند أهل القرب أن,أهنا مظنة الغفلة بااللتفات إ الناس −٤

 وهل بعد استدبار )Iرفة عني فقد خان ربهاهللا +من غفل عن ذكر(
  .حرضة القرب إال السلب واالستبعاد

 من مقام ي أ:النجاة من هذا املقاماهللا +وهلذا كان كبار القوم يسألون
  خوفا من هذه األخMار الدقيقة,الكرامة املMلوبة إىل مقام الكرامة املوهوبة

كام قدمنا  ,مقام الرضورة امللجئةيف  و)فقه املعرفة(ال يدركها إال أهل التي 
⎯Ç﴿فال بأس من توجه اهلمة أو االبتهال  yϑ sù §äÜ ôÊ$# u öxî 8ø$ t/ Ÿω uρ 7Š$ tã Iξ sù zΝøO Î) 

Ïµ ø‹n= tã﴾+]رار تلك املخاوف  يف وذلك ألنه ال يتحقق ]١٧٣ :البقرةMمقام االض
 .ونتوب إليهاهللا + ونستغفر,أسلفناها التي املعنوية



            
 ٢١٨ א

אאאW 
ة مثال يمذهب أهل السنة مجيعا حتی الغالني واملتشددين منهم كابن تيم

 عدة ي وقد كرر ابن تيمية هذا الرأ, ال مرية فيه,أن كرامات األولياء حق
 ثم ما كتبه ابن القيم , وبخاصة العقيدة الواسMية,عدة من كتبه يف مرات

حميF  يف ماهيتها أمر ممكن دائر يف مة وذلك أن الكرا,وهو كثري جدا
 أو معارضته , إىل رفع أصل من أصول الديني وحصوله ال يؤد,اجلواز

 فال ,اً مقدوراتعاىل بالقدرة املMلقة جيعله أمراهللا + واتصاف,أو إنكاره
 إن :الرسالة يف ي القاسم القشري وعند اإلمام أيب, من وقوعهءيمنع يش

 ثم إهنا بالتواتر ,ولياء واجب لتامم أدلتهاالقول بوقوع الكرامة من األ
 ووافقه ,واستمرار حدوثها أصبحت علام قويا قد انتفت عنه الشكوك

 وال أعرف من أهل احلديث من أنكر ,البستان يف يمام املحدث النووإلا
 واللسان ,ي وراجع إن شئت امليزان للذهب,وقوعها علی اإلIالق

  .إلخ إلخ.. .البن عبد الرب واالستيعاب , واإلصابة له,للحافظ
عند في رشحه علی النس يف  السعد التفتازاينويقول اإلمام األصويل

 إنه بعد ثبوت الوقوع بالفعل ال حاجة إىل إثبات :الكالم علی الكرامة
  .اجلواز

 وبقية من نعرف من علامء , واإلمام الباقالين, إمام احلرمنيوهو رأي
  .األصول وفقه الدين

 ي بحث نفيس متكامل ينبغ)١(Iبقات الشافعية يف يبكوللتاج الس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ). وما بعدها٢/٣١٤ ( »ات الشافعيةIبق« )١(



  
    

 

٢١٩ אאאאאא

  . وحسبنا منه ما قدمناه, ألن استقصاء هذا الباب هنا يMول,الرجوع إليه
אאאW 

 حيا كان أو ميتا ,تعاىل لعبده الصالحاهللا +والكرامة منحة إهلية من
عبد  وإخالص الت,بة أم كانت مكسوبة بصدق اليقنيووسواء أكانت موه

 , واستعداداهتا, مرتبF بخصائص الروح,ي معنوياعتبار غيب هي فإنام
  واهللا تعاىل يقول, والروح بعد فناء اجلسد باقية,حياهتا يف وجماهدهتا

﴿⎯ÏΒ uρ ΝÎγ Í← !#u‘ uρ îˆ y— öt/ 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ tβθ èWyè ö7ãƒ﴾+]١٠٠:املؤمنون[. 
قد أشار  و,د املوت ببقاء الروح وبخصائصهاـة بعـرامة باقيـفالك

 وأكدهتا ,د عىل أهلهـاء املسجـل الكهف ببنـأهة ـقص يف رآنـالقإليها 
 ي الذ, عاصم بن ثابتقصة الصحايب يف  وبخاصة,ة الصحيحةـالسن

 − الرشس املتوحش  النحل اجلبيلي أ−ْبر َّجسده بالداهللا +استشهد فحمى
  .)١(حتى غيبته املالئكة

هو من تستمر كراماته بعد مماته  الكامل وهلذا يؤكد الصوفية أن الويل
خالدة مع اهللا + فإن لألرواح العالية منزلتها الباقية عند,حياته يف كام كانت
  .وعMاياه ,وهباتهاهللا +ظالل فضل يف خصائصها

  ,وقد ذكرت كتب احلديث والMبقات والسري منها الكثري الثابت
 ابن  وللمحدث, الدنيا مؤلف خاص فيمن عاش بعد املوتوالبن أيب

 جهذا الباب بكتابه احلج يف ُقول ممحصة مقنعةُ نيالصديق الغامر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣٠٤٥(راجع قصته يف البخاري حديث  )١(



            
 ٢٢٠ א

 أشهد أال إله إال أنت أستغفرك , سبحانك اللهم وبحمدك,البينات
 .وأتوب إليك

FאE 
مات ما يلغF به الالغMون حول قوهلم اومما يلحق رضورة بباب الكر

 يريدون : مثال)أهل الترصيف(نا من  فالقائلون بأن فال)أهل الترصيف(
 وأنه من أهل استجابة ,والقبول لديهاهللا +أنه من أهل الوجاهة عند

 أو حتركا لإلرادة وكنه , سواء كان نMقا باللسان أو توجها بالقلب,الدعاء
ِوإن سألن«:  الصحيحاحلديث القديس يف حدود ما جاء يف اهلمة َ َ َ ْ ِ  يَ

ُألعMينه َّ َ ِ ْ ْ ولئن اس,ُ ِ ِ َ ِتعاذنَ َ َ ُ ألعيذنهيَ َّ َ ِ ُ«)١(.  
ِمن شغله ذكر«: وحديث ْ ِ ُ َ َ َ ْ ِ عن مسألتيَ َ َ ْ َ ْ ِ أعMيته أفضل ما أعMی يَ ْ ُْ َ ََ َ َْ ُ ُ ْ َ

َالسائلني ِ ِ ِ أشعث أغبر ذَّبُر«: A أو كام قال)٢(»َّ َ َ ْ َ ََ َ ِ Iمرين يْ ْ َ ْ ٍمدفوع ِ ُ ْ َ
ِباألبواب  َ ْ َ َلو أقسم علىِ َ َ َ ْ َ ْ ُألبرهاهللا +َ َّ َ َ«)٣(.    
  ترمجة لقوله تعاىل,عبادا إذا أرادوا أرادهللا + إن:عنى قول السادةوهو م

﴿þ’ ÎΤθ ãã÷Š $# ó= Éf tG ó™ r& ö/ ä3s9﴾+]فافهم]٦٠:غافر . 
تعاىل عىل عبده بإيقاعه تعا اهللا +فاملراد بالترصيف هنا هو تفضل

دعائه  يف ءي بام جي,علمه القديم عىل مراد عبده الظاهر يف األمر كام سبق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِعن أبي) ٦٥٠٢(أخرجه البخاري  )١( َ ْ َ هريرةَ َ َْ ُ.   
ِعن أبي) ٢٩٢٦(أخرجه الرتمذي  )٢( َ ْ ٍ سعيد وقالَ ِ ٌ حسن غريب:َ ِ َ ٌ ََ.   
َعن أبي هريرة, والرتمذي) ٢٦٢٢/١٣٨(أخرجه مسلم  )٣( َ َْ ُ ِ َ ْ ٍعن أنس بن مالك ) ٣٨٥٤ (َ ِ َ ِ ْ ِ َ َ ْ َ

ٌصحيح حسن: وقال ََ ٌ ِ َ.   



  
    

 

٢٢١ אאאאאא

 وذلك تنفيذا لرتتيب , أو حترك إرادته الروحية,يبتوجهه القل أو ,القويل
  .اللوح وأم الكتاب يف األسباب واملسببات عىل مقتىض ما

אאאW 
تعاىل يتفضل فيرصف اهللا +ولكن ,تعاىلاهللا +فليس العبد مرصفا شيئا مع

 تنفيذا ,هرا فقFعىل مراد أوليائه وأحبائه ظا ,علمهيف  هي األشياء كام
  . إرادتهقلسب

اهللا + الذين يكرمهم)يأهل الفضل اإلهل(فأهل الترصيف يعنون هبم 
 الباIن فيام يMلبونه من ياحلقيقاهللا + وهو مراد,بتحقيق مرادهم الظاهر

  . أو اهلمة, سواء كان الMلب بالقول أو الفعل,الكونيات
 التي الروحية حترك اإلرادة : هبا كثري من الصوفيةيواهلمة يعن

 ليحقق هبا ,سببا عاديا من أسباب انفعال األكوان بقدرته تعاىلاهللا +جيعلها
 ,العلم القديم يف  عىل ما سبق,ظاهر األمر يف املMلوب لعباده الصاحلني

  . جيريه كام يشاء عىل يد من يشاء, واألمر أمره,فاملراد مراده
سه أداة من أدوات تعاىل جيعل عبده الصالح نفاهللا + إن:وبمعنى آخر
 ,يصورة مراد العبد البرش يف  قد يظهري الذ, األزيليتنفيذ املراد اإلهل
  .فيام يراه الناس
 املوتى ي واألبرص وحييه أن عيسى كان يربئ األكم:ومثل ذلك

 وهو ليس إال ,بيوهتم يف هم بام يأكلون وما يدخرونئ وكان ينب,اهللا+بإذن
  . ككل عبدء األمر يش وليس له من,عليهاهللا +عبد أنعم
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 وجعل هذا ,سابق علمه يف رادة هذا العبد سببا عادياإجعل اهللا +لكن
 انفعلت به إرادة العبد البرشية ي الذ,ياملراد اإلهلسابق العبد أداة لتنفيذ 

  . ففاضت به من عامل الغيب إىل عامل الشهود,عىل مقتضی العلم القديم
ومن ذرائع الكفر والرشك  , والبهتان اخلرايفيومن الكذب املخز

 ,الكون كام يشاء يف مهام كان شأنه يترصفهللا +والزندقة أن يقال إن وليا
بعد أن خلق اهللا + أو إن, ليفعل ما يشاءفوض األمر إ الويلاهللا +أو إن

  .الكون سلمه لألولياء ليدبروه كام يشاءون
אאW 

م األنبياء ما يصدر ام عىل أقدذا املقام خاص بالربانيني الذين ههو
 وبقيت , وفنيت إرادهتم, فقد ذابت برشيتهم,عنهم ليس منهم

 احلديث القديس يف  كام جاء,مقام املحبوبية يف روحانيتهم أثرا لقيامهم
ِفإذا أحببته كنت سمعه الذ«: يقولاهللا +الصحيح عن َّ ُ َُ ْ َ ُ ُْ ُ ْ َ ْ َ َ ِ يسمع بهيَِ ِ ُ َ ْ ُ وبصره ,َ َ َ َ َ

ِالذ ِ يبصيَّ ْ ِر بهُ ِ ُ ويده,ُ َ َ َيبMش بها التي َ ِ ُ ُ ْ ُورجله ,َ َ ْ ِ ِيمش التي َ ْ َ بهايَ ِ«)١(.   
ء إال من مظاهر انعكاس الصفات اإلهلية ومعنى هذا جترده من كل يش

#﴿ وهو مقام ,إال من اهللا هي  وما, فتظهر شئونه كأهنا منه,عليه x‹≈ yδ 
$ tΡ äτ!$ sÜtã ô⎯ ãΨøΒ $$ sù ÷ρ r& ô7 Å¡øΒ r& Îö tóÎ/ 5>$ |¡Ïm﴾+]٣٩:ص[. 

 ي أIعني عبد:عنهم عىل لسان احلقاهللا +وهو معنى قوله السادة ريض
ُ ما يزال : من حديثا أخذ. كن فيكونءأجعلك ربانيا تقول لليش َ ََ

ِعبد ْ   . وغريهيعند البخار.. .يَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

َعن أبي هريرة) ٦٥٠٢(أخرجه البخاري  )١( َ َْ ُ ِ َ ْ َ. 



  
    

 

٢٢٣ אאאאאא

I﴿(#θçΡθريق الدخول إىل هذا املقام فقال اهللا +وقد بني ä. z⎯↵ÍhŠÏΨ≈ −/u‘ $ yϑ Î/ óΟçFΖä. 
tβθ ßϑ Ïk= yè è? |=≈ tG Å3ø9$# $ yϑ Î/ uρ óΟçFΖä. tβθ ß™â‘ ô‰ s?﴾+]فالربانية اإلسالمية نتيجة ]٧٩:آل عمران 

وهو غري مقام  , وهذا مقام االهتداء واإلنابة,العلم والدراسة والتMبيق
©ª!$# û ﴿القرآن الكريم يف  و,االجتباء واإلفاضة É<tF øgs† Ïµ ø‹s9 Î) ⎯tΒ â™ !$ t± o„ ü“ Ï‰öκ u‰ uρ Ïµ ø‹s9 Î) 

⎯ tΒ Ü=‹Ï⊥ãƒ ﴾+]١٣:الشورى[. 
$﴿ثم تأمل بعمق قوله تعاىل  tΒ uρ |M ø‹ tΒ u‘ øŒÎ) |M ø‹tΒ u‘  ∅ Å3≈ s9 uρ ©!$# 

4’ tΓu‘﴾+]وقوله تعاىل ]١٧:األنفال ﴿Λä⎢ ÷ƒ u™t sù r& $ ¨Β tβθ ãΖôϑ è? ∩∈∇∪ óΟ çFΡ r&u™ ÿ…çµ tΡθ à)è= øƒ rB ÷Π r& ß⎯ós tΡ 
tβθ à)Î=≈ sƒ ø: ⎢Λä﴿وقوله تعاىل  ]٥٩−٥٨ :الواقعة[+﴾#$ ÷ƒ u™ t sùr& $ ¨Β šχθ èO ãøt rB ∩∉⊂∪ óΟ çFΡ r&u™ 

ÿ…çµ tΡθ ãã u‘ ÷“ s? ÷Π r& ß⎯øt wΥ tβθ ããÍ‘≡̈“9$#﴾+]وقوله تعاىل عن املاء  ]٦٤ −٦٣ :الواقعة﴿öΝçFΡr& u™ 
çνθ ßϑ çFø9 t“Ρ r& z⎯ ÏΒ Èβ ÷“ ßϑ ø9$# ÷Π r& ß⎯ øt wΥ tβθ ä9Í”∴ßϑø9 óΟçFΡ﴿ وقوله عن النار ]٦٩:الواقعة[+﴾#$ r&u™ 

öΝè?ù' t±Σ r& !$ pκsE t yf x© ôΘr& ß⎯øt wΥ šχθ ä↔ Ï±Ψ ßϑ ø9$#﴾+]احلقيقة  يف  إن الفاعل]٧٢:الواقعة
 أو تنحرف فتنجرف ,فافهم ذلك لئال ختMئ أو تضل أو تتجنى ,اهللا+هو

  .ومل تكن تعلم
W 

 أو من ي فهو إما أنه يMلب املدد من احل) فالني ياسيدمدد(والقائل 
 واملعارف ,ار والMاقاتمن األرساهللا + مما وهبه)مددا معنويا(امليت 

  , وخمتلف العMايا اإلهلية واهلبات والربكات,واملقامات
 , وروحانيته, وإرشاده, معناه Iلب دعائهيفMلب املدد من احل

 , وبركة صالحه وتقواه ورسه مع اهللا,بشحنته وتربيتهوتوجهه وتوجيهه 
  .أرشنا إىل بعضها التي وما هو من هذه السبيل



            
 ٢٢٤ א

برزخه  يف  بخصائصهييت Iلب من روحه احلوIلب املدد من امل
الكتاب  يف  له ما يشاء عند ربه كام جاء تفصيل ذلكيالسامع املدرك الذ

 فمعنی املدد هنا هو Iلب , راجع كتابنا عن الوسيلة والقبور,والسنة
قضاء احلوائج ودفع  يف  واالستشفاع به إليه تعاىل,التوسل به إ اهللا

ورسه اهللا + واالستمداد من مدد, عند اهللاهقام والتامس بركة م,اجلوائح
﴿äο t Åz Eζ s9 uρ ç t9 ø.r& ;M≈ y_ u‘ yŠ ç y9ø. r& uρ Wξ‹ ÅÒ øs?﴾+]٢١:اإلرساء[. 

عامل الMهر  يف حمل Iلب املدد بمعنى Iلب الدعاء من الروحُوقد ي
كتابه الروح أن لألرواح قوة وIاقة وقدرة  يف  وقد قرر ابن القيم,والنور

 ,جيش كامل يف  حتى إن روحا واحدة عظيمة تؤثر,ال يتصورها البرش
  . إال أننا نثبته,وإن كنا ال نميل إىل هذا اجلانب

 أو روح امليت Iلب عبودية هنا يوIلب الدعاء أو الشفاعة من احل
ُن Iِ فهو مباح فإن مبادئ اإلسالم ال تعرف شيئا إ,وهنا  كان يلب من احلْ

ُن Iِإ و,عبودية   .ادة هلااألرواح كان عبمن لب ْ
 يبصاحلاهللا +كتابنا عن الوسيلة والقبور أثبتنا أن التوسل إىليف و

األحياء واملوتى ليس معناه التوسل بالذات املشخصة من اللحم والدم 
اإلنسان  يف باملعنی الMيباهللا + وإنام هو التوجه إىل,والعظم والعصب

 يف سم سواء تعلقت الروح باجل, واملعنی الMيب مالزم للروح,الMيب
برزخها عىل مقامها  يف  واستقرت,أو ختلصت من اجلسم باملوت ,احلياة

≈öΝèδ ìM﴿هناك و y_ u‘ yŠ y‰Ψ Ïã «!$#﴾+]9﴿و ]١٦٣ :آل عمرانe≅ à6Ï9 uρ ×M≈ y_ u‘ yŠ $ £ϑ ÏiΒ 
(#θ è= Ïϑ tã﴾+]١٣٢ :األنعام[ ﴿$ tΒ uρ !$ ¨ΖÏΒ ω Î) …çµ s9 ÓΘ$ s) tΒ ×Πθ è= ÷è ¨Β﴾]١٦٤:الصافات[ ﴿ôΘr& ã≅ yè øg wΥ 
t⎦⎫É)−G ßϑ ø9$# Í‘$ ¤f àø9 $% x.﴾+]٢٨ :ص[ ﴿Μ çλ m; $ ¨Β šχρ â™!$ t± o„ y‰ΖÏã öΝ ÍκÍh5u‘﴾+]٣٤:الزمر[ 



  
    

 

٢٢٥ אאאאאא

﴿tβρ çÅ³ö; tG ó¡o„ uρ t⎦⎪ Ï% ©!$$ Î/ öΝs9 (#θ à)ys ù= tƒ ΝÍκÍ5 ô⎯ÏiΒ öΝÎγ Ïù= yz﴾+]١٧٠:آل عمران[. 
$!﴿أما استشهاد بعضهم بآية  tΒ uρ |MΡr& 8ì Ïϑó¡ ßϑ Î/ ⎯̈Β ’ Îû Í‘θ ç7à)ø9$#﴾+]رI٢٢:فا[ 

 اللحم والعظم ال يسمع يٍّل فاجلسم أُ وعىل ك,فات ال األرواحفاملراد الر
 ,احلياة يف الروح هي  يسمع ويعقلي وال امليت إنام الذياحل يف نداءه
 وتستأنس , وترد سالم الزائر للقرب,تسمع وتعقل بعد املوت التي يوه
  .إلخ. ..به

قربهم يوم بدر وقال  يف قد حدث املرشكني Aوإذا كان الرسول
  .مل فكيف بامليت الصالح املس,سمع منهمأ ما أنتم ب:رلعم

 ,وهذا القدر من العلم البسيF هو الكم املشرتك بني اجلمهور املسلم
بام يقرره الدين والعلم القديم واحلديث من اهللا +ثم ينفرد اخلاصة من أهل

 التي , واألرسار الروحيةات والتيار, والسياالتىإثبات الMاقات والقو
كسبب من األسباب  ,األحياء واملوتىاهللا يف +ا األشياء بقدرةتنفعل هل
  .ونواميس الكوناهللا +سنة يف الMبيعية

 والسياالت الكهربية واملغناIيسية والروحية آثار يوهلذه الMاقات والقو
 له , أو منه إىل بعض األكوان,إجيابية مسلم هبا علام ودينا وتوجيها من اإلنسان

 .yξä﴿جيب عند أهل العلم واملعرفة والتجربة قديام وحديثا ما له من التأثري الع
‘‰ÏϑœΡ Ï™Iωàσ̄≈yδ Ï™Iωàσ̄≈yδuρ ô⎯ÏΒ Ï™!$sÜtã y7În/u‘ 4 $tΒuρ tβ%x. â™!$sÜtã šÎn/u‘ #·‘θÝàøtxΧ﴾+]٢٠:اإلرساء[ 
﴿t¤‚y™uρ /ä3s9 $̈Β ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{$# $Yè‹ÏΗsd çµ÷ΖÏiΒ﴾]١٣ :اجلاثية[ 

 احلديث بكل إجيابياته حياول االنتفاع هبذه هو ذا العلم األوريبوها 
 وكشف بعض ي والتأثري الشعور,انتقال األفكار يف الروحيةى القو



            
 ٢٢٦ א

  . واالتصال عن بعد,Iاقات اإلنسان وقواة الغيبية يف املساتري
 وأثرمها حمسوس ,غناIييس أو بالتنويم امل,ولنرضب مثال باحلسد

 ويشهد لذلك ما نرى من قوة ,نون والرشيعةالعلم والقا يف مقرر
 وانعكاس هذا وذاك , وضعف الشخصية وتفاهتها,الشخصية وهيبتها

 وال يقولن , املدد عند املحققني من بعض معاينء فهذا يش,علی اآلخرين
 , أو Iلبا من سواه,هذا دعاء لغري اهللا يف  إن− عامل أو جاهل −قائل 

 ,ة مرشوعةلوملتمس منه مدده بوسي ,فMالب املدد Iالب خري من اهللا
  . كام أسلفنا ذلك,وهو صاحب استشفاع مستحب

אאW 
  . وعمله الصالح,جلوؤه وافتقاره −١
  . اعرتافه بالتقصري باستصحاب الوسيلة−٢
كن إال هذه  ولو مل ي,اختاذ الوسيلة إليه يف تعاىلاهللا +Iاعته ألمر −٣

  .األسباب لكفت اإلنسان املنصف
W 

 يف  والبالغة, والكناية, املجاز واالستعارة:وأساليب اللغة من حيث
 كل ذلك حيمل عنه ,ذات Iالب املدد يف  ثم واقع األمر,نحو احلذف وغريه

َال إلهكفوا عن أهل « :يقول A ي والنب,وزر اجلهل واخلMأ وحكم العادة َ ِ َ 
َّإال ا  .)١(»هم من اإلسالم بعملو وال خترج, ال تكفروهم بذنب,هللاُِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
َعن ابن عمر) ١٣٠٨٩ رقم ١٢/٢٧٢( الكبري الMرباين يفأخرجه  )١( َ ُ َِ ِْ.   



  
    

 

٢٢٧ אאאאאא

التعبري بغري عمد  يف ضم الدين إىل جانب اجلاهل واملخMيءوهبذا ين
ْ وعلی العامل أن يبرص اجلاهل إال ما تعمدت قلوبكم,وال إرصار ُ ُ ُ ُ ْ َ َّ َ َ َ  

نوبه  أن املتوسل واملستشفع وIالب املدد كلهم معرتف بذ:وقد قررنا
 يف  فهو ال يرى نفسه أهال للمثول, متجرد من حوله وقوته,مقر بعيوبه

 وبخوفه حتى من أن تكون ,احلرضة العلية بام عليه من األوزار واألوضار
ويغفر له بتجرده من اهللا + فهو يرجو أن يتقبله,ودةدIاعته مدخولة مر
 فهو كام , ثم بربكة من يعتقد اخلري فيه من أهل اهللا,ظلمة علمه وعمله

 ,حبه لغريه يف بخوفه من نفسه يتوجه إليه تعاىل برجائهاهللا +يتوجه إىل
  .وهبذا جيمع أIراف اخلري مجيعا

 من )تذلال وتواضعا وانكسارا(وهكذا يبدأ املتوسل وIالب املدد 
ر إليه إىل مقام الرجاء فيه والثقة به فانيا عن ذاته قوالفاهللا +مقام اخلوف من

 ال خيMئه أحدمها , والرجاء, اخلوف:ني فضلني ربانينيفيرتدد ب ,وجهده
  .بإذن اهللا

 واحلديث , ولكل امرئ ما نوى,واألعامل أوال وأخريا بالنيات
َأال«:  يقوليالنبو ْ هلك الَ َ َ َمتنMعونـَ ُ ِّ َ َ ُ«)١(. 
ُسددوا وقاربوا« ِ َ َ ُ ِّ َ«)٢(.  
ُيسروا وال تعسروا«: و ُِّ َِّ ُ َ َ َ«)٣( . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْعن) ٤٦٠٨(وأبو داود ) ٢٦٧٠/٧(أخرجه مسلم  )١( ِ عبدَ ْ ٍاهللا بن مسعود+َ ُ ْ َ ِ ْ  . 
َعن أبي هريرة) ٦٤٦٣(اري أخرجه البخ )٢( َ َْ ُ ِ َ ْ َ.   
ٍعن أنس) ٦٩(أخرجه البخاري  )٣( َ َ ْ َ. 
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ُرسولوقد سئل  ُ :  فأشار إىل صدره ثالثا يقول? أين التقوى:A اهللا+َ
َالتقوى ها هنا« ُ َ َ ْ  فيكف بام , وإذا كانت احلدود تدرأ بالشبهات.)١(»َّ

 إن علينا ? وكيف يقال لMالب املدد إنه قد كفر أو علی األقل فسق?دوهنا
 .أن نصحح له عبارته حتى تتسق مع نيته الرشيفة

 بل , دليل قاIع عىل جوازام سيأيتك. »أعينوااهللا +يا عباد«: حديثيف و
  .علی الندب إىل Iلب املدد

َرسولوقد ثبت أن رجال أتى  ُ َمرافقتك أريد :فقال لهA اهللا+َ َ َ َ َ  يف ُ
ِالجنة َّ َ ِّأعن«: للرجل A فقال .ْ ِ ِ على نفسك بكثرة السجوديَ ُ ُّ ِ َ ْ َ ِ َ ِ ْ َ َ َ«)٢(. 
رشوعية  شتى تؤكد أمهية مي فتأمل أIراف هذا احلديث فه, العبادةيأ

  .عن Iريق عباده الصاحلنياهللا +Iلب املدد من
 

 وال املجتهـد,ولست الفقيه أتــسخر منــا لقــول مــدد
ــا ــسخر من ــة,أت ــال حج كـال نمـد  وقد قـال ربـك   ب

ــاء Mــاء,ع ــه, رخ ــىل ب ــه  جت ــل علي ــه ,وك ــد   ب يعتم
ـــيس املع  وفـيم اخلـصام,ففيم املـالم ـــول كاملعتقـــد د ق
يـــستند   وكـــل إىل حجـــة   ولكــم علمكــم,لنــا علمنــا

نــستمد  وقــد نتوســل إذ  يفقــــد نتــــأول إذ نرجتــــ
 كمـن مل يفـد,وما من أفـاد بنــــا حجــــة بيننــــارجتا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
َن أبي هريرةَع) ٢٥٦٤/٣٢(أخرجه مسلم  )١( َ َْ ُ ِ َ ْ. 
ْعن ) ٤٨٩/٢٢٦(أخرجه مسلم  )٢( ّربيعة بن كعب األسلميَ ِ َ ْ َ ٍ ْ ََ ْ َ ِ َ.   



  
    

 

٢٢٩ אאאאאא

ــدعنا  وإال فــإن كنــت تفهمنــا فاعتقــد ــد    وال ,ف تنتق
 

ــول ــا أن نق ــابوا علين ـــالوا ع ـــدد وق ـــرد:م  مل ي
)دِمـُّن ُكـ(ذفوا أو فاح  هـــو وارد, بـــىل:قلنـــا

 
ــول ــال أق ــل ح ــىل ك ــدد(ع  ال مــن أحــد, ال غــري,مــن اهللا )م

)مــدد (ييــا إهلــ) مــدد(أقــول  وإن قـد سـلمت,فإن قـد أملـت

FE 
عن Iريق األحياء واملوتى يقال اهللا + وIلبه من,معنی املدد يف وما يقال

äο﴿ فاألمر منه وإليه ,ن اهللا وIلبها م)النظرة(معنى  يف كذلك tÅz Eζ s9 uρ çt9 ø. r& 
;M≈ y_ u‘ yŠ çy9 ø. r&uρ Wξ‹ ÅÒ øs?﴾+]٢١:اإلرساء[. 

أن نظرات الناس ختتلف  وقد اتفق العلم احلديث والقديم عىل
 وباختالف شحنتها من القوى والMاقات الباIنية ,باختالف االنفعاالت

 ,لكل نظرة تأويل و, وهذا أمر حمسوس فلكل نظرة معنى,اإلنسانيف 
 , تفهمه العقول وتتأثر به القلوب والعواIفيولكل نظرة حديث روح

  :والشاعر يقول
أشياء, لوال مها قـد كنـت ختفيهـا  منـك عـىليعيناك قـد دلتـا عينـ
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كــان مــن حزهبــا أو مــن أعادهيــا  حمدثها إنيوالعني تعرف من عين
ختالف املضمون القرآن املجيد با يف وهكذا خيتلف معنی النظرة

  :واملدلول واملفهوم فمثال
sŒ#﴿قوله تعاىل  Î)uρ !$ tΒ ôM s9Ì“Ρé& ×ο u‘θ ß™ t sà ¯Ρ óΟ ßγ àÒ ÷è t/ 4’ n< Î) CÙ÷è t/﴾+]ي فه]١٢٧ :التوبة 

  .نظرة حقد ونفاق
t﴿وقوله تعاىل  sà oΨ sù Zο t ôà tΡ ’ Îû ÏΘθ àf –Ψ9$# ∩∇∇∪ tΑ$ s) sù ’ ÎoΤÎ) ×Λ⎧ É)y™﴾+]٨٩ − ٨٨ :الصافات[ 

  .مة ختلص واعتذار نظرة حكيفه
 ]٨٤ − ٨٣ :الواقعة[+﴾?Iωöθn=sù #sŒÎ) ÏMtón=t/ tΠθà)ù=çtø:$# ∩∇⊂∪ óΟçFΡr&uρ 7‹Í×t⊥‹Ïm tβρãÝàΖs﴿وقوله تعاىل 

  . نظرة عجز وإشفاقيهف
ΝèO t§﴿وقوله تعاىل  sàtΡ ∩⊄⊇∪ §ΝèO }§ t6 tã u y£o0 uρ﴾+]نظرة ي فه ]٢٢ − ٢١ :املدثر 

 .خبث ومتاكر وتفكري
’﴿ وقوله تعاىل n?tã Å7 Í← !#u‘ F{$# tβρã ÝàΖtƒ﴾+]ففنيMنظرة إيامن يفه ]٢٣:امل 

  .إلخ.. . وسعادة
  . الصادق أساسه النظرةإن التنويم املغناIييس

  .وإن االنفعال باحلب أو البغض أو السكون أو اخلوف أساسه النظرة
: احلديث الثابتيف  و,حسُفهم ويُرى ويُالنظرة رس يفي وإذن ف

َالعين ح« ُ ْ َ  .)١(»ٌّقْ
νθ×﴿ومن هنا نفهم قوله تعاىل فيمن أحبهم  ã_ ãρ 7‹ Í×tΒ öθ tƒ îο uÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) $ pκ Íh5u‘ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

َعن أبي هريرة) ٥٧٤٠(أخرجه البخاري  )١( َ َْ ُ ِ َ ْ َ. 



  
    

 

٢٣١ אאאאאא

×ο t Ïß$ tΡ﴾+]٢٣ − ٢٢ :القيامة[. 
Ÿω﴿مقابلة قوله تعاىل فيمن كرههم يف  uρ ãΝßγ ßϑ Ïk= x6ãƒ ª!$# Ÿω uρ ãÝàΖ tƒ öΝÍκö s9 Î) tΠöθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9  . ]٧٧:آل عمران[+﴾#$
Ÿω (#θ﴿ل تعاىل وألمر ما قا ä9θ à)s? $ uΖ Ïã≡u‘ (#θ ä9θ è% uρ $ tΡö ÝàΡ$#﴾+]١٠٤:البقرة[. 

öθ﴿وألمر ما قال تعاىل عن غريهم  s9 uρ öΝåκ̈Ξ r& (#θ ä9$ s% $ oΨ ÷è Ïÿ xœ $ uΖ÷è sÛ r&uρ ôì oÿ ôœ$# uρ 
$ tΡ óÝàΡ$#uρ tβ% s3s9 #Z öyz öΝçλ°; tΠuθ ø% r& uρ﴾]٤٦:النساء[. 

<Éb﴿وألمر ما قال موسى  u‘ þ’ ÎΤÍ‘ r& ö ÝàΡ r& š ø‹ s9Î)﴾+]١٤٣:األعراف[. 
ُسل به عني البرص أو البصريةْرُ تيـفالنظرة إذن نوع من اإلمداد الغيب ِ, 

 وأنت واجد جتربة ,إشعاعاهتا سياالت قوية وتيارات نفاذة مؤثرةيف و
والناس  ,اختالف نظراتك اليومية إىل أوالدك ومرءوسيك يف ذلك مكررة

  . الرضا واالنقباضيحالتيف  كلهم ممن تتعامل أو ال تتعامل معهم
 أال ترى نظرات قواد ? الصادقأال ترى نظرة املنوم املغناIييس

 أال ترى إىل نظرات اخلMباء واملحارضين ?اجليوش واحلركات الثورية
 أال ? أال ترى إىل نظرت املحبني? أال ترى إىل نظرات املجرمني?واملمثلني

  ?والواثقني واخلائفني ,ترى نظرات السعداء واملحزونني
 ة نحن كالسلحفا: ما معناه موالنا اإلمام أبو احلسن الشاذيليقول

  . أبناءنا بالنظرنريب
 وقد , وبني املريد الصادق إال أن أنظر إليهي ال واهللا ما بين:ويقول
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  .كفيته
 ,تنفعل هلا األشياء التي  والروحانية النفاذة,نظرة القوة اخلارقة

 وأمجع ملتعلقات ,هذا الباب يف لح أدخلوIلب النظرة من امليت الصا
الغاية النعدام العوائق والعالئق البرشية واختفاء احلدود والقيود  

 , املحكوم رشعا باإلباحةاملجال اإلمكاين يف  وكل ذلك دائر,واألزمنة
 وال مع معقولية , وال مع الناموس الكوين,وهو ال يتعارض مع العلم

 وال مع جتارب العلم ,رة من دين اهللا وال مع معلوم بالرضو,األشياء
 .والتكنولوجيا

ساحة  يف  أشياخه قائمون مجيعا عىل قدم العبودية, وIالب املدد,هذا
 يف وما منهم إال من يدندن بMلب النظرة واملدد من ربه ,العMاء األقدس

ْفرْحرضة ال  ثم يبقى بعد ,حرضة اجلمع يف فنى عن النظرة واملددَ حتى ي,قَ
  .حرضة البقاء والتجريد األعظم يف ظر احلق املمد وحده ذلك بالنا

  وليس إال منك النظر واإلمداد ,اللهم نظرة ومددا
 نظرته إليك ,اللهم وأذق من يظن بنا اجلهل واخلرافة حالوة رس النظرة

  ). النظرة واملدديإهل(وأذقه حالوة املدد احلق حتى يقول معنا  ,ونظرتك إليه
ــات   ليس إال) روح(هو اإلنسان  ــه بآي ــاب(حياتي )الكت

ــوء وما األبدان فـوق األرض إال ــرتاب,نت ــداد لل )١( وامت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .للسيد الرائد  من ديوان املثاين )١(



  
    

 

٢٣٣ אאאאאא

 صحة قوهلم مدد ونظرة يف أيضا
أرض فالة  يف إذا انفلتت دابة أحدكم«: Aاهللا+من الثابت قول رسول

 . )١(»األرض حيبسه يف تعاىل حابساهللا +فإن ,احبسوااهللا +فليناد يا عباد
 . » حارضا سيجيبههللا +فإن«: ايةرويف و

  .نه جربه هو وبعض أكابر شيوخه ووجد أثره إ:يقال النوو
ضل أحدكم شيئا أو أراد عونا وهو بأرض ليس هبا أإذا «: روايةيف و

عبادا ال هللا + فإنأغيثويناهللا + يا عباد,أغيثويناهللا + يا عباد:أنيس فليقل
  .)٢(نه قد جرب ذلك فوجد إ: احلديثراوي قال عتبة . »نراهم

 فإن اإلعانة أو اإلغاثة كام تكون ,وهذا بعينه هو ترمجة قوهلم مدد
  .احلياة أو املامت يف واخللق أداة تنفيذ ,واهللا الفعال ,باحلس تكون باملعنى
 : قال احلرايني عن إبراهيم بن إسامعيل بن غازيوقد روى السخاو

زمن الشتاء والوحل   يف خرجت من حران إ املوصل أيبقال يل
 , وقاسی الناس شدة عظيمة, وكانت مجال الناس تقع كثريا,واألمMار

 :فنمت فسمعت قائال يقول ,ي ملا أعلم من ضعففكنت أخشى عىل نفيس
 ولك , بىل واهللا: لهُ فقلت?ه مل يقع مجلك وتأمن بهَ قلتاأال أعلمك شيئا إذ

βÎ) ©!$# Û¨﴿ قل  فقال يل,األجر Å¡ôϑ ãƒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$#uρ β r& Ÿωρâ“ s? 4 ⎦ È⌡ s9 uρ !$ tG s9# y— 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .عن ابن مسعود) ١٠٥١٨ رقم ,١٠/٢١٧( الكبري أخرجه الMرباين يف )١(
   .عن عتبة بن غزوان) ٢٩٠ رقم ,١٧/١١٧( الكبري أخرجه الMرباين يف )٢(
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÷β Î) $ yϑ ßγ s3|¡ øΒ r& ô⎯ÏΒ 7‰ tn r& .⎯ÏiΒ ÿ⎯ Íν Ï‰÷è t/ 4 …çµ ¯ΡÎ) tβ% x. $ ¸ϑŠ Î= ym #Y‘θ àxî﴾+]رIفقلتها فام ]٤١ :فا 
 كثري من سقوU مجاهلم ء وهلك للناس يش,وقع مجل حتى دخلنا املوصل

$!﴿اهللا + وصدق.يوسلم ما مع tΒ uρ Ο çF Ï?ρ é& z⎯ÏiΒ ÉΟ ù= Ïèø9 $# ω Î) WξŠ Î= s%﴾+]٨٥ :اإلرساء[. 
 فكيف حيكم فالن أو ,وما نرش من كتب السنة ما هو األقل األيرس

فالن بأن السنة خالية من ذكر عامل الغيب أو الغوث والقMب عبارة أو 
 , واملسألة هنا أيضا مسألة جتريبية ال نظرية وال جدلية,إشارة أو خترجيا

اخلرب ( رسالته العلمية املوثقة املسامة ي فيها السيوIومع هذا فقد ألف
واألقMاب والنجباء  , فأثبت فيها باحلديث وجود عوامل األغواث)الدال

  .والعصائب واألوتاد واألبدال
 , شدة ماحقة لقد وقعت يل: عامل عارف مل يكن يومها صوفياوقال يل

 عىل ما )غوثا( مكة يف  فعرفت وتيقنت أن)الغوث( الفرج بربكة فوقع يل
 , وبالعمل, ومن أراد وصل بتوفيق اهللا, ومن ذاق عرف,قال الصوفية

  . من قبلكام فعل حجة اإلسالم أبو حامد الغزايل
  :ومما قال السيد حسام الدين القديس

ـــل ف ـــيس ك ـــروح ل ـــامل ال ـــهقع ـــدرك الـــرس فيـــه أو يـــستهام ي ي
ن مل ينــاموايــدرك احلــق فيــه مــ بل بمحض اإلهلام والكشف فـضال

وإن الذين ينكرون األرواح والغوث والقMب ومن واالهم معذورون 
 ويرون −  حاشا شئون الوحي−فردا كاألفراد  Aيألهنم يرون النب

 يف ودرجات الناس عنده ومقاماهتماهللا + أما فضل,أصحابه كآحاد الناس
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 األهنم وقفوا علی السMوح وعبدو ,ء من ذلكغيبه فال علم هلم بيش
مل  وهم ,وغاية الغايةالنهاية  هناية ا وحسبوا غرورا أهنم بلغو,قشورال

  .يبارحوا مكاهنم
 إن من العلم كهيئة املكنون ال ينكره إال أهل :أربعني السلمييف و

  .الغرة باهللا
ِعن أب تعليقا يالبخاريف و َ ْ َ هريرة قاليَ َ َ َ َْ ِوعاءين أوتيت  :ُ ْ َ َ  :من العلمِ

َأما أحدهما  ُ ُ َ َ ُبثثته فقدََّ ُ ْ َ ُوأما اآلخر فلو بثثته قMع منى هذا البلعوم ,َ ُُ ْ َُ ْ َ َُ ََ ِ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ )١(.  
  ]٣٩ − ٣٨ :احلاقة[+﴾?Iξsù ãΝÅ¡ø%é& $yϑÎ/ tβρçÅÇö6è? ∩⊂∇∪ $tΒuρ Ÿω tβρçÅÇö6è﴿واهللا تعاىل يقول 

اهللا + أقسمي هناك عوامل أخرى مستورة غري منظورة  هلا نظامها الدقيق الذيأ
 وارتفع عند ,أعظم من أن حييF به أحد مهام اشتهر ذكرهاهللا +غيبو ,به

  .بعض اخللق قدره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)١٢٠ (أخرجه البخاري )١(
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؟א 
 عىل ألسنة السادة الصوفية لفظ الربكة بكل معناها يكثريا ما جير

ض اآلخرون عىل هذا رت وكثريا ما يع, واملعنىِّالواسع الشامل للحس
وهلذا نكتب هذه اإلشارة  ,اجلانب بغري علم وال هدى وال كتاب منري

 .ا للموضوع إىل أصله من الكتاب والسنةاملجملة رد
אW 

 أو ,للربكة معان شتى ختتلف باختالف سياقها من اآلية أو احلديث
 ومن معانيها هنا الزيادة ,احلقيقة يف  وكلها تتحد,األثر أو املوضوع

 واحلقيقة أن الربكة , ومها يشمالن املحسوسات واملعنويات مجيعا,والنامء
الزمة القربات  الرب بمَى به أعاملَّمَتعاىل وناهللا + وفيض زادهيرس إهل
 فكانت الربكة هبذا ثمرة معنوية غيبية من ثمرات العمل ,الكريمة
 ويفتح هبا مغالق اخلري من , ويدفع السوء,هبا اآلمالاهللا + حيقق,الصالح
 واخلري الشامل ,ي فالربكة هبذا املعنى لون من الرمحة والفضل اإلهل,فضله

ل أوليائه وأحبابه أعاماهللا + حيبو بهي الذ,يMف اخلفل وال,والفائدة
  من املعاينى إىل معن وحماولة التزام رصف هذا املعنی الروحاين,األبرار
 ال يمحله علی الغايات احلسية نوع من التحكم الذ يف  والتكلف,الوثنية

 . والوثنية العقليةيوما قال به إال املصابون باجلمود املذهب ,دليل عليه
אW 

شيئا ذا جوارح اهللا +تصور التي  تلك الMائفة:ا وتنبيهاونقول استMراد
 ومكان وحركة ثم يتناقضون مع البداهة العقلية ومبادئ املنMق ,وحدود



  
    

 

א؟ ٢٣٧

§{﴿فيقولون مع هذا التمثيل املركب  øŠs9 ⎯Ïµ Î= ÷WÏϑ x. Ö™ï† x«﴾+]١١:الشورى[ 
 :قوله يف يالزخمرشاهللا +ورحم

ـــه فتخ ـــبهوه بخلق ـــد ش ـــواَّوق )١(لكفـةبوا بالشنع الـورى فتـسرت ف

الوثنية بني من يصور أمام  يف ء كلهم فرقاالوال أعرف وال يعرف العق
 ,ا يعبدها وثنا خياليذهنه رب يف  ومن يصور,ا يعبدها صنام حسيبرصه رب

 )احلادث( يد شيئا حمدودا مصورا من نتاج الذهن البرشب يعفكالمها وثني
 .عن ذلك علوا كبريااهللا +عاىل وت)القديم( يستحيل عليه حقيقة يوالذ

אאW 
≈=ë﴿ذاته  يف بارك القرآناهللا +ثم إن tG Ï. çµ≈ oΨ ø9t“Ρr& y7 ø‹ s9Î) Ô8t≈ t6 ãΒ﴾+]٢٩ :ص[ 

βÎ) tΑ̈ρ¨ ﴿ أنزل فيه القرآن بربكة بيته العتيق يوبارك الزمان الذ r& ;M øŠt/ yì ÅÊãρ 
Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 “ Ï% ©# s9 sπ ©3 t6Î/ % Z.u‘$ t7ãΒ﴾+]٩٦:آل عمران[. 

≅﴿A يالنبنزل وامتدت بركة القرآن من مكة إىل حيث  è% uρ Éb> §‘ © Í_ ø9Ì“Ρ r& 
Zω u”∴ãΒ % Z.u‘$ t7•Β﴾+]٢٩:املؤمنون[. 

àM﴿األرسة النبوية من إبراهيم اهللا +وبارك uΗ ÷qu‘ «!$# …çµ çF≈ x. t t/uρ ö/ä3ø‹ n= tæ Ÿ≅ ÷δ r& 
ÏM ø t7ø9$#﴾]٧٣:هود[. 

 ‘x8u‘$t6s? ª!$# >u﴿ اركةأنزلت القرآن مب التي ذلك أن الذات اإلهلية
t⎦⎫ÏΗs>≈yèø9$#﴾]٥٤:األعراف[  مباركة االسم﴿x8t≈t6s? ãΛôœ$# y7În/u‘ “ÏŒ È≅≈n=pgø:$# ÇΠ#tø.M}$#uρ﴾]٧٨:الرمحن[. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ن هللا يدا أو رجال أو عينا حقيقة, ولكن بال كيفالبلكفة قوهلم إ: قال السيد الرائد  )١(
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  فمثال ,القرآن قد حلقت أشياء شتى يف وباإلضافة نرى الربكة كذلك
≈BM﴿أدركت الربكة األنبياء والصاحلني معهم  x.t t/uρ y7 ø‹ n= tã #’ n?tã uρ 5Ο tΒ é& ⎯ £ϑÏiΒ 

š tè ¨Β﴾]٤٨:هود[. 
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٢٣٩ אא

אא 
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 بل هو ,بالقرآن مل يمنعه أحداهللا + سورة الفاحتة قرآن والتوسل إىل:أوال
 ومل يقل أحد إنه بدعة وال حرام ال من ,مستحب مندوب إليه

  .ال أهل هذا الزمان املذهلإ وال من اخللف ,السلف
 والتوسل ,مل صالح ع)نفس حركة القراءة(قراءة سورة الفاحتة  :ثانيا

بالعمل الصالح مل يمنعه أحد بل هو مستحب ومندوب اهللا +إىل
  . ومل يستنكره مسلم علی اإلIالق,إليه

الكم املشرتك حفظه من القرآن من مجيع املسلمني  هي سورة الفاحتة :ثالثا
  وما جاء, األوIان واللغات وعىل خمتلف املستوياتفعىل خمتل

  .سورة سواهافضل  يف فضلها مل جيئيف 
 A اهللا+جالهلا أن تكون أساس كل صالة ورقية رسولفي يف ويك

 راجع ما سبق ,كلهاهللا + كتاب وحقيقة جممل معاين,والسبع املثاين
   .هذه الرسالة يف أن كتبناه عنها

 القدر املتفق هي  وسورة الفاحتة]٢٠:املزمل[+﴾ρâ™tø%$$sù $tΒ uœ£uŠs? çµ÷ΖÏΒ#)﴿  قال تعاىل:رابعا
  .املشارق واملغارب بال خالف يف عىل أنه متيرس جلميع أهل القبلة

 أصول ي وه,وهذه القضايا األربع مل خيتلف عليها أحد من األمة :خامسا
اهللا + متوسل إىل)الفاحتة لكذا وكذا( فالقائل ,هذا املوضوع ومالكه

 حركة و ه, ثم هو متوسل إليه بعمل صالح,ء من كتابهتعاىل بيش



            
 ٢٤٠ א

له كذا وكذا اهللا + رجاء أن يقيض,اره وقصدهي واختءا اليشقراءة هذ
  .مما هيمه من حاجات الدنيا واآلخرة

ء من بيشاهللا + حيا كان أو ميتا متوسل إىل)الفاحتة لفالن( والقائل :سادسا
 من ء هو قراءة هذا اليش, ثم هو متوسل إليه بعمل صالح,كتابه

 وأن , بام هو أهلهياحلاهللا + رجاء أن يكرم,كتابه واختياره وقصده
 ,بنعمته حاجة احلياهللا + فيقيض,امليت بام هو أهلهاهللا +يكرم

  .ويرحم أو يرفع درجة امليت
 ومن حديث املنMق بالغ ,وكام ترى هو أمر من حيث الفقه سائغ مرشوع

 , العام املجدد من األمة كلهاي ثم هو مؤيد باإلمجاع اجلامهري,مرفوع
  .يع الدال عىل ضحالة العلم والتعصب وضيق األفقفإنكاره هو املنكر الشن

א�אאW 
رى احلنابلة وعىل رأسهم ابن نخصوص قراءة الفاحتة لألموات يف   :أوال

 ومن وافقهم من بقية املذاهب يقررون , وابن قدامة,القيم
 التي وصول ثواب قراءة القرآن إ األموات بأدلتهم القاIعة

  .كتابيهام الشهريين وغريمها يف ع إليهايرج
الفاحتة ( هقرأ الفاحتة بنفس Aثبت ثبوتا قMعيا أن الرسول  :ثانيا

 ولذلك , وذلك عند الصالة عليهم, غري مرة علی املوتى)بالذات
ها علی َسحاق وكثري من السلف قراءتإ وأمحد وياعترب الشافع

امليت أثناء الصالة عليه ركنا بعد التكبرية األوىل أخذا من حديث 
  .الكبري وغريه يف  واحلاكم والMربايني البيهقدجابر عن



  
    

 

٢٤١ אא

 وصححه ي والثالثة وابن حبان واحلاكم والبيهقيوقد أخرج البخار :ثالثا
َصليت مع ابن عباس على جناز :قالاهللا +عن Iلحة بن عبد َ َ ََ ََّ ٍَ َِّ ْ َ ُ ْ َة فقرأ َ َ َ َ ٍ
ِبفاتحة الكتاب َ ِ ْ ِ َ ِ َ َ وقال,ِ َ ِ إنها من السنة :َ َِّ ُّ َ َ َّ ِ)١(.  
املرفوع إ احلديث  يأخذ حكم .ّ إنها من السنة:وقول الصحايب

 بسند ي والبيهقي والMحاويويؤيده حديث النسائ Aيالنب
ُالسنة : أمامة يقولصحيح عن أيب َّ ِالصالة علی الجنازة  يف ُّ َِ َ َ ْ َ َ َ قرأ أن يَّ

ِالتكبرية األولى بأم القرآنبعد  ْ ُ ْْ َِّ ُ ِ ُ ِ َ ِ َّ )٢( . 
  .ونحو هذا رواه ابن املنذر وآخرون

قرأ بالفاحتة علی  Aي وهبذا ثبت بام ال جمال للمخاصمة فيه أن النب:رابعا
النعش هو  يف  وامليت,النعش يف صالة اجلنازة علی امليت يف املوتى
  هناك إذن فال جمال لإلنكار علينا ال فرق بينه هنا أو,القرب يف امليت

املغفرة اهللا يف + سواء بنية التوسل إىل,قبورهم يف حتة هلماقراءة الفيف 
  .ها هلمِ أو بنية جعل ثواب,همِهلم ورفع درجات

 فقد أجاز ,قرأ الفاحتة علی املوتى Aومتى ما ثبت هبذا أنه :خامسا
 فاحلكم هو ,ن أن تقرأ عليهم ما تيرس من غريها من القرآبالتايل
ُاقرءوا «: احلديث الثابتيف هذا وذاك و يف احلكم َ َ على )يس(ْ َ
ْموتاكم ُ َ ْ َ«)٣(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٩٨٧ (والنسائي) ١٠٢٧ (والرتمذي) ٣١٩٨(وأبو داود ) ١٣٣٥( يأخرجه البخار )١(
  .)١/٥٠٠( اآلثار والMحاوي يف رشح معاين) ٤/٣٩(والبيهقي ) ١٩٨٩(أخرجه النسائي  )٢(
  .)٣١٢١(أخرجه أبو داود  )٣(



            
 ٢٤٢ א

وهذا يكشف معنی احلديث استحباب قراءة يس وغريها علی املوتى 
قراءة صحة  يف  رسالة ضوء النهار ولإلمام الصنعاين, داود وغريهأيب يف كام

تاب الروح البن القيم وكلها ك يف ضافة إىل ما جاء إ,القرآن علی املوتى
  .صحيحة

 , يستحب قراءهتا علی املقبوررضوأنه كام يستحب قراءهتا علی املحت
واهللا أعلم  ,تصل إ امليت فلن حيرم منها احلي ما مل يفالقرآن بركة وه

 .)١(وهو املستعان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .راجع رسالة بركات القرآن للرائد )١(
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٢٤٥ אאאא

אאאא 
א 

WאאW 
 ي من املسلمني بام نرشته جملة اللواء اإلسالميانتفعت كام انتفع غري

, وأرجو أن يتسع ي ندوة مسجد الشيخ البدويف  مما دار )٣٩(بالعدد 
أنه مكمل ملوضوع صدر املجلة وصدر أساتذتنا األجالء لتعقيب أزعم 

 وال شك أنه تعزيز ,ميزان العلم والدين والتاريخيف  وأنه هام ,الندوة
  .رنا الكبري للمجلة ولرجاهلا أمجعنييلتقد

رجاهلا من علامئنا كالم عام قد حيتاج إىل بعض فقد جاء عىل لسان 
مثل موضوعات يف  ونحن حني نتحدث ,بيان الوجه اآلخرحتديد أو إىل 
 إذ إن كل ما ,ي حسبنا منه الدليل الظن,يأمر فرعيف  نتحدث الندوة إنام

 والفروع حملها اخلMأ ,انسحب عليه حكم اجلواز واملنع حمله الفروع
فنقلها إ الكفر واإليامن والرشك  , وحكمها احلالل واحلرام,والصواب

 وإشاعة لالضMراب ,يوالتوحيد خروج باملوضوع عن حمل النزاع العلم
  .اجلامهرياألقل بني  علی ,يالفكر

 )رشك(وقد جاء فيام جاء من األحكام هبذه الندوة أن الصالة إ الرضيح 
 ذلك من ي وكانت العلة أنه لو رأ,)رشك(وأيضا الصالة إىل عمود املسجد 
  .د الرضيح أو العمودب يعال علم له باإلسالم لظن أن املصيل

ني هو خMأ لمسإIالق حكم الرشك والكفر علی امليف والتجاوز 



            
 ٢٤٦ א

 زين Iريق التMرف واالنحراف للجامعات ي ثم هو الذ,ذاتهيف كاخلMيئة 
 سببت هلذا البلد ما ال يزال يعانيه من قلق يوالت , نشكو غلواءهايالت

 فاهتام املسلم بالرشك أو الكفر ال يMيقه وال ,واضMراب وفساد كبري
  .يملكه أحد بغري دليل عىل مثل ضوء الشمس

 فمنذ ,بتوهم من ال علم له باإلسالم تعليل فيه نظروتعليل الرشك 
سواء أكانوا مسلمني أم  ,ين متعلقة بتوهم الناسدمتى كانت أحكام ال

 فتصبح , ومتى كانت األحكام تؤخذ من غري املسلمني?غري مسلمني
 ?إسالما واجب االتباع

 وال , أو خمالفة أو ترخصا أو تأوال,ن شئت خMأ أو جهالإفسم ذلك 
 وإال فقد أخرجنا بذلك ماليني املاليني من دين اإلسالم بام ,رشكاتسمه 

 ال , فضال عمن سوف يفعلون وهذا حكم هائل خMري,فعلوا من ذلك
  .يتحمل مسئوليته مسلم مهام يكن شأنه صحفيا أو عاملا أو غري ذلك

ُعمد والسواريْ كيف تكون الصالة إ الوال أدري  عبادة للعمد ُ
 احلديث عن الصحابة أهنم كانوا إذا انتهی األذان  وقد صح,يوالسوار

ِيبتدرون السوار َ َّ َ ُ ِ َ ْ  )السرتة( ثم إن اختاذ , يسارعون للصالة إليهاي أ )١(َيَ
 إ السرتة مرشكا عابدا  فهل يكون املصيل,الصالة أمر ال خالف عليهيف 

  هذا حكم خMري?ء املتخذ سرتة كيفام كان هذا اليش,ءمه من يشملا هو أما
 .ورثناه عن الوهابية املرسفة بال متحيص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
َعن أنس بن مالك قال كان المؤذن إذا أذن قام) ٦٢٥ (أخرجه البخاري )١( َ ََ ُ ََّ ََ َِ ِّ َ ُ ْ َ َ ٍ ِ َ ِ ْ ِ َ ْ ِ ناس من أصحاب َ َ ْْ َ ِ ٌ َ

ِالنب ِيبتدرون السوار Aِّيَّ َ َّ َ ُ ِ َ ْ ِ حتى يخرج النبَيَ َّ َ ُ ْ َ َّ َوهم كذلك Aُّيَ ِ َ َ ْ ُ َ.  



  
    

 

٢٤٧ אאאא

  .هذا أوال
W 

مكروهة وحرام (الرضيح أو املقابر يف  الندوة أيضا أن الصالة فقد قيل يف
 وهذه األحاديث كان قد تأوهلا السلف بأن , ألحاديث ذكرت)وباIلة هكذا

 يعبدون الذين جاء ذكرهم هم الذين اختذوا أنبياءهم وغريهم أربابا وكانوا
 سواء أكان أميا أم اهللا,+ وليس كذلك أحد من املسلمني بحمد,مقابرهم

  .وغريهم , والشوكاين, والبيضاوي, وهذا رأي ابن حجر,امثقف
, ومع وقد روى فيمن روى هذه األحاديث إمام دار اهلجرة مالك 

  سئل ابن القاسم هل كان مالك يرى بأسا أن يصيل: املدونةذلك جاء يف
 املقابر وهو  إن مالكا ال يرى بأسا بالصالة يف: قال?وبني يديه قربالرجل 

 وعن , ومن خلفه, املقربة كانت القبور بني يديه إذا صىل يف− أي مالك −
 أن أصحاب  بلغني:الك قال م− إىل أن قال − وعن شامله ,يمينه
 .تأمل )١( املقربة  كانوا يصلون يفAاهللا+رسول

 تأول هذه , وهو ممن روى أحاديث املنع,اومعنى هذا أن اإلمام مالك
 وهذا هو ,باهبا منMبقة علی الواقع اإلسالمي ومل ير أن أس,األحاديث
  .الصواب

اهللا +حجرهتا بعد دفن رسوليف عنها تقيم اهللا +وقد رأينا عائشة ريض
  فلم يكن يف, ومعلوم أهنا كانت تصيل بحجرهتا,ن صاحبيه وبعد دف,هبا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)١/١٨٢(املدونة  )١(



            
 ٢٤٨ א

, ومل يعرتض عليها أحد ممن هم  حجرة واحدة وفناء إالAاهللا+بيت رسول
  .منااهللا +أعلم بدين

 أن فاIمة الكربى بنت : تعليقا عىل وجه اجلزميوقد روى البخار
 أقامت هبا عاما ,بن احلسن عىل قرب زوجها احلسن ةاحلسني رضبت قب

  .ض عليها أحدرت ومل يع, هبا عىل قرب زوجها وبالMبع كانت تصيل.)١(كامال
 وفرس مالك ,كان يتوسد القبور وينام عليها قد روى مالك أن عليا و

  . أو حتقريه,حديث منع اجللوس علی القرب عىل معنى  قضاء احلاجة فوقه
 وحتقيق إ القرب باIلة قول فيه نظر علميوإذن فالقول بأن الصالة 

اهللا +ا إذا اتقين,يه نظر أيضا أما القول بالكراهة واحلرمة بعد هذا فف,دقيق
 مسايرة للعاIفة أو , إIالق األحكام وعدم االنحياز جلانب معنييف

  .حمدودية العلم
W 

 وهذا صحيح إذا حتقق ,فقد ذكرت قضية الMواف بالرضيح وأهنا حرام
 فالMواف رشعا بالكعبة , وأركانه املعروفة,الMواف رشوIه الرشعيةيف 

ُقبل أو يشار إليه مع ُمعني يحجر   أمام, وهو يبدأ من مكان معني,املكرمة َّ َ
 ثم إىل ركن , يكون فيه إرساع اخلMا, ثم الMواف إىل مكان معني,التكبري
  . ثم يتكرر هذا سبع مرات مع الذكر والدعاء, يلمسه الMائف,معني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
َولما مات الحس : بلفظ٦١اب  كتاب اجلنائز بأخرجه البخاري )١( َ َْ ََ َ ِن بن الحسن بن علَّ َ ِ ِْ َْ َ ُ  ٍّيُْ

ًعنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنةاهللا +ريض َ َ ِ ِ ْ ََّ َ َ ََ ُ ْ ُ ُ َ َ َْ ِ ْ ثم رفعت,َ َ ِ ُ َّ ُ. 



  
    

 

٢٤٩ אאאא

ة  إن الMواف إذا فقد هذه الصور?فهل هذا يتم حول أرضحة األولياء
 , رشعيا يرتتب عليه حكم رشعي Iوافا ال يكونأو بعض هذه الصورة

 الذين يدخلون من باب ?فهل هذا متحقق فيام نرى من زوار األرضحة
  ?ليخرجوا من اآلخر مثال

 تلقيناها عن بعض الغالني من السابقني وكررها نام هي املبالغة التيإ
 وال شك أن سد , واألمر أهون من ذلك كله,أتباعهم فكررناها معهم

 ولكن بغري إIالق ,العتصام باألفضل واألمثل أحق وأن ا,الذرائع أوىل
Uأننا اهللا + ويعلم, ألعتذر إىل أساتذتنا وإين,األحكام بال حتديد وال احتيا

ين لشخص معني وإن د وليس أمر ال, ولكن احلق أعز علينا منهم,نعزهم
 الفروع Iبيعة  واالختالف يف,خيMئ ويصيب , فالبرش برش,بلغ ما بلغ

  .وأتوب إليهاهللا + وأستغفر,هة هو موليها ولكل وج,ةعورشي



            
 ٢٥٠ א

א 
 اإلسالمي نرش اجلزء الثاين من  من جملة اللواء)٤٠(العدد رقم يف و

اح والتقويم واختيار  وقد جاء فيها ما يستوجب اإليضندوة السيد البدوي
  . وال يسبب الفتنة, جيمع األمةاحلكم الرشعي الذي

 , وليس ملسلم عليه اعرتاض, املجلة بشأن املوالدفنحن نشكر ما جاء يف
 ث قرن حني مل يكن يتحدث يفل منذ أكثر من ثلا لقد اعرتضنا عليه وال نزبل

 . بسببه وال زلنا علی العهد رغم ما نعاين,هذا اجلانب أحد
 حيتاج إىل )إن التوسل باألولياء مكروه( : يقولولكن العنوان الذي

 فكيف يقال إن التوسل باألولياء مكروه دون ,كثري من اإليضاح والتقويم
 قدمها فضيلة الشيخ موسى ي فإن الكلمة الت, عليهيدليل علمإقامة 

ء فيه أو  باألولياء ال يش)التوسل السليم(شاهني كلمة حمددة قرر فيها أن 
 فمن أين جاء احلكم , وإنام املمنوع هو الMلب املبارش من األولياء,عليه

ظر بأن التوسل باألولياء مكروه علی اإلIالق حتى يكون عنوانا الفتا للن
  .هبذه الصورة

فهو نص ال  ,أمرا رصحيا واضحااهللا + أمر به,التوسل من حيث هو
$﴿ يقول تعاىل ,اجتهاد معه وال تأويال yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ (#θà) ®?$# ©!$# (#þθ äó tG ö/$# uρ 

Ïµ ø‹s9 Î) s' s#‹Å™ uθ ø9$#﴾+]٣٥:املائدة[. 
كان خالف األمة عىل  وإنام ,فابتغاء الوسيلة أمر مقرر ال خالف عليه

دعاء مبارشا  جاء األمر بابتغاء اهللا +بدعاءاألمر  فكام جاء ,صورته ولفظه



  
    

 

٢٥١ א

 والتعصب , األمراني فقد تساو, فيام هو مرجو منه,الوسيلة إليه
  . وأهيام اختار اإلنسان فهو مصيب برشوIه,ألحدمها نوع من اهلوى

 آخر ءفهذا يشدخل عىل أسلوب التوسل من انحراف أو جهالة  أما ما
  . والدخيل ال يغري حكم األصل,له حكمه اخلاص به

:  وقد صح علميا حديث,لياء ممنوعاوكيف يكون التوسل باألو
ِّهم إنللا« ِ َّ َ أسألكيُ ُ َ ْ َ بحق السائلني عليكَ ْ َ َ َ ِ ِ َّ ِّ َ ِ«)١(. 

 . )٢(»يك واألنبياء من قبيلاغفر لفاIمة بنت أسد بحق نب« :وحديث
ام ه وفي,وقد استشهد باحلديثني الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم

التنا قضايا  رس وقد وفينا هذا املوضوع حقه يف,ح بالصاحلنييتوسل رص
  . دائام رهن الMباعةوهي , Iبعت عدة مراتالوسيلة والقبور التي

إن من حق الناس الذين نرش عليهم هذا احلكم أن يعلموا احلكم اآلخر 
  . فالتوسل باألولياء برشIه جائز رشعا وعقال,قانونا ومروءةرشعا و

 والواقع أنه ,هذه الندوة دعاء نسب إىل أيب احلسن الشاذيليف ء ومما جا
ة قالت هذه الندوة أن عائشيف  وجاء ,السكندرياهللا +مام  أمحد بن عMاءلإل

 واألصح أن هذا من . وال يراها رجل, رجال أال ترى:عن املرأة احلرة
  .Aاهللا+كالم فاIمة بنت رسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِعن أب) ٣/٢١(وأمحد ) ٧٧٨(أخرجه ابن ماجه  )١( َ ْ ِ سعيد الخدريَ ْ ُ ْ ٍ ِ  .  ِّيَ
) ١٨٩, رقم ١/٦٧( األوسF ويف) ٨٧١, رقم ٢٤/٢٥١(أخرجه الMرباين يف الكبري  )٢(

  ).٣/١٢١(نعيم يف حلية األولياء +وأبو



            
 ٢٥٢ א

صح فيه لفظ  واأل, الكالم عن التوسل بالعباس لفظ االستشفاعوجاء يف
حديث يف ام جاء لفظ االستشفاع  وإن, األحاديثالتوسل كام هو ثابت يف

َ فإنا نستشفع بك :Aاهللا+ بكر لرسولأيب ِ ُ ِ ْ َ ْ َ َّ ِ ُ ونستشفع −اهللا + أو عىل−اهللا +إىلَ ِ ْ َ ْ َ َ
ْ عليهللاِِبا َ ِإنه ال يستشفع با«: A فقال. أو إليك,َكَ ُِ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ٍ على أحدهللاَِّ َ َ َ َ«)١(. 

 وبام أنه ال خصوص ,فجاز التوسل بهاهللا +ومل ينكر االستشفاع به إىل
 وهذا احلديث من األحاديث ,هناك فقد جاز التوسل باألولياء والصاحلني

في  فانت.نيالصاحلباهللا +فاع إىلش تدل عىل جواز التوسل واالستيالثابتة الت
  .واهللا املوفق واملستعان , عناوين املجلةأنه مكروه كام جاء يف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٍعن جبير بن مMعم) ٤٧٢٦(أخرجه أبو داود  )١( ِ ْ ُ ُِ ْ ِ ْ َ ْ َ. 



  
    

 

٢٥٣ אא

אא 
 رئيس مجاعة علامء  الشيخ حممد عبد احلامد البدايوينأرسل املرحوم

باكستان إ املرحوم الداعية الكبري الشيخ حممود ربيع عضو العشرية 
 − وأجاب عليه بام خلصناه فيام يأيت ,أحكام القبورحول املحمدية سؤاال 

 يف) اإلفهام واإلفحام(ئ إىل رسالتنا  أن يعود القارحونحن ننصح بإحلا
 قال − الشامل  ففيها التحقيق العلمي,ة والقبورأحكام قضايا الوسيل

  :الشيخ 
 الرمحن الرحيماهللا +بسم

  ,عىل سيدنا حممد وآله وصحابته وبعداهللا +وصىل
فاضل الشيخ عبد احلامد البدايوين فقد ورد أسئلة علی السيد العامل ال

  :كستان هذا نصهاالامء بالبالعمجعية رئيس 
 وتعليق الستور , بناء الرضائح والقببما قول سادتنا العلامء يف

وأهل بيت الرسول العظام  ,ووضع الرسج عىل قبور الصحابة الكرام
  . والسالم عليهم, وأيضا زيارهتم,وأولياء هذه األمة الفخام

ويرتاح له بام يثلج الصدور مما يMمئن له القلب اهللا +فأجاهبم حفظه
فشكرت فضيلته عىل حسن  , أن أسبق فتياه بمقدمةيوقد Iلب من ,العقل
 خصوصا ي وتعاليقمؤلفايتيف  فضال عام أكتبه  ورأيت أن أكتب اآليت,ثقته

  .كتابنا كشف الشبهات عن إهداء القراءة وسائر القرب لألموات
אאW 



            
 ٢٥٤ א

 عىل بعض القبور  عن التحويFسئل العالمة نجم الدين الغيMي
 كان املراد بالتحويF البناء حوله كبيت أو قبة أو نحو ه إذان إ:اململوكة فقال

ٍعن جابر  فروى مسلم , ملكهه مكروه تنزهيا إذا كان البناء يفذلك فإن ِ َ ْ َ :
ُنهى رسول ُ َ َ ْأن يجصص القبر وأن  Aاهللا+َ َْ ََ ُ ْ َ ْ َ َّ َ َيقعد عليه وأن يبنُ ْ ُ ُْ َ َ ِ ْ َ َ َ َ ِ عليهىْ ْ َ َ)١(. 

  لكن حيث خيش علی القرب من آدمي. القربوهنى أن يبنی :روايةيف و
  .أو نحو ضبع أو خاف من السيل أن يغرقه فيجوز البناء بال كراهة

َمسبلة فيحرم ـْ املقربة الالبناء يفأما  َّ َ َمسبلة التيـْ واملراد بال−ُ َّ َ  عينت ُ
 . انتهى .يها قMعاإذ املوقوفة حيرم البناء ف −لدفن عموم الناس دون وقف 

فال  , غريهاوخالفية يف , املوقوفةنت ترى املسألة ال تعدو احلرمة يففأ
  .يصح اجلزم باإلنكار عىل أحد يفعل هذا

 وزوارها مرشكني , هؤالء بجعل القبور والقباب أوثاناوأما تغايل
  . أراده أولياء الشياIنييفهذا من التلبيس الذ

اكن  إن تقبيل األم: قد قالظ العراقيدين أن احلاف بغية املسرتشففي
 الصاحلني وأرجلهم حسن حممود باعتبار الرشيفة عىل قصد التربك وأيدي

  .القصد والنية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٩٧٠/٩٤(أخرجه مسلم  )١(



  
    

 

٢٥٥ אאא

אאא 
 فتاويه األحاديث  يفة حممد سليامن الكردي املدينمكر العالذو

وقد  ,فةيالصحيحة واآلثار الرصحية الدالة عىل جواز تقبيل األماكن الرش
 هم كانوا إذا دخلوا املسجد النبويعناهللا +جاء أن رجاال من الصحابة ريض

 ولقد رصح علامء , يمسكها بيدهAن كايف التيأخذوا رمانة املنرب الرش
 . سك بأنه يسن استالم الركن اليامين الذي ليس فيه احلجر األسوداملنا

 ي الشافع الصيف اليامينأيبابن ونقل عن  :رشحهيف  قال الزرقاين
  .جواز تقبيل املصحف وقبور الصاحلني

 تيميوعن إسامعيل ال:  ما نصهيصة الوفا للسيد السمهودخاليف و
فكان يقوم فيضع خده عىل قرب  ,املنكدر يصيبه الصامتابن ان  ك:قال
  .نتهى ا.Aبقرب النبيفي  إنه يستش:ذلك فقال فعوتب يف A النبي

يأخذ املصحف   وكان عمر:اوي عىل مراقي الفالح الMحويف حوايش
  . انتهى. يقبله ويمسحه عىل وجههوكان عثامن  , ويقبلهةكل غدا

  .عنهام كان يضع يده علی القرب الرشيف اهللا+عمر ريضابن وثبت أن 
من الشام جعل  A ملا زار قرب النبيأن بالال  :وجاء بسند جيد

 ومل ينكر , ويمرغ وجهه علی القرب الرشيف بمحرض من الصحابةييبك
من جاء  حينام ألنصاريأبو أيوب ا وكذلك فعل ,ذلك عليه أحد منهم

  .أرض الروم
א�אאW 

 كان يشري إ Aأنه : داودويف اجلمع بني الصحيحني ومسند أيب



            
 ٢٥٦ א

 يقبل Aفلينظر هؤالء كيف كان .احلجر األسود بمحجنه ويقبل املحجن
  .املحجن لكونه أشار به إ احلجر األسود

وناهيك به جاللة  ,ويت احلنبيله حاشية اإلقناع للشيخ منصور البويف
مام أمحد يستحب تقبيل  صاحب اإل كان إبراهيم احلريب يعني:را قالوقد

  .انتهى .Aحجرة النبي
אאאW 

  : فائدة:ما نصه  )١( حاشية العالمة ابن عابدين احلنفي آخرويف
وضع الستور والعامئم والثياب عىل قبور الصاحلني واألولياء كرهه 

  .نتهى ا.ره الستور علی القبوركجة وت احل فتاويالفقهاء حتى قال يف
 أعني قول إن كان القصد بذلك التعظيم يف ولكن نحن اآلن ن:قال

 وضعت عليه الثياب ى ال حيتقروا صاحب هذا القرب الذيالعامة حت
 بأن قلوهبم , وجللب اخلشوع واألدب لقلوب الغافلني الزائرين,والعامئم

 تلك تعا املدفونني يفاهللا +لياءالتأدب بني يدي أويف فرة عند احلضور نا
فهو أمر  − ملا ذكرنا من حضور روحانيتهم املباركة عند قبورهم −القبور 

 ,ولكل امرئ ما نوى ,ألن األعامل بالنيات , عنهجائز ال ينبغي النهي
 ولكن هو من قبيل قول ,فإنه وإن كان عىل خالف ما كان عليه السلف

 حتى خيرج واف الوداع يرجع القهقريإنه بعد I : كتاب احلجالفقهاء يف
  .)٢( ذلك إجاللألن يف ,من املسجد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٦/٣٦٣(حاشية ابن عابدين  )١(
 .راجع كشف النور عن أصحاب القبور )٢(



  
    

 

٢٥٧ אא

אא 
 حاشية اإليضاح  ففي,فحدث عنه وال حرجA وأما التربك بآثار النبي

بن مجاعة اعرتض منع صاحب اإليضاح تقبيل القرب اما يفيد أن العز 
 وقول املحب الMربي وابن أيب ,الرشيف ومسه بقول اإلمام أمحد ال بأس به

  .ء الصاحلنيوعليه العلام ,الصيف جيوز تقبيل القرب الرشيف ومسه
إلمجاع ا إن عدم التسمح بالقرب الرشيف ليس مما قام وقول السبكي

.. .ثم ذكر حديث إقبال مروان فإذا برجل ملتزم القرب الرشيف ,عليه
تعاىل اهللا + ريضيك الرجل هو أبو أيوب األنصاروفيه أن ذل ,احلديث

  .رباين والنسائيMوهذا احلديث أخرجه أمحد وال ,عنه
אאW 

 جاء سقاية العباس ليرشب من A وغريه أنهخاريوثبت كذلك عند الب
بامء آخر من الدار غري ما  A للنبيأن يأيتاهللا +فأمر العباس ابنه عبد ,السقاية

 هذا متسه األيدياهللا + يا رسول:لألنه استقذره وقا ,يرشب منه الناس
  .)١( املسلمني وما مسته أيدهيم إنام أريد بركة, ال:فقال ,نأتيك بامء غريه

فكل مسلم له نور  ?فام بالك بغريه , يقول ذلكAاهللا+فإذا كان رسول
  .تعاىلاهللا + وال نعتقد التأثري لغري,وبركة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
َعن ابن عباس أن رسول اهللاِ: ا علی الرشب فقF بلفظمقترص )١٦٣٥(أخرجه البخاري  )١( ُ َ َّ َ ٍ ِ َِّ َ َْA  َجاء َ

َإلی السقاية, فاستسقى, فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك, فأت رسول اهللاِ َُ َْ ِ ْ َ ْ ُ َ َ ََ ِّ ُ َ ْ َِ ِْ َ ْ َ َُ َّ َ َ َ َْ َ ِ ِّA  ْبشراب من ِ ٍ َ َ ِ
َعندها ِ ْ َفقال. ِ َ ِاسقن«: َ ِ َقال يا رسول. »يْ َُ َ َ ُاهللا إنه+َ َّ ِم يجعلون أيديهم فيهِ ِ ْ ُْ َ ْ َِ َ َ ُ َ َقال. ْ ِاسقن«: َ ِ ُفشرب منه. »يْ ْ ِ َ ِ َ َ. 



            
 ٢٥٨ א

 من الرشك وال ءفMلب بركة الصاحلني بالتامس آثارهم ليس فيه يش
  .اهللا+ فالكل يعلم أن الفاعل, األلبابأويلمن احلرمة يا 

אא�: 
عنهام واضعا يده اهللا + ابن عمر ريضرئي : عياضويف شفاء القايض

 مسحه هبا تربكا ا عىل وجهه أيه من املنرب ثم وضعAاهللا+عىل مقعد رسول
  .Aبام مس جسده وثيابه

 وهذا رواه ابن سعد ويدل عىل جواز التربك باألنبياء :قال الشهاب
  . آثارهم وما يتعلق هبم ما مل يؤد إىل فتنة أو فساد عقيدة,والصاحلني

أنه قMع الشجرة التى وقعت  : عن عمر منوعىل هذا نحمل ما روي
 ,فال منافاة بينهام ,حتتها البيعة يفتن هبا الناس لقرب عهدهم باجلاهلية

  .قال وال عربة بمن أنكر مثله من جهلة عرصنا
אאW 

كان اإلمام مالك ال يركب باملدينة  A للتربك بأثرهذا أيوهل :قال
وألجل تعظيمه  Aاهللا+ه ترابا مشى عليه رسولُدابة رجاء أن يمس جسد
تعاىل أن اهللا + منيستح أ: كام يدل عليه قوله,عليه الصالة والسالم أيضا

  .ـه ا.بحافر دابة Aاهللا+أIا تربة فيها رسول



  
    

 

٢٥٩ אא A 

אא A 
ُهذه جبة : مسلم أهنا قالتوقد ثبت يف حديث أسامء بنت أيب بكر يف َّ ُ ِ ِ َ 

ِرسول ُ َكانت عند عائشة Aاهللا+َ َ ِ َ َ ْ ِ ْ َ َ فلام قبضت قبضتها,َ ُ ْْ ََ َ َ فنحن نغسلها ,ُِ ُ ِ ْ َ ُ ْ َ َ
َللمرضى  ْ َ ْ ْيستشِ َ ْ َبها ىفُ  . احلديث...)١( ِ

ْعناجلمع بني الصحيحني يف و ِ عثمان بن عبدَ ْ َ ُِ ْ َ َ َبن موهب قالاهللا +ْ َ ٍ َ ْ َ ِ ْ: 
ِأرسلن َ َ ْ ِ أهليَ ْ َ إلى أم سلمةيَ َ َ َ ِّ ُ َ ٍبقدح من ماء A زوج النبيِ َ ْ ِ ٍ َ َ فجاءت  ,ِ

ٍمن فضة )٢(بجلجل َِّ ِ ِفيه شعر من شعر  ,ْ َ ََ َْ ِ ٌ ِ ِرسولِ ُ َكان إذا أصاب َ فAاهللا+َ َ َ َ ِ َ َ
َاإلنسان عين أو ش ْ ٌَ ْ َ َ َ ْ َء بعثْيِ َ َ  , إليها فخضخضت له فرشب منه بإناءٌ

ِفاIلعت ف ُ ْ َ َّ ُ الجلجيَ ُْ ًل فرأيت شعرات حمرْ ْ ُ ٍ َ ََ َ ُ ْ َ َ   .)٣( اِ
אAW 

فالمه  Aن سعد يف الربدة التي استوهبها من النبيوفيه عن سهل ب
ُإنما سألته  :فقال ,وكان لبسها Aبعض الصحابة عىل Iلبها منه ُ ْ َ َ َ َّ  إياهاِ

ِلتكون كفن َ ََ ُ َ   .)٤(يِ
َغسان ية أيب رواويف َقال أنه ََّ َرجوت برك :َ َ َ ُ ْ َ ِتها حني لبسها النبَ َِّ َ ََ َ َ ِ  Aُّيَ

ِّلعل َ َ أكفن فيهايَ ِ ُ َّ َ ُ)٥( . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٢٠٦٩/١٠(أخرجه مسلم  )١(
 .يتخذ من فضة أو غريها يشبه اجلرسء اجللجل يش )٢(
  .)٥٨٩٦(أخرجه البخاري  )٣(
  .)١٢٧٧ (أخرجه البخاري )٤(
  .)٦٠٣٦ (أخرجه البخاري )٥(



            
 ٢٦٠ א

 ليندفع عنه العذاب  قربهتعاىل يفاهللا +ده يتوسل هبا إىلوكان مرا
 من اجلاه أو الدعاء أو التشفع أو ء ذات ال يتصور فيها يش وهي,بربكتها
  . سوى كوهنا من آثار تلك الذات الرشيفة,غريها
אW 

اهللا + وفيه دليل عىل جواز التقرب إىل:رشح املصابيحيف قال ابن مالك 
  .نتهى ا.تعاىل بآثار املشايخ والعلامء والصلحاء

אאA: 
ة رشب رشبة من قرب Aأن النبي : مسند اإلمام أمحد عن أم سليميف

َفمعندها قالت فقMعت  ِ القربةَ َ ْ ِ  رجاء بركتها ملوضع فمه أي .)١(ْ
 وهو يف مسند ,كام ذكره العلامء ومنهم احللبي يف رشح املنية ,الرشيف

 . فاحفظه, درجة احلسناإلمام أمحد يف
 مبحث الرشب قائام من حاشية الدر املختار للعالمة ابن عابدين ويف
تعاىل اهللا +ذي عن كبشة األنصارية ريض والرتمهماجابن وأخرج  :ما نصه
َأن رسول :عنها ُ َ َّ َدخل عليها وعندها قربة معلقة فشرب منها وهو  Aاهللا+َ ُ َ ََ ََ ُ َْ ِْ َِ َِ َ َ ٌَ ٌَ َّ ََ ْ ِ َ ْ َ َ

ِقائم فقMعت فم القربة تبتغ َ ْْ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ٌَ ََ َ َ ِ َ بريَ ِكة موضع فَ ِ ِ ْ َ َ ِ رسوليَ ُ وقال  .Aاهللا+َ
ٌحسن صحيح غريب :الرتمذي ِ َ ٌ ِ َ ٌ   .انتهى. )٢(ََ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٦/٣٧٦(أخرجه أمحد  )١(
  .)٣٤٢٣(وابن ماجه ) ١٨٩٢ (أخرجه الرتمذي )٢(



  
    

 

٢٦١ אאA

אאA 
عنهم كانوا اهللا +أن الصحابة ريض :الشفاءيف  عياض ذكر القايض

 ,فيشرتون ذلك بنفائس أمواهلم A رشاء آثاره الرشيفة بعد موتهيتغالون يف
ولقد احتفظ هبا حتى  , اشرتاها معاوية من ورثة كعب بن زهريدة التيكالرب

ضعوها  Aاهللا+ أنا مت فهذه بردة رسولإذا : فقال ملن حوله,حرضته الوفاة
وهذه قالمة أظفار  , بام شئتمثم كفنوين , بعد الغسلمما ييل جسدي

 فتحاتيف وضعوها  ,احتفظت هبا فاIحنوها ودقوها جيدا Aاهللا+رسول
 .  ثم دعوين أالقي مالئكة ريب وأذينيوفمفي  وأنيعين

אאW 
ُكان رس : صحيح مسلمويف َ َ ُإذا صلی الغداة جاء خدم  Aاهللا+ُولَ َ ََ َ َ َ َ ْ َّ َ َ ِ

ِمدينةـْال َ ِ ْبآنيتهم فيها ال َ َ ِ ْ ِ ِ َ ِ ُماءـِ َفما يؤت ,َ ْ ُ َ َ بإناء إال غمسىَ َ َ َّ ِ ٍِ َ ُ يده  الرشيفةِ َ َ
 .)١(ِفيه

 إنام كانوا : كتابه بيان املشكل من احلديثقال اإلمام ابن اجلوزي يف
مثل هذا يف  Iلب العوام منه التربك  للعامل إذا هلذا ينبغيAيMلبون بركته

  . انتهى.أال خييب ظنوهنم
النووي وكالم القايض عياض كالمها يف كالم وهو رصيح كام ترى 

حلنفي شارح املصابيح يف أن هذه رشح صحيح مسلم وكالم ابن مالك ا
ض اخلوارج بال دليل حسب  كام زعمه بعAاألمور ليست خاصة بالنبي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍعن أنس بن مالك) ٢٣٢٤/٧٤(أخرجه مسلم  )١( ِ َ ِ ْ ِ َ َ ْ َ. 



            
 ٢٦٢ א

  . أمثالهعادهتم يف
אאAW 

 أوىص أن Aاهللا+ أيضا أن أنس بن مالك خادم رسولوروى البخاري
  .انتهى . معهAتدفن شعرات للنبي

  . قربه يفتعاىلاهللا +ال ليتوجه هبا إىلإوما ذاك 
 من كتابه الشفاء A فضل معجزاته وبركاتهوذكر القايض عياض يف

اهللا + يف قلنسوة خالد بن الوليد ريضAيأنه كانت شعرة من شعر النب
  .تعاىل عنه فلم يشهد هبا قتاال إال رزق النرص

تعاىل بالذوات اهللا +فيقال هلؤالء اجلهلة املنكرين التوسل والتسبب إىل
تعاىل اهللا + وال يتوسل إىلAالرشيفة أيرزق النرص خالد بذات شعره

  ?Aبأصل ذاته املكرمة
 كانت ي السنة إتيان اآلبار واملساجد التمن : وهكذا يقرر العلامء,هذا

  .A تربكا بهA فيهايرشب أو يصيل
  .Aمواضع نزولهيف بن عمر يتحرى أن ينزل اوكان 

אאW 
جواز ذلك حتى قال يف إن النقول تظاهرت من املحدثني والفقهاء 

  .الدر املختار وحواشيهيف  ولو قصد هبا املباهاة كام ,بعضهم
ومنهم من رصح بجواز البناء ولو كان بيتا وهو قول املحققني من أهل 

  .املذاهب األربعة وغريهم



  
    

 

٢٦٣ אאA

 وقال . عليه بيت أو قائم مل يكره ذلكي فإن بن:املحىليف قال ابن حزم 



  
    

 

٢٦٣ אאא

 وذكر صاحب املستوعب ,كتاب الفروع من فقه احلنابلةيف ابن مفلح 
 ألن الدفن فيه مع كونه ,ملكهيف  ال بأس بقبة وبيت وحظرية :واملحرر

  . انتهى.كذلك مأذون فيه
رشح يف وهو قول ابن القصار ومجاعة املالكية كام حكاه اخلMاب 

  .عامة الناسيف  وهذا ,املخترص
نعم قبور الصاحلني جيوز بناؤها ولو  :ل الرمحاينوأما الصاحلون فقد قا

  .بقبة إلحياء الزيارة والتربك
אאאW 

القبة  :الفصوليف  قال تلميذ ابن تيمية أيضا اإلمام ابن مفلح احلنبيل
 وإن ,ملكه فعل ما شاءيف  إن كان − علی القرب ي يعن−الرتبة يف واحلظرية 

َسبلة كرهُن مكا َّ   .يق بال فائدةي للتض,َ
الفقه عىل يف ما أعلم حتت أديم السامء أعلم  :قال ابن القيم احلنبيل

  .نتهى ا.بن مفلحمن امذهب أمحد 
وقد أباح السلف البناء عىل قبور  : علی املصابيحيرشح التوربشتيف و

 . فيهاملشايخ والعلامء املشهورين ليزورهم الناس وليسرتحيوا باجللوس
  .انتهى
قد أباح السلف البناء عىل  :رشح زين العرب علی املصابيح أيضايف و

قبور العلامء املشهورين واملشايخ املعظمني ليزورها الناس ويسرتحيوا إليها 
  .نتهى ا. عىل قبورهم مثل الرباIات واملساجديالبناء الذيف باجللوس 



            
 ٢٦٤ א

אW 
بل قال  ,تابة اسم امليت عليه نظركراهة كيف و :رشح البهجةيف قال 
خصوصا إذا كان  , ال وجه لكراهة كتابة اسمه وتاريخ وفاته:الزركيش

  . انتهى.من العلامء ونحوهم
אW 

وإن  ,إن البناء عىل قبور الصحابة وأهل البيت واألولياء والعلامء جائز
وإن بناء القبب حمل خالف إذا كانت  ,وضع الستور عليها جائز أيضا

َّسبلة أو موقوفةُبأرض م أما إذا كانت بأرض مملوكة فال حرمة فيها بال  ,َ
مصل أو Iالب علم أو هبا وإن وضع الرسج فيها جائز إن انتفع  ,خالف

 من القرب ي وأما زيارهتم والسالم عليهم فه,نائم أو مار أو نحوه
  .واهللا أعلم ,املستحبة بال نزاع

אאW 
 ,وقد وافق عىل هذه الفتوى عدد ال حيىص من علامء كراتيش

 ,والهور ,وملتان , خانيوغاز ,وهبادل بور , وبلوخستان,وحيدرآباد
 ,وبدايون ,وبشاور ,يوراولبند ,وكشمري ,يومعتكمر ,والئل بور
 ,وكلكتا ,دوفعص آبا ,ولكناو ,وكان بور ,وبنارس ,وكوركيور

 وأسامؤهم ووظائفهم وعناوينهم ,إلخ إلخ.. .ومدراس ,يوبمبا
 .مسجلة برسالة اجلواب املشكور للشيخ عبد احلامد البدايوين

 ,وليس معقوال أن تكون هذه املئات من العلامء جهلة أو مارقني
  .العظيماهللا +ولنستغفر



  
    

 

٢٦٥ אאאA  

אאאA 
אא 

١-  W 
 , حزب ووردي فه, نوع من الذكر والدعاءAيالصالة علی النب

 وقد عرفت بام ال ,ينMبق عليها من األحكام ما ينMبق عليهام مما قدمنا
بة ترتدد بني مرتيف َّ وأنها ,شك فيه مرشوعية قراءة األحزاب واألوراد

 فكذلك شأن الصالة عىل .الوجوب واالستحباب علی األقل
  .سواء بسواء Aاهللا+رسول

 يـ ترغيببأسلوب بياين Aوقد أمرنا القرآن أمرا حمكام بالصالة عليه
وفيه Iلب رشف القدوة والتشبيه والتشبه باحلق تعاىل واملأل  )١(رفيع

ِ بهذه الصالة ملا فيها من الرس األعىل وفيه تأكيد مدى اهتامم احلق ومالئكته
 , إال للمؤمني ال تنبغي وه, منقبة وفضيلة مقدسةي فإنام ه,والربكة

 وأن , أن يفوته فضلهاي ال ينبغوبالتايل , خصته اآلية باخلMابيالذ
 مرتوك للكفاية ,احلال واملقاليف َصورة الصالة وأسلوبها أمر موسع 

  .ام العيحدود التأصيل الرشعيف واالجتهاد 
 وهو ال يتعارض البتة مع ,وال شك أن األداء بالوارد له فضله العظيم

األداء بام تسكن إليه النفس ويMمئن املتعبد إىل ممارسته من منظوم ومنثور 
  .كام قدمنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
!© (βÎ¨﴿وهو قوله تعاىل  )١( $# …çµ tG x6Í×̄≈ n= tΒ uρ tβθ = |Áãƒ ’ n?tã Äc© É<̈Ζ9 $# 4 $pκ š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ = |¹ Ïµø‹ n= tã 

(#θ ßϑ Ïk=y™ uρ $̧ϑŠÎ=ó¡ n@﴾+]٥٦:األحزاب[ .  



            
 ٢٦٦ א

 ,بغري الوارد A عن الصالة عليهيَفإنه مل يأت نهى رصيح أو ضمن
  .االختيار والتجديد يفاآلية فيه معنی االجتهاد يف بل إن إIالق األمر 
والتعزيز هنا هو غاية  Aتعاىل من عزروه ونرصوهاهللا +وهكذا مدح

  .التقدير والتوقري والتمجيد
٢-אאW 

  : هنا مبني كل البيانيوالتأصيل الرشع
ِال تMرون«: Aقولهيف   :أوال ُ ْ ُ َ كما أIرت النصاريَ َ َّ ِ َ ْ َ َ َابن مريم املسيح يَ َ ْ َ َ ْ«)١(. 
ُقولوا بقولكم وال يستجرينكم «: لوفد أIروه Aقولهيف  :ياثان ُْ ُ ََّ َ َِ ْ َ ْ َ َ ِ ْ ِ ُ ُ

ُالشيMان َ ْ َّ«)٢(.  
 ى كام استجر, أال نرفعه إىل درجة األلوهية:واملراد هنا وهنا
 ثم ,ُ زورا وبهتاناى فقالوا بذلك عن عيس,ىالشيMان النصار

  .عىل أحبائهاهللا +نمدحه بعد ذلك بكل ما يفيضه
ملن حرضه من الشعراء أن يمتدحه بكل ما اهللا +رخص رسول  :ثالثا

 ,إىل ذلك من أمثال عمه العباس A واستمع,جاءت به قرائحهم
 بل , وخادمه أنس وغريهم, وحاديه ابن رواحة,وشاعره حسان

أمر يف من مدحه إثابة حسية ومعنوية كام حدث  Aلقد أثاب
ان إلقاؤه  وك,عنه إثابة معنوية A فكان عفوه,كعب بن زهري

  .الربدة عليه إثابة حسية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

َعن عمر ) ٣٤٤٥(ي أخرجه البخار )١( َ ُ.   
   .عن مMرف بن عبد اهللا) ٤٨٠٦(أخرجه أبو داود  )٢(



  
    

 

٢٦٧ אאאA  

ِوحماولة إحسانها  Aالصالة عليهيف وهكذا يصبح االجتهاد 
 بلفظها ومعناها سنة إقرارية علی األقل سواء ي والتسام,وجتويدها

  .أكانت من الشعر أم من النثر
 فتهلل ,ببعض أقوال الشعراء Aوهذه قصة عائشة وقد مدحته

  . ومل ينهها,ورىض
 وقد روى : ما نصهي وقد روينا عن ابن مسد:يفظ السخاوقال احلا

 وذهب مجاعة من الصحابة فمن ,أحاديث كثرية Aكيفية الصالة عليهيف 
 واحتجوا بقول ابن ,بعدهم إىل أن الباب ال يتوقف فيه مع املنصوص

 فإنكم ال تدرون لعل ذلك يعرض , أحسنوا الصالة عىل نبيكم:مسعود
 . )١(عليه

مسند الفردوس يف  يج هذا احلديث احلافظ الديلم وقد أخر:نقول
غريه يف  و,القول البديعيف  كام ذكره ,مرفوعا من رواية ابن مسعود

  .مرفوعا أيضا
  . هو موقوف علی ابن مسعود:وقال بعضهم

 لكثرة ما صح من ,وحتى لو كان موقوفا لكان األخذ به أمثل وأفضل
تبلغه وهو يسمعها ويرد  Aأن صالة املصلني عليهيف  Aاألحاديث عنه
 وقد جاء , حياة برزخية أرقى وأنقى من احلياة الدنياحي Aالسالم فإنه

البحوث يف  ربام ذكرنا بعضها ,هذا الشأن عدد من صحاح األحاديثيف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)٤/٢٧١ (» حلية األولياء« )١(



            
 ٢٦٨ א

 احلارض السامع يصالتك خماIبة احليف  كيف ختاIبه أنت :اآلتية تأمل
 بصيغة )يا النبالسالم عليك أهي(التشهد يف  فتقول ,املوجود معك
 ,املجلسيف  املخاIب املوجود بالفعل ي ال تكون إال للحياخلMاب الت

 ,فلو مل يكن هذا السالم يبلغه لكانت مرشوعيته هنا عبثا علی األقل
  .والصالة منزهة عن العبث

٣-אאW 
هذا الباب فلم نقع عىل حديث يف  ما جاء − Iوق جهدنا −وقد تتبعنا 

 بقدر ما يفيضه ,الصالة والسالم عليه شعرا أو نثرايف نع االجتهاد يم
 وما يصوغه اإليامن عىل لسان املؤمن من عبارات ,احلب عىل لسان املحب

  . ونفحات السامء,فيها روائح اجلنة
 يفاحلملة عىل هذا اجلانب استدراج خبيث إ النزول باملستوى النبو

 ,موبقفي  ومخود عاI, كريهود عقيل أو هو عند حسن الظن مج,َوتهوينه
  .وعبادة وثنية لظواهر األلفاظ

אW 
الصالة علی يف جيازف بعضهم بتحريم قراءة دالئل اخلريات  :أوال

 وأنت بعد أن عرفت ما , وأمثاهلا مما ألفه األشياخ واألئمة,يالنب
 املجازفة ي وإنام ه,ياءقدمناه لن جتد القول حمال من معقولية األش

 , واآلراء التالفة, الزائفة والتعلق بالدعاوي,والولع باملخالفة
  . الواحدي والتحكم بفرض الرأ,Iلب الدنيايف واالجتار بالدين 

يف  ال يتحمل قF مسئولية ما دسوه عليه وال شك أن اإلمام اجلزويل



  
    

 

٢٦٩ אאאA  

 الناس  فإن,مقدمة كتابه الدالئل من األحاديث املوضوعة ونحوها
 وما قصة , ينزلي والوح,ي حيالقرآن والنبيف حاولوا الدس 

 ولقد دسوا علی الرسول آالف األحاديث ,الغرانيق بمجهولة
علوم الدين كالفقه والتوحيد والتفسري يف  ودسوا ,املكذوبة

 بعد  فكيف ال يدسون علی اجلزويل,والتصوف وغريه ما هو مشهور
   . يرزقي وهو ح وهم قد دسوا علی الشعراين,أن مات

 تكتم العصبية أنفاس بعضهم وعقله وقلبه فيحرم قراءة بردة :ثانيا
وحيكم عىل مؤلفها وتاليها  Aاهللا+مدح رسوليف  يالبوصري

 :بالكفر واإلرشاك من أجل نحو قوله 
سواك عنـد حلـول احلـادث العمـم  من ألـوذ بـه يا أكرم اخللق ما يل−١
ـــتقمجاهـك يباهللا+ ولن يضيق رسول−٢ ـــم من ـــريم جتـــىل باس إذ الك
ومن علومـك علـم اللـوح والقلـم ُ فإن من وجودك الدنيا ورضتهـا−٣

  :وكذلك من أجل نحو قوله أيضا
? يــا زلــة القــدم:فــضال وإال فقــل ي آخــذا بيــدمل يكــن يف معــاديإن 

ــهحاشــاه أن حيــرم الراجــي ــار  مكارم ــع اجل ــرتمأو يرج ــري حم ــه غ من
 ,فنجان أو كستبان فإن احلزبية واحلقديف واملسألة أقل من زوبعة 

 يعانيه هؤالء ي والتأزم والتعقيد الذ, وضيق األفق,والتعصب للتقليد
 ,الناس ينزع من نفوسهم صفات السامحة واليرس والرتفق واملرونة

ء بام هم  ودقة احلكم علی األشيا, وحسن الظن بالناس,وشفافية العاIفة
  . والوجدان املتهرئ,يفيه من لزوجة الذوق والغثيان الفكر



            
 ٢٧٠ א

يف  كام ثبت ,يحاهللا +ورسول Aاهللا+ خياIب رسوليإن البوصري
تشهد يف  وكام نخاIبه نحن ,برزخهايف وروحه منMلقة  )١(الصحاح

 املكتوبة أو املنMوقة عىل ,ِأشعارهم ومنثوراتهميف صلواتنا خياIبه أحبابه 
  .حد سواء

أن نخاIب املوتى ونسلم عليهم ونبرشهم  Aاهللا+وكام رشع لنا رسول
  :قائال Aاهللا+ مع روح رسولي وغري ذلك حتدث البوصري,ِباللحاق بهم

 من شفيع  فليس يل, شفاعتكي فال حترمن, مذنبي يا أكرم اخللق إنن−١
  .سواك ألوذ به عند حلول اهلول األعظم يوم القيامة

َأسألك مرافقتك : Aاهللا+لرسول  قال يلمحديث ربيعة األسيف و ََ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ
ِالجنةيف  َّ َ ِّأعن«: A قال,ْ ِ ِ على نفسك بكثرة السجوديَ ُ ُّ ِ َ ْ َ ِ َ ِ ْ َ َ يف  وهو .»َ

يف  وربيعة هنا يMلب من الرسول مبارشة مرافقته )٢(صحيح مسلم
 مع أن الرسول ال يملك .ِاجلنة فريد الرسول عليه بهذا الكالم الرفيع

  .نه الرجلما Iلبه م
 مستحب يوIلبه الشفاعة أمر عاداهللا + لروح رسوليفمحادثة البوصري

مقام الكشف والشهود فخاIب يف  كان ي ولعل البوصري,علی األقل
ِء عليه بهذا وال بهذا فال يش,مرئيا له موجودا حمسوسا بالنسبة له  وال ,ِ

خMبهم يف املشارق واملغارب خياIبون الرسول يف يزال الناس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أن األرض ال تأكل أجساد األنبياء, أما حياة الربزخ فال شك فيها: يف احلديث الثابت )١(
  .)٤٨٩/٢٢٦(صحيح مسلم  )٢(



  
    

 

٢٧١ אאאA  

 كنت : فيقولون مثال,ِارضاتهم وأشعارهم خMاب احلارض املوجودوحم
  . وما هو من هذا املعنى مما ال حيىصاهللا,+كذا وكذا يا رسول

  .وال يزال وسوف يزال يدور علی األلسنة
جاه اهللا +عند Aاهللا+ أن جاه رسولي يقرر البوصري:البيت الثاينيف  و−٢

يوم يتجلی احلق اهللا +رحيب ال يضيق بفضل الشفاعة للمذنب بإذن
 ,تعاىل بصفة االنتقام والعدل فخشعت له األصوات وعنت الوجوه

  . اشفع تشفع:Aويقال له
 جيود بكل ما أعMيه من شئون A يقرر أن الرسول:البيت الثالثيف  و−٣

 حسية كانت أو معنوية كالبذل والعMاء من شئون ,اآلخرة والدنيا
يف  أو أنه جيود باخلري , اآلخرة والرتبية والتوجيه من شئون,الدنيا

كام يقرر اهللا +للمذنبني إن شاءاهللا + وبالشفاعة عند,الدنيا علی الMالبني
 ي كالذ,ما شاء من أرسار اللوح والقلم Aتعاىل علم رسولهاهللا +أن

 وحسبك ,من أعالم النبوة واإلخبار بالغيب Aجاء عىل لسانه
 تتجىل يوما يلقلم التالقرآن الكريم وما حيمله من غيوب اللوح وا

  .A فكان ذلك علام من علومه,بعد يوم
معربا  Aاهللا+ أال تناله شفاعة رسولي خيشی البوصري:البيت الرابعيف  و−٤

  .الناريف  فإنه إن مل تصبه الشفاعة زلت قدمه ,عنها باألخذ باليد
 املنية  نفسه عىل أنه سينال هذهي يMمئن البوصري:البيت اخلامسيف  و−٥

 ومل ,مل حيرم Iالبا من مكارمه A فإن الرسولاهللا,+الشفاعة بفضلمن 
يف  وهو بذلك أوىل ,يرد جارا عن بابه إال وهو حمرتم جمبور احلال



            
 ٢٧٢ א

  .اآلخرة بام له من املنزلة
 أقاموا عليها الدنيا وأقعدوها يهذه األبيات التيف  فلسنا :وبعد

 لسنا نرى ,بالدهمِومنعوا من أجلها دخول مMبوع الربدة إىل بيوتهم و
توحيد مMلق وأمل يف فيها إال اخلري واألدب وحسن الظن باهللا ورسوله 

  .فياض وأدب رفيع
 إن هؤالء الذين يمنعون أن يدخل مMبوع ,خلقه شئونيف له اهللا +ولكن

الربدة أو الدالئل إىل بالدهم هم الذين يستوردون صور العرايا واملجالت 
أبشع وأخMر صوره املقروءة واملكتوبة يف  ويرحبون باالنحالل ,املاجنة

َواملصورة تدخل بيوتهم وعىل نسائهم وأوالدهم بوسائل اإلعالم دون 
   . نكري وباسم الدينيأ



  
    

 

٢٧٣ אא

אא 
١-אAאאW 

أعىل درجات احلديث الصحيح يف سنة نبوية ثابتة يف اإلنشاد الصو
يف  فقد رويا , ومسلمي البخار: املتفق عليه بني الشيخنييأعن

ِعن البراء صحيحيهام 
َ َ ْ ِ كان ينشد يوم اخلندق من  Aي أن النب:بن عازبَ

  :ن رواحةشعر اب
َمـــا اهتـــدينااهللا+واهللا لـــوال ْ َ َ ْ َوال تــــصدقنا وال صــــلينا َ َْ َّ َ َ ََ َْ َّ َ َ
ْفــــأنزلن َ ِ ْ َ َســــكينة علينــــاَ َْ َ َ ً ِ َوثبــت األقــدام إن القينــاَ ْ َِّ َْ ْ ِ َ َ َ ِ َ َ

 إلخ إلخ 
 كان يمد صوته بالكلامت األخرية من كل ي أن النبيوروى البخار

 )إلخ. .أبينا. .القينا(قتئذ فيقول  ومقMع عىل Iريقة التلحني العريب
 . )١()إلخ. .أبينا. .القينا(فريدد الصحابة عليه اإلنشاد كذلك 

 ي واجلامعي من هذا اخلرب الثابت أن اإلنشاد الفرديواملفهوم الفقه
هذا اخلرب يف  ولعل رس املدد ,بالتلحني كالمها أصبح هلذا سنة مندوب إليها

 النون ي كذ, باإلنشاد مع اجلهاداهللا +ىل كان سبب نجاح الدعاة إيهو الذ
  . عنها إذا صح ما روي,النساءيف  ورابعة العدوية ,الرجاليف  ياملرص

 أن املسلمني :الصحاح وعند أصحاب التواريخ والسرييف وقد ثبت 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٨٠٣/١٢٥(ومسلم ) ٣٠٣٤(ي أخرجه البخار )١(



            
 ٢٧٤ א

 وكان عامر ,بناء مسجد املدينة حيملون لبنة لبنة أو حجرا حجرايف كانوا 
  : وهو ينشد قائال,بن يارس حيمل اثنتني اثنتنيا

  املساجداينحن اهلداة نبتن
 )املساجدا(مع بقية املسلمني يرددون عليه قائلني  Aوكان الرسول

  . بدل اهلداة)املسلمون(رواية لفظ يف و
كان مرة ينشد ويرد الصحابة  Aيومن هاتني الروايتني يثبت أن النب

 ينشد ية علی الذ ومرة كان يرد مع الصحاب,اخلرب األوليف عليه كام جاء 
هنا وهنا رشف ضخم  A واشرتاك الرسول,اخلرب الثاينيف منهم كام جاء 

  .خالد لإلنشاد واملنشدين
٢-אW 

 وجعيل −يوم اخلندق رجال اسمه جعيل يف رأى  Aوثبت كذلك أنه
 واجلعل حرشة معروفة تسمى , بضم اجليم وفتح العني,تصغري اسم جعل

ًمرا كعادتهَ هذا الرجل عي النبي فسم−ان حتريفا مرص اجلعريف  ْA  يف
 فإذا بالصحابة حيفرون ,تغيري بعض األسامء بام هو أمجل وأفضل

  :قائلني Aوينشدون بني يديه
وكــان للبــائس يومــا ظهــرا سامه من بعـد جعيـل عمـرا

  .ِ مادا بها صوته منشدا) ظهرا…عمرا ( :يردد عليهم قائال Aيوكان النب
  :بت أن خالدا بن الوليد كان هيدم صنم العزى وهو ينشدوث

قــد أهانــكاهللا + وجــدتإين يا عز كفرانك ال سـبحانك



  
    

 

٢٧٥ אא

صنم ذو الكفني وهو يف  يؤجج النار وكان الMفيل بن عمرو الدويس
  :يرجتز مغنيا

يا ذا الكفني لست مـن عبادكـا
ن ميالدكــاـدم مـــميالدنــا أقــ

ــار ــايفإين حشــشت الن فؤادك
بناء مسجد املدينة  رداءه وأخذ يعمل بنفسه يف Aوملا وضع النبي

  : Iالب ينشد قائال بن أيبجعل عيل
يــدأب فيهــا ركعــا وســاجدا  مــن يعمــر املــساجداال يـستوي

ــورا Iــورا و I ــائام ــدا  وق ــدا قاع ــار حائ ومــن يــرى عــن الغب
  :وهنا وضع الصحابة أرديتهم وجعلوا ينشدون قائلني

  :كان ينقل اللبن مع القوم ويقول Aوكذلك صح أنه

  :كان ينشد مع صحابته Aوكذلك صح أنه

ْلألنصار وال )فبارك أو اغفر(رواية يف و َ ِ َ ْ َ َمهاجرـِ ِ َ   .ةُ
 يحاد يغناهللا +ومن الثابت الصحيح عند أهل العلم أنه كان لرسول

يسمع له اهللا + وكان رسول,بن رواحةاهللا + هو عبديالركب النبويف إلبله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٣٩٠٦ (عني يا ربنا هذا العمل أبر وأIهر, واحلديث أخرجه البخاريي )١(
ٍعن أنس) ١٨٠٦/١٢٨(ومسلم ) ٢٨٣٤ (رجه البخاريأخ )٢( َ َ ْ َ.   

ــ ــئن قع ــي يعمــلل ــضللدنا والنب ــل امل ــا العم ــذاك من ل

َهذا الحمال ال حمال خيب ْ َ ََ َُ َِ َ ِ ْ ــرْرـَ ــا وأIه ــر ربن ــذا أب ْه َُّ ْ َ ََ َ َّ ََ َ َ )١(

َهم إن العـيش عـيش اآلخـرةللا ِ ُ َْ َْ َ ْ َّ ِ َّ )٢(نــصار واملهــاجرةفـارحم األُ



            
 ٢٧٦ א

ْرفقا بال«: خربيف  ويشجعه وال ينهاه كام ,ويMرب منه ِقواريرِ ِ َ عند   )١(»َ
 .منرصفه من خبري

َرواحةويوم احلديبية أخذ ابن  َ َ   :حاديا منشدا قوله Aاهللا+ بخMام ناقة رسولَ

 .)٢( إلخ …
 بن الزغباء حيدو بجيش يمنرصف املسلمني من بدر كان عديف و

  :املسلمني قائال

 وفر األخنساهللا +قد نرص
وعصب رأسه  Aاهللا+ يوم أحد أخذ أبو دجانة السيف من رسولويف

  : وجعل يقاتل أعظم القتال وهو يرجتز منشدا,بعصابة املوت احلمراء
 النخيـللـدي بالـسفح ونحن خلـــييل أنـــا الـــذي عاهـــدين
ـــدهر يف ـــوم ال ـــولأال أق ـــسيف  الكب ـــولاهللا +أرضب ب والرس

 Iالب وكعب بن مالك وبعض  بن أيبذا روي صحيحا عن عيلونحو ه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِعن أبي )٦٢١٠ (أخرجه البخاري )١( َ ْ َ قالَ ٍبة عن أنس أن النبي كان يف سفرِ َ َ َّ ََ َ َّ ِ َّ َ ٍَ َ ْ َ ُ, وكان غالم يحدو َ ْ ََ ٌ َ َُ َ
ُبهن يقال له َ ُ َ ُ َّ ِ ُّ أنجشة, فقال النبيِ ِ َّ َ َ َ ُ َ َ ْ ُرويدك يا أنجشة«: َ َ َ ْ َ َ َْ َ َ َ سوقك,ُ َ ْ ِ بالقواريرَ ِ َ َ ْ ُقال أبو. »ِ َ َ َقالبة +َ َ َ ِ

ِيعني ْ َ النساءَ َ ِّ. 
ٌحسن صحيح غريب: وقال) ٢٨٤٧(أخرجه الرتمذي  )٢( ِ َ ٌ ِ َ ٌ  : ولفظ البيت عنده. ََ

ِخلوا بن َ ُّ ِ الكفار عن سبيله يَ ِ ِ َ ْ َ ِ َّ ُ ُاليوم نضربك ْ ْ ِ ْ َ َ ْ َ َم عـْ ِلى تنزيلهـْ ِ ِ ْ َ َ 

ِخلوا بني الكفار عن سـبيله ِ ِ َ ْ َ ِ َّ ُ ْ ِ َ ُّ ِخلوا فكل اخلـري يف رسـولهَ ِ َ ِ َ ُّ َُ ّ َ

 ليس لدي الMلح هلا معرسأقم هلا صدورها يـا بـسبس
ــوم ال ــا الق ــيسإن مMاي فحملها علی الMريق أكـيسخت



  
    

 

٢٧٧ אא

  :غزوة خيرب يرجتز مغنيايف  ثم هذا ناجية بن جندب ,الصحابة األبرار
ــاد ــا لعب ــباهللا+ي ــيام يرغ مــا هــو إال مأكــل ومــرشب ف

 وجنة فيها نعيم معجب
 أو يشرتك يف اإلنشاد ملا له من ,يسمع ويMرب Aكل هذا والنبي

 أو تبتال , النفوس تشجيعا أو تروحيااألثر العاIفي العميق األبعاد يف
  .ِ أو عالجا نفسانيا وشحنة روحية آمن بها العلم احلديث,وابتهاال

٣-אW 
يف األفراح وغريها كام ثبت يف ی الصحابيات كن يرجتزن وينشدن حت
 : ومسلم وغريمها من حديث عائشة وغزل األنصار وغنائهميالبخار

  .A وكيف استملحه بل أشار به الرسول,أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم
  . داره وهو فيها يوم عيدوكيف ترك اجلواري يغنني يف

  حديث بأحد املخيامت كام جاء يفيراجلواوكيف استمع إىل غناء 
  .يالربيع بنت معوذ عند البخار

  راجع . وفاء لنذرهايوكيف أذن للمرأة أن ترضب عنده بالدف وتغن
  .الصحاح والسري املعتمدةيف تفاصيل كل هذا 

كام جاء عن أم سعد بن معاذ  ,النوح والبكاءيف عن الرجز  Aكام مل ينه
  جعلت ترجتز قائلةَّأنها عندما احتمل نعشه:  

ـــــدا ويــل أم ســعد ســعدا ـــــة وج رصام



            
 ٢٧٨ א

وفارســـــا معـــــدا وجمـــــداوســـــؤددا
ــــه ــــد ب ــــسداس ــــدا م ــــام ق ــــد اهل يق

  :كام جاء عن إحدى املسلامت يوم بدر قوهلا ترجتزاهللا +يفالقتال يف أو 
واهللا حـــق منـــك بالثبـــات خيل الـالتاهللا+غلبت خيل

عندما دار  Aاهللا+ت النجار لرسولقبال كام هو نشيد بنات االسأو يف
  :حول املدينة من قباء ودخلها من الثنيات

ــاالبدر   Iلع مــن ثنيــات الــوداع علين
ــا ـــــا دعـــــ وجــب الــشكر علين ا هللا داعـم

٤-אאאאW 
 بلحون  ملحنا أغاين, كانوا يرتنمون بهيوالرجز هو الشعر الذ

صدرهم يف  و,اع علامء األدب والفن والتاريخ وذلك بإمج,العرب
 , ثم إن العلم والواقع وسابق التجربة, واجلاحظياألخفش واألصمع

 وفيام ذكرناه , حيدثه اإلنشادي البليغ الذكل ذلك قد سلم باألثر النفساين
  .مقنع ملن يشاء أن ينتصف

ية سنة نبويف ومن جمموع ما تقدم يثبت ثبوتا قاIعا أن اإلنشاد الصو
 سواء أكان املنشد . العميق وهلا أثرها النفساين,وصحابية مندوب إليها

 برشU أال يكون فيه قول , أو كان معه آخرون يرددون نشيده,منفردا
  .ممنوع لفظا أو معنى

يف  وحسبك قصة بالل ,حتسني الصوت باإلنشاد جزء منهيف والكالم 



  
    

 

٢٧٩ אא

أن تذكر ما في  ويك,تالوة القرآنيف  وقصة ابن مسعود ,ممارسة األذان
 حمذورة املؤذن بن مالك وأيبحتسني الصوت عن ابن رواحة وأنس يف جاء 

وكيف أنكر القرآن  Aيمجال صوت النبيف  بل حسبك ما جاء ,وغريهم
اإلنشاد يف  وما جاء ,ِالصوت القبيح فقرر بهذا مرشوعية الصوت املليح

 .لوIنية واحلربية ينMبق رشعا علی األناشيد الصوفية وا والصحايبيالنبو
 .فسقF االعرتاض واملعرتض

باب اإلنشاد والسامع من تفريع وتفصيل يف ومعروف ما ذكره العلامء 
مظانه من كتب الصوفية واملحدثني يف  فلريجع إليه ,وختصيص وتعميم

  .وغريهم
ء من صميم السنة والتاريخ عىل وإنام أردت أن أثبت أصل هذا اليش

ابت مغضيا عن أكثر التعليالت النفسية والفنية  الثيأسلوب املنهج العلم
  .ِوالعلمية وما يتعلق بها

نعم إذا اختلF باإلنشاد أمر ممنوع كالكالم املستهجن أو كالصفري 
 ولكن بالنسبة ملا Iرأ , ال بالنسبة لألصل,والMبل وما هو منه تغري احلكم

  . وهذا هو احلق,عليه
$﴿وحسبنا قوله تعاىل  tΒ uρ tβ% x. öΝåκ èEŸξ |¹ y‰Ψ Ïã ÏM ø t7ø9$# ωÎ) [™ !% x6ãΒ 

Zπ tƒ Ï‰óÁ s? uρ﴾+]٣٥:األنفال[ ﴿Í‘ sŒuρ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ρ ä‹sƒ ªB$# öΝåκ s]ƒ ÏŠ $ Y6 Ïè s9 #Yθ ôγ s9 uρ﴾+]٧٠:األنعام[. 



            
 ٢٨٠ א

אאאא 
  + عىل أنه ملا أسلم عمر بن اخلMاباتفق مؤرخو صحاح السرية املحمدية

 pκš‰r'̄≈tƒ ©É<̈Ζ9$#$﴿اإلعالن بالدعوة ونزل قوله تعاىل يف  Aاهللا+استأذن رسول
šç7ó¡ym ª!$# Ç⎯tΒuρ y7yèt7̈?$# z⎯ÏΒ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$#﴾+]يف فخرج املسلمون مجيعا ]٦٤:األنفال 

 وعىل رأس اآلخر عمر بن ,صفني عىل رأس أحدمها محزة بن عبد املMلب
وقار وقوة وإيامن ختشع له يف  واجتهوا نحو الكعبة مكربين مهللني ,اخلMاب

 تعترب عندنا ي وه,اإلسالميف  فكانت هذه أول مسرية ,الظواهر والبواIن
  .ةسري املواكب الصوفية اهلادفة املرشوعة الوقوريف األصل األول 

الرسايا  Aاهللا+ وأرسل رسول,اإلسالم وكثر املؤمنونثم قوي 
َّ وقد ورد صحيحا أنهم ,والبعوث والكتائب واجليوش مجاعات مجاعات

ًكانوا إذا علوا شرفا  َ  أعلنوا , أو هبMوا سهال أو واديا− مكانا عاليا −َ
  وهو, فكان ذلك,هذا النقل أحديف  مهللني مكربين ومل خيالف اهللا,+بذكر

سري املواكب الصوفية اهلادفة املرشوعة الوقورة يف  عندنا األصل الثاين
  .Aيمهللة مكربة مصلية علی النب

 , وأولئك يمضون إىل جهاد الباIن,هؤالء يمضون إ اجلهاد الظاهر
 وكال , وأولئك يامرسون اجلهاد األكرب,هؤالء يامرسون اجلهاد األصغر

 والصورة قريبة ,ذات اإلله  يف وهذا وذلك ,اجلهادين مكمل لآلخر
  .من الصورة

ًإذا فسري املواكب الصوفية مرشوع برشوIه املستقاة من هذين األصلني 
  : عىل صورة مواكب الصحابة جالال وإيامنا فال بد منياجلليلني أ



  
    

 

٢٨١ אאאא

  . الصالة, فهو أساس أم العبادات:النظام −١
  .فال Iبول وال رموز وال تصفيق وال رصاخ :الوقار −٢
  . فال عكاكيز وال بيارق وال أوشحة:اإليامن −٣
  . فال نفاق حلاكم وال Iلب لدنيا:اهللا+إرادة وجه −٤
  .إظهار عزة اإلسالم وجمده وقوته ومنعته وتMبيق رشيعته −٥
  . املوزون الصوت, املفهوم املعنى,اإلعالن بالذكر الصحيح النMق −٦
  . الرفيع بال تMرف وال استهتاريالدعوة باألدب العلم −٧
 والدعايات والتهريج يالرباءة من املفاخرة واملكاثرة والبدع والدعاو −٨

  .والتخريف احرتاما للدين والدعوة
 عىل أرفع , وصورة وحقيقة,فهم اهلدف وحماولة حتقيقه قوال وعمال −٩

  .املستويات بعثا للربانية وحضارة اإلسالم
فإذا خالF املواكب Iبل أو زمر أو رقص أو اختالU بني اجلنسني أو 

 أو أريد به جمرد التهريج أو الدعاية , أو حب للظهور,عبث األIفال
 أو خالف شيئا من صورة , أو خالفه الوقار واجلالل,بالقول أو العمل

 وسقF املوكب ومن اشرتك فيه من ,مواكب الصحابة كان حراما موبقا
وإن رصحت به حكومات اهللا + وتربأ منه تصوف أهل,وعني الناساهللا +عني
  . وأرشفت عليه مشيخات العامل,الدنيا

ِوهلذا اختارت الMريقة املحمدية البعد عن هذه املواكب نهائيا لتعذر 



            
 ٢٨٢ א

  .Aسبحانه ورسولهاهللا +محايتها مما ال يريض



            
 ٢٨٢ א

אאאאאא 
א 

WאאW 
 وال خيالف نصا رصحيا , باخلرييكل عمل يعود علی املجتمع اإلسالم

 فإن هدف ,لوما من الدين بالرضورة ال يمنعه اإلسالمع وال م,الدينيف 
 وحيثام كانت املصلحة فثم ,وال وأخريااإلسالم هو صالح البرشية أ

 .اهللا+رشع
 ,إقامة املوالد هو االعتبار بسرية صاحب املولديف وملا كان األصل 

واالنتفاع بذكراه وانتهاز فرصة التجمع للتعارف والتعاون علی الرب والتقوى 
 , واالستامع إ الوعظ والقرآن,بذكره والتعبد لهاهللا +واالنرصاف إىل

 هللا تعاىل عىل تفضله بمن ي نوع من الشكر اجلامعي وه,دقاتوإخراج الص
 .دينهم ودنياهميف جعل ذكريات موالدهم هذه خريا علی املسلمني 

 مؤمترات لتدارس شئون املسلمني حمليا يثم إن هذه التجمعات إنام ه
 أسواق دينية جامعة ملMالب العقول والقلوب باإلضافة إىل ي فه,وعامليا

 .القتصادية واالجتامعية والرتوحيية النظيفةتنشيF احلركة ا
 ولكل )١(إلسالم إىل هذه اخلدمات املباركة كذلك ندب اذلكملا كان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ , والقرآن مMلوب رشعا, الوعظ مMلوب رشعا:منها أدلتها فمثال
الم السابق يف ي شيخ اإلسيقول املرحوم الشيخ املبرش الMراز: قال السيد الرائد  )١(

 أصبح واجبا أساسيا ملواجهة ما استجد من  إن االحتفال بذكرى املولد النبوي:تركستان
   . هذه األيامالحتفاالت الضارة يفا



  
    

 

٢٨٣ אא

 والتعارف مMلوب , والبذل مMلوب رشعا,والذكر مMلوب رشعا
  . واحلبيعاIف والتهاد والرتاحم والتاهللا,+يف ي وكذلك التالق,رشعا

أتم وأنفع وأدخل ء مMلوب آحادا كان اجتامعها وإذا كانت أفراد اليش
 .املرشوعيةيف 

 الصاحلة تاريخ اإلسالم من أنكر عىل مثل هذه املعاينيف ومل يعرف 
  . ولو باعتبار  أهنا عادات جمردة,الشاملة

فعة بدأت فلام دخلت البدع واملناكر إىل هذه األسواق الربانية النا
 ولكن عىل ما اندس فيها ومسخها من ,حركة اإلنكار ال عىل أصل الفكرة

 .أقوال وأعامل وعقائد تالفة
WאאW 

ومن هنا اهتمت األمم علی اختالف أدياهنا وعقائدها بإحياء ذكريات 
ذلك من يف  ملا , بل وإحياء ذكريات أيامها اخلوالد,أبMاهلا الدينيني واملدنيني
 . تؤمن هبا األممي وتركيز املبادئ واملذاهب الت,الرتبية النفسية والتوجيه
 يفتقر تارخيها إ الذكريات واألبMال ختلق هلا يوقد رأينا األمم الت

االعتزاز بالسلف يف ذكريات وأبMاال أسMوريني لتشبع الرغبة الفMرية 
 .والقدوة هبم

 ,سانية من أصول Iبائع األممفإحياء هذه الذكريات املباركة سنة إن
 ومناسبة , والرتويح املحبب,ورضورة من رضورات املجتمع  للتنفيس

 ي والروحي والعلميوالتجاريف ناجحة من مناسبات االنتعاش الثقا
 . وغريه والنفساينيواالجتامع



            
 ٢٨٤ א

WאאW 
ل  ب,الندب إ االهتامم هبذه الذكرياتيف ويمكن االستئناس  −أ

≈íΝ﴿استحساهنا بقوله تعاىل  n= y™ uρ Ïµ ø‹n= tã tΠöθ tƒ t$ Î! ãρ﴾+]١٥:مريم[. 
 وIلب السالم فيه عىل , بالذكرياختصاص يوم والدة هذا النبيف و

≈ãΝ﴿لسان احلق ثم تكرر ذكره عىل لسان اخللق  n= ¡¡9$#uρ ¥’ n? tã tΠöθ tƒ ‘N$ Î!ãρ 
tΠöθ tƒ uρ ÝVθ ãΒ r& tΠ öθ tƒ uρ ß] yè ö/é& $ |‹ ym﴾+]وتوجيه إىل ,اللة عظمىد ]٣٣:مريم 

يف  فكيف إذا كانت والدة إنسان سبق ,خصائص األلوهية والربوبية
حياة الناس أثر قد يتغري بسببه صورة يف العلم القديم أن يكون له 

 .مادياته ومعنوياتهيف املجتمع 
 )الوفاة( فالبد أن يكون ليوم )الوالدة(وإذا كانت هذه املنزلة ليوم 

داعية ( بوصفه ي وإذا كان هذا بالنسبة للنب,تايلمنزلته وخMورته بال
 فهو كذلك وراثة بالMبع ومشاهبة بالرضورة فيمن )اإلصالح الشامل

 .الصاحلنياهللا + وانتهج هديه من عباد,استن بسنته
كل أسبوع مرة يف حييى بشخصه ذكرى مولده  Aولقد كان رسولنا −ب

 كام ,وم االثنني كان يالزم صيام يA وذلك أنه)كل عام مرةيف ال (
ٌهو يوم«: هذا فقاليف  فسئل ,أكثر من حديث رشيفيف ثبت  ْ ُ ولدت َ ْ ِ ُ

َّفيه وأنزل علي َ َ َ ِ ْ ُ َ ِ ِ فيهِ ِ«)١(. 
 , نوعا من إحياء ذكرى مولده,هلذا اليوم شكرا هللا Aفكان صومه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)٢٨٠٤(أخرجه مسلم  )١(



  
    

 

٢٨٥ אא

يف  وحثا علی االهتامم بشأنه ال شك ,وتوجيها إىل منزلة هذا اليوم
 .ذلك

آخر حجة له يف  ذبح Aك ما ورد من عدة Iرق من أنهويؤيد ذل  −جـ
  .)١(بعدد سنوات عمره من اإلبل 

 املولود توجيه إىل تقدير يوم )سبوع( بإحياء Aياهتامم النبيف ثم إن 
 فلوال , وعمل ما يذكر به وما يكون شكر هللا عليه,الوالدة كذلك

  .اليوم األول ما كان اليوم السابع
أظهر فيه موسى اهللا + ألن, صيام يوم عاشوراءإىل Aيؤخذ من توجيهه −د

ِأيام( جواز إحياء ذكريات ,عىل فرعون َّ كام قال اهللا + بام يريض)اهللا+َ
Νèδ﴿تعاىل  öÅe2 sŒ uρ ÄΝ9−ƒ r'Î/ «!$#﴾+]كام كان]٥:إبراهيم A يصوم يوم االثنني 

 باإلضافة إىل أنه كان يوم ,ألنه كان أول أيام نزول الوحى عليه
 ي فهذه مجيعا نصوص ال ترتقاهللا,+ فهو يوم من أيام,مولده الرشيف
اهللا +بام حيباهللا +مرشوعية إحياء ذكريات املوالد وأياميف إليها املعارضة 

 .ويرىض
للعاملني كام رصح به اهللا +كان رمحة من Aإرسال سيدنا املصMفى −هـ

  . وكان فضال منه تعاىل علی األكوان كلها,القرآن الكريم
≅ö﴿ وقد قال تعاىل è% È≅ ôÒ xÎ/ «!$# ⎯Ïµ ÏF uΗ ÷qt Î/uρ y7 Ï9≡ x‹Î7sù (#θ ãm t øu‹ ù= sù﴾+]٥٨:يونس[ 

 فهو مما ,وبفضلهاهللا +واالحتفال هبذه الذكرى نوع من الفرح برمحة
 . فتأمل,حدوده وقيودهيف أمر به الرشع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . هذا اليومذبح ثالثة وستني ناقة يفA ورد أنه: قال السيد الرائد  )١(



            
 ٢٨٦ א

 وليس أكرم من نعمة بعث هذا ,أمرنا بالشكر علی النعمةاهللا +وإن −و
 A واالحتفال بذكراه, هذه النعمة واجبفشكر A العظيميالنب

  .ي مضافا إ الشكر الفردينوع من الشكر اجلامع
كتابه الكريم يف  وبعض أوليائه ,تعاىل كثريا من أنبيائهاهللا +ذكر −ز

×y7Í﴿للذكرى والقدوة  ¯≈ s9'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©! $# “ y‰yδ ª!$# ( ãΝßγ1 y‰ßγ Î6 sù ÷ν Ï‰tF ø%  ]٩٠:األنعام[+﴾#$
  . وقدوة مجاهرييةي تذكري مجاعواالحتفال باملوالد

 فقد دعا إىل صالة اجلامعة واجلمعة ,اإلسالم دين التجمع والتكتل −ح
جتمع املسلمني من منافع علمية وإنسانية يف  ملا ,والعيدين واحلج
 .واجتامعية وغريها

َإذا حزبه أمر أمر بالال أن يناد Aاهللا+وكان رسول ٌَ َْ الناس يف  يَ
ٌالصالة جامعة( َ ِ َ َ َ  فيخMبهم فيام استجد من , ليهرعوا إليه بجمع)َّ

 ومعنى هذا استحباب دعوة الناس إ االجتامع كلام كان .األحداث
 وتوفر ,خريية هذا االحتفال برشوIهيف  وال شك ,هناك خري يرجى

 . فيهي ودنيويأسباب كل خري دين
U−  واهللا يقول﴿⎯ ä3tF ø9uρ öΝä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Β é& tβθãã ô‰tƒ ’ n< Î) Î ö sƒ ø:$#﴾+]فالدعوة  ]١٠٤:آل عمران

 يقوم به السادة , هنا فرد كفايةي فه,إىل هذا االحتفال دعوة إ اخلري
 .املحتفلون عن بقية األمة

واعرتاض بعضهم بأن هذا استحداث لعيد جديد غري الفMر  −ي
 , الختصاص هذين العيدين بشعائر ومعامل,واألضحى مغالMة

ريات املوالد صلوات عيد وال ذكيف  فليس ,هذه األحفاليف ليست 
 . وال غريه من خصائص األعياد,تكبري



  
    

 

٢٨٧ אא

ِال تتخذوا قبر«: Aواالعرتاض بقوله −ك ْ َ ُ ِ َّ َ ً عيديَ  هلوا ولعبا ييعن )١(»اِ
 وأنواع العبادة , إال إذا سمينا تالوة القرآن ومدارسة العلم,مردود

  . هلوا ولعبا,وبذل اخلريات
 فهو آفة هذه  ,له اجلهلة من أنواع العبثوهنا نقرر أنه ال اعتبار ملا يفع

 ونحن هنا نتحدث عن , وال بد من كفاحه بكل الوسائل,األحفال
 .املرشوع ال عن املمنوع

 .فاملرشوع تعاون علی الرب والتقوى
 . وشتان ما مها,واملمنوع تعاون علی اإلثم والعدوان

يات مولد وبعد فهذه كلها وغريها كثري من دالئل مرشوعية إحياء ذكر −ل
ملا اهللا +الصاحلني بام حيباهللا +وموالد أولياء AاملصMفىاهللا +موالنا رسول

 . ]١٠٠:املائدة[+﴾ω “ÈθtGó¡o„ ß]ŠÎ7sƒø:$# Ü=Íh‹©Ü9$#uρ﴿ ال حتىص يفيها من املنافع الت
אWאאאW 

عروفة  تقول إن هذه الفكرة مل تكن ميوال بد من التنبيه إ الدعوى الت
ء مل يعمله  فليس كل يش,زمن الصحابة والتابعنييف بصورهتا احلالية 

 إذ مل ,حراميف  وإال كانت عيشتنا كلها اليوم حراما ,الصحابة يكون حراما
 وبخاصة ,يكن معروفا من حياتنا هذه عىل عهد الصحابة واحد عىل مائة

احلد يف ء أمور العادة عىل ما نشايف  ونحن ,ما كانت العادة فيه أغلب
 .املحدود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ٢٠٤٢(أخرجه أبو داود برقم  )١(



            
 ٢٨٨ א

 ثم تMور ,الدين كام قدمنايف أن أصل الفكرة موجود يف وال مرية أبدا 
 فليس هو دينا ,الرشيعةيف هذا األصل مع الزمان بحكم عدم حمدوديته 

 . وقد عرفت حكم الدين فيه,حمضا
 من أهل السنة بام يشبه A مولدهىواملشهور أن أول من احتفل بذكر

لصورة احلارضة بالفعل هو امللك املظفر أبو سعيد أن يكون أصال هلذه ا
هذا السبيل ما مل يؤثر يف  وقد بذل , ملك إربل بالعراقIغرل الرتكامين

يف  و, وأقره عىل ذلك علامء عرصه,عن سواه كام ذكره ابن خلكان
 ألف للملك Iغرل يمقدمتهم العامل املحدث احلافظ عمر بن دحية الذ

يف  فكافأه عليه ألف دينار وكان يقرأ ,اج املنريمولد الرسيف كتاب التنوير 
 .احتفاالت املولد الرشيف

 وعنهم تناقل املسلمون االحتفال بذكرى ,ثم تابعهم املسلمون مجيعا
 ولكنها صارت بتالحق العصور وتداول األمم , الرشيفياملولد النبو

 . جامعة بني اخلري والرش,عىل صورهتا احلالية
هذا الباب بام مل يسبق له يف ن توسع من الشيعة وكان الفاIميون أول م

 .مثيل
ثم نقل الناس هذه الصورة الشائهة هبيئة مصغرة إىل ذكريات 

 ويزين للناس حب , ومازال الشيMان يدس أنفه فيهااهللا,+وأياماهللا +رجال
 أمراضا الشهوات وفعل املنكرات حتى أصبحت املوالد بوضعها احلايل

 .ر الدرجاتأخMيف اجتامعية ودينية 
 ,هذه املناسباتيف  تلتمس ي الكريمة التفقد مسخت أكثر املعاين

 وأصبحت أكثرية املوالد أسواقا للفساد ,ٍواستحالت إىل معان لئيمة مدمرة



  
    

 

٢٨٩ אא

 وحتول خري ما فيها من الذكر , واستغالال للسذج,ومزرعة للميرس
 ,فوالصدقة واإلرشاد إىل ألوان رخيصة من الرياء والتحريف والتخري

 وبيع اآلخرة اهللا,+ والتهريج وإرادة غري,والنفاق واملفاخرة واملكاثرة
 . ورشاء الدنيا بله الشعوذة والتدجيل واملخرفة,بالدنيا

 وما يسمى , بمهازهلا ومباذهلا)املواكب(فإذا أضفنا إىل ذلك ما يسمى 
 , ببدعها وشنعها)اجلمع والشورة( وما يسمى , بعارها وشنارها)الركبة(

 وكيف يتأثر , ومتالف دينية, يتخلل ذلك من Iبول وزمور ورقصوما
ُ وكيف يصور الدين أمام أعدائه,املجتمع هبذه األوبئة َّ َ  وأمام األجانب ,ُ
 ي ال متت إ اجلد وال إ التصوف النظيف بأي الت,هبذه الصور املزرية

 حد كان كفاح هذه املوبقات فرضا ي إذا أضفنا هذا عرفنا إىل أ,سبب
ينيا عىل كل غيور علی الدين وعىل تصوف املسلمني حتى تعود املوالد ع

 .إىل صورهتا الكريمة النافعة
WאאW 

العبادة باسم التصوف املسكني يف و الله+ومنذ ما ظهرت موبقات إدماج
كفاحها حفاظا عىل يف  واحد ي وعلامء الصوفية وغريهم عىل رأ,املظلوم

 . وصيانة لسمعة التصوف ورجاله,بيضة الدين
 وما ,الزواجريف  يMلع عىل ما جاء مثال ياملنصف الذيف واملسلم الصو

كتب اإلمام يف  وما جاء ,املدخليف  وما جاء ,كف الرعاعيف جاء 
 , وغريهم من سلف علامء الصوفية,ي ومن قبله اإلمام السيوI,الشعراين

 ونقلها من أسواق , أصاب جتمعات الصوفيةييدرك مدى العبث الذ



            
 ٢٩٠ א

 ويسترشفون عبيق الغيب ,روحانية يسرتوح الناس فيها روائح اجلنة
 ويشحنون قلوهبم بالMاقات اإليامنية اهلائلة إىل ساحات ,األسنى

 يعرض فيها كبائره املوبقة باسم الدين ,للمخابث ومسارح للشيMان
 .والتصوف املظلوم

WאאW 
العرص احلديث من علامء الصوفية يف  كفاح هذه املوبقات ولقد تزعم

 ومن جاء ي والبرش,ي وشيخ اإلسالم الظواهر, الشيخ حممد عبده:أمثال
َّ والشيخ أبو عليان ي والشيخ الساملوI, ثم الشيخ بخيت,بعده ِّ ِ

 ,ي والشيخ خMاب السبك,الشاذيليف  والشيخ احلصا, الشاذيليالصعيد
 ثم الشيخ إبراهيم اخلليل ,وإن أنكر أتباعهوهو من كبار الصوفية 

 والشيخ أبو العيون ,ي النقشبندي ثم الشيخ سالمة العزام,الشاذيل
 ,ي والشيخ أبو الوفاء الرشقاو,ي والشيخ أمحد رضوان البغداد,اخللويت

 ثم , ومن عارصهم ممن مجعوا بني العلم والعرفان باهللا,والشيخ القايايت
 ألن نذكر مع هؤالء ي وال داع,  هذا العرصالعشرية املحمدية زعيمة

 .هذا السبيل من غري املتصوفنييف آخرين ممن كافحوا 
عليهم من النصيحة هللا اهللا +وإذن فلم يقرص علامء الصوفية فيام أوجبه

 وال تزال السجالت الرسمية ,هذا السبيل ما القوايف  وقد القوا ,ورسوله
  وما القاه من قبيل,ذا السبيل وغريههيف بمجلس الدولة حتتفظ بام القيناه 

 . أيام املشيخة األوىليحمفوظات بيت البكريف  مما هو مسجل ,ي وجديوالد
 وفيها Iائفة من ,حتى آل أمر كفاح هذه املوبقات إ العشرية املحمدية



  
    

 

٢٩١ אא

 وعىل رغم ما جيدون من ,خرية صوفية هذا العرص علی اختالف املشارب
 بدأت ي الذ,دائام بأيدهيم إ اهلدف الرشيف اهللا+ يأخذ,املصاعب واملتاعب

 وتعترب الالئحة اهللا,+ بحمدي والرسميآثاره واضحة علی الصعيد الشعب
ًالصوفية األخرية أثرا بينا من آثار جمهود العشرية املحمدية ورجاهلا ِّ  وإن أنكر ,َ

 . فإن التاريخ قد سجل هذا اجلهد اخلالد,ذلك من أنكر
WאאW 
أول عهد الثورة املباركة أدرك املسئولون خMورة األمر حتت إحلاح يف و

 فتألفت جلنة إلصالح التصوف عموما واملوالد ,حركة العشرية املحمدية
 برئاسة وكيل − للدعوة الصوفية ي بوصفها أكرب مظهر مجاع−خصوصا 

َ ومثلت. نوروزارة الداخلية وقتئذ السيد حممود متويل ِّ هذه اللجنة يف  ُ
 ,وزارة األوقاف والشئون واألزهر ودار اإلفتاء واملشيخة الصوفية

 راجعا إ األخ )هللا وللتاريخ(هذا يف  وكان الفضل ,والعشرية املحمدية
 ,عني شمس فى املرحوم الدكتور إبراهيم حسن مدير مستشياملحمد

َّ ولكن هذه اللجنة مل تفع.ونائب العشرية املحمدية وقتئذ َ ْل إال أهنا ُ
 يأدخلت بعض التعديالت عىل الئحة الMرق الصوفية القديمة الت

 ثم أحلقت هبا إحصاء مفصال ملا يتعني كفاحه ,م١٩٠٣عام يف وضعت 
 .ُمن املناكر املنسوبة إ الصوفية زورا وبهتانا

هذا التعديل اجلديد  يف وهنا قامت ظروف استوجبت إعادة النظر 
 كان رئيسها السيد الوزير الشيخ ,ىف جلنة أخروزارة األوقايف فتألفت 

 ومقررها السيد حممود عبد اللMيف وكيل الوزارة ,يأمحد حسن الباقور



            
 ٢٩٢ א

 , وكان من أعضائها  األستاذ املشد مدير الوعظ واإلرشاد وقتئذ,حينئذ
 ,وحرض اجتامعاهتا لفيف من كبار املشتغلني بالشئون اإلسالمية يومئذ

 وآخرون من أفاضل ,ق الشيخ عبد الرمحن تاجمنهم شيخ األزهر الساب
 .العلامء والصوفية

 وكان أساسا ال ,وقد وضعت هذه اللجنة قانونا صوفيا مستكمال تقريبا
 . ومستكرهات األمور,تMهري املوالد وغريها من البدع واملنكراتيف بأس به 

وزارة الشئون يف  فتألفت ,ثم جد ما اقتىض إرجاء األخذ هبذا القانون أيضا
 ووضعت توصيات ال بأس هبا ,االجتامعية جلنة لفحص العادات والتقاليد

 . ولكن توصياهتا مل تأخذ Iريق التنفيذ لسبب أو آلخر,لتMري املوالد
 ووضعت هذه اللجنة أيضا ,يفاألزهر جلنة للتنظيم الصويف فتألفت 

كل يف لة  وكانت العشرية املحمدية ممث,توصيات ال يعرف أحد أين ذهبت
هذا يف  بوصفها صاحبة الدعوة األوىل إلصالح التصوف ,هذه اللجان

 بام يرفع ,اإلصالح إىل كل جلنةيف  وكانت تتقدم بمرشوعاهتا ,العرص
  .والناساهللا +عنها نري املسئولية أمام

WאאאW 
أشدها  وبخاصة تMهري املوالد عىل ,يفوكانت حركة التMهري الصو

عهد املرحوم الشيخ يف  − كام يبدو من اإلمجال السابق −بمجهود العشرية 
يف  فاجتمع املجلس الصو, شيخ الMرق األسبق العمراينيأمحد الصاو

سبيل اإلصالح يف وألف جلنة لتعديل الالئحة الصوفية القديمة كخMوة 
ر  وأصد, وأمانة السيد رائد العشرية, اإلدرييسيبرئاسة السيد مرغن



  
    

 

٢٩٣ אא

 .واكب حركة اإلصالح والتMهريتاملجلس تعليامت 
 املشيخة  حتى ويل,ثم ظلت هذه التعليامت الرصحية تنتظر التنفيذ

 وألف ,املرحوم الشيخ علوان فعزز التعليامت السابقة بتعليامت جديدة
 وكان الفضل فيه ,جلنة وضعت مرشوعا لإلصالح من وجهة نظر املشيخة

 وقد أرجئ النظر ,فيكامل وص فىستشار مصMراجعا إ األخ املرحوم امل
 .هذا املرشوع كذلك لسبب أو آلخريف 

 , تألفت جلنة جديدة لإلصالح أيضاأول عهد الشيخ السMوحييف و
 اعتمدته الدولة وسار العمل عىل ي الذوانتهت إىل مرشوع القانون احلايل

ء نون يش ولكن وضع القااهللا,+ وفيه حتريم كل ما ليس من دين,أساسه اآلن
أن يكون لتنفيذ هذا القانون يوما ما اهللا + واملأمول إن شاء,ء آخروالتنفيذ يش

 .املوالد وغريها من كل ما يتصل بالتصوف الصحيحيف أثره النافع 



            
 ٢٩٤ א

א 
אאאW 

 لتنعم اجلامهري بصورة ,اءداخل املساجد بمختلف األحييف  أن يكون −١
 وال تنحرص من ,الفرحة والثقافة والقدوة والعربة  وعمل اخلري

 حتى , ال حتس به بقية أIراف املدينة,مكان معنييف القاهرة الكربى 
 . وكأن مل يكن ثم احتفال,كأن شيئا مل حيدث

 , وأن تظل االحتفاالت حتت اإلرشاف املسئول مدة أسبوع كامل−٢
 كل الغايات الرشيفة املرجوة من إحياء الذكرى بحيث يستوعب

 . حمدد وملزم بعيدا عن كل ممنوع عىل برنامج تفصييل,ماديا ومعنويا
 وأن تتعاون كل اجلهات واهليئات الدينية والصوفية الشعبية والرسمية −٣

انتهاز هذه املناسبة لعقد املؤمترات الكربى والندوات اخلريية يف مجعاء 
مية والوIنية بكل صورها وأهدافها الفكرية للخدمات اإلسال

 وجتميع األمة داخليا حماولة ,والعملية الستعادة الصحوة اإلسالمية
 .مقدمتهم الصوفيةيف  و,املرشق واملغربيف ترابMها 

 من الزكاة والتربعات واإلعانات ي إسالمي أن يوضع ختMيF قوم−٤
ذكرى يف ؤسسة قرآنية م أو إنشاء , اليتيميذكرى النبيف سنويا لليتامى 

 أو مؤسسة للرمحة باملسنني أو املرىض أو العجزة أو , القرآنينب
 أو نحو ذلك مما يرتك أثر عمليا , الرمحةيذكرى نبيف املحتاجني 

 خصوصا للMلبة , كلام حلت مناسبة هذه الذكرى العظيمة,إجيابيا
 .والMالبات



  
    

 

٢٩٥ אא

كل يف اهللا +أولياءضوء هذه املقرتحات تMور بقية ذكريات موالد يف  −٥
 بحيث يشعر اجلمهور بام حتصل من ,حمافظة بام يتناسب وظروفها

ِ تثر,فوائد موضوعية ْ  كMباعة , حياته الفكرية الروحية والواقعيةيُ
 وتواريخ األولياء وتوزيعها باملجان ,وتلخيص كتب السرية ونحوها

 .أو بسعر التكلفة
 ,موقع ومستوىيف مسئول عنق كل يف ولسوف تبقى هذه املقرتحات أمانة 

 . وقد بلغنا وسجلنا واهللا شهيد,قابلة للتهذيب والتMويع والزيادة



            
 ٢٩٦ א

א 
א 

 عميد أصول الدين
 ,معروف أن فضيلة األستاذ الشيخ موسى الشني ال يعرتف بالتصوف

فتواه منحازا إ الصوفية يف  فال يعترب ,وال يرىض عن سلفه أو خلفه
الذين يكثرون من االحتفاالت الدينية وقد سئل فضيلته عن االحتفال 

 :بليلة اإلرساء ونحوها فقال
عهد يف يرى بعض العلامء أن االحتفال بغري العيدين بدعة مل تكن 

 وما كان من هذا القبيل باIل ,عهد اخلفاء الراشدينيف وال  Aاهللا+رسول
 .الدين وترشيع ما ليس بترشيعيف  ويمنع ألنه زيادة

 يويرى البعض أن االحتفال بذكرى املناسبات الدينية كاملولد النبو
نفوس املسلمني يف   ألنه حييي,واهلجرة واإلرساء واملعراج أمر مستحسن

 والفريقان ,شوقا وحنينا وعربا إسالمية مل تكن حتيا لوال هذه االحتفاالت
 وغريها إحياء فرديا بالذكر وقراءة القرآن ايليتفقان عىل أن إحياء هذه اللي

 فقد كان الصحابة ,ودراسة السرية النبوية العMرة أمر مستحسن مرشوع
 بام شاء من أذكار قد ختتلف عام  كل منهم ما شاء من الليايلوالتابعون حييي
 وال , وكان بعضهم يصوم من األيام ما ال يصومه اآلخر,يقوم به اآلخر
هذه يف أن التوسعة علی العيال والفقراء واملساكني  يفخيتلف اثنان 

التجمع يف  إذن فقد انحرص اخلالف ,املناسبات وغريها أمر مقبول
 ال يتعلق به أمر ,ذلك هنييف  وأعتقد أن األمر ,واالحتفال باملظهر العام



  
    

 

٢٩٧ אא

 بل وال , وال حيكم عىل من فعله بأنه أتى حراما أو منكرا,َأو نهي
 . وال من ال يقره أن يقره,من ال يفعله أن يفعله وال يؤمر ,مكروها

 وعلی الفقراء ,فمن صام هذه األيام حمتسبا ووسع عىل عياله
 ومن مل يفعل فال ,بام شاء خملصا كان له أجره وفضلهاهللا +واملساكني وذكر

  اهـ. واهللا أعلم,إثم عليه
 وصدق خدمة ,التوفيقاهللا +ونحن نسجل هذه الفتوى السمحة سائلني

 .إلسالم واملسلمنيا
ومعروف أيضا أن فضلية األستاذ النمر وكيل األزهر ووزير األوقاف 

يف  شأنه شأن األستاذ موسى الشني بفارق املرونة ,األسبق ليس صوفيا
  : وال االنحياز هلم وهو يقول,الشيخ النمر فال يتهم بمجاراة الصوفية

אאאא 
 ر األوقاف األسبقوزي

 حينام نتحدث عن االحتفال بمناسبة من املناسبات الدينية أو :أوال
الوIنية فإننا هندف إ التعرف عام وراء هذا من عرب وعظات 

   .حياتنايف تفيدنا وتصلح نفوسنا 
وقد تسمعون من بعض الناس أن االحتفاء والعناية بذكرى من 

وحياربون هذه العناية أو  ,هذه الذكريات بدعة ال يصح أن تكون
ِ وأن من حيتفل بها يكون , ويظنون أن ذلك من الدين,يقاIعوهنا



            
 ٢٩٨ א

 .غري ملتزم بالدين
ِغريتهم يف وأحب أن تقولوا هلؤالء اإلخوة الMيبني الذين ال نشك 

 إن العناية باملناسبات الدينية واألحداث الوIنية كيوم :الدينية
 وفتح , الدينية كيوم بدر أو األحداث,االستقالل أو يوم النرص

املسلمني وأجمادهم يف  هلا أثر ي أو الشخصيات اإلسالمية الت,مكة
 تتصل ي إن هذا وأمثاله هو من األمور الت,العلمية واحلربية

 .بالعادات وال تتصل بالعبادات
العبادات ممنوعون من أن ندخل عليها شيئا جديدا غري يف ونحن 

 .Aورسولهاهللا +ما جاءنا عن
 ومن جيل إىل , أمور تتغري وتتبدل من أمة إىل أمةي أما العادات فه:ياثان

 ولكل جيل أن يستحدث من األمور احلسنة ما يراه نافعا له ,جيل
 ويتخذ من عنايته واحتفاله هبذا احلدث والنرص ,دينه ودنياهيف 
 وذكر مآثره وخدماته لإلسالم , أو هبذا الشخص العظيم,مثال

هذا درسا لألجيال اجلديدة وللناس كافة واملسلمني يتخذ من 
 .خدماته ألمتهيف  و,عظمتهيف ليقتدوا به 

 ثم ما يقال , عاداتيفهذه أمور ال صلة هلا بالعبادات وإنام ه
فيها هو كله من عرب وعظات تفيد األحياء وحتملهم علی القدوة 

مناسباهتا ليكون وقعها يف  دروس تلقى علی الناس ي فه,احلسنة
 . ولكل حدث حديث, ولكل مقام مقال,النفوسيف حسنا 
هذا من سوء عند اإلخوة الMيبني الذين حيملون الدين ما يف فامذا 



  
    

 

٢٩٩ אא

مثل هذه العادات احلسنة ليحكموا باسمه يف  ويدخلوه ,ال حيتمل
 ويرفضوها ويثريوا جدال بينهم وبني ,عليها بأهنا بدعة سيئة

 أن يرصفوه فيام  ويضيعوا من الوقت واجلهد ما جيب,غريهم فيها
 .هو أنفع هلم وللدين

 هل يكره اإلسالم واملسلمون الفامهون أن نتحدث للناس عن غزوة :ثالثا
 هل , ليقتدوا هبم, وعن شجاعة املسلمني وتضحياهتم فيها,بدر

يكره اإلسالم واملسلمون الفامهون لدينهم أن نتحدث عن فتح 
وعن عفو ولصحابته علی املرشكني  Aللرسولاهللا +مكة ونرص

 واهللا سبحانه , وشكره لربه حني فتح له مكة,الرسول وحلمه
القرآن الكريم عن هذا الفتح والنرص  هل يف وتعاىل قد حتدث 

 احلياة يكل نواحيف يكره اإلسالم أن نستعرض حياة عظامئنا 
 فعلوه ونتحدث عن يبمناسبة مولدهم أو وفاهتم أو احلادث الذ

  ?ِ واملسلمون عامة بهم الشبابي ليقتد, عظمتهمينواح
 ,ذكرى حادث نجاة أخيه موسى من الغرق Aاهللا+ لقد أحيا رسول:رابعا

 ,وذلك حني قدم املدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء
 فقال ,وقالوا له إننا نصومه شكرا هللا عىل نجاة موسى من الغرق

 فصامه وأمر الناس بصيامه كام . ونحن أحق بموسى منكم:هلم
 وهذا بال شك يعترب احتفاال من ,احلديث الصحيح يفجاء 

 رآها ي وبالMريقة الت, وسلم هبذه املناسبة الMيبةAالرسول
 .Aالرسول

فمبدأ االحتفال باملناسبات الMيبة وإحياء ذكراها مبدأ مقرر ومبدأ مفيد 



            
 ٣٠٠ א

 وفرصة نبحث فيها حديث الذكريات لنعلم الناس حسن ,عاملنا اآلنيف 
 وأدوا لإلسالم كربى , الذين سبقونا بإحساناالقتداء بالMيبني

يف  تقال ي دروس وما أحوجنا اآلن إ الدروس التي فه,اخلدمات
 . ولكن حدث حديث,مناسباهتا فلكل جمال مقال

ومعروف كذلك أن فضيلة األستاذ الشيخ عMية صقر ال عالقة له 
أو اهللا + وهو ال يكتب ما حيرم, فهو ال جيامل الصوفية بام يكتب,بالتصوف

االحتفال باملناسبات أمر Iيب « :يعرضه لغضبه تعاىل فاسمع له يقول
  .»ومرشوع

אא 
 عضو جممع البحوث وعضو جملس الشعب

 وإنام , االحتفال بالذكريات بوجه عام ليس هناك دليل يمنعه:أوال
 أو أن ,نالدييف املمنوع أن تستحدث فيه عبادة ليس هلا أصل 

 .ُيكون أسلوب االحتفال حمرما أو ينتج حمرما
يف  وقد صح ,فيكون االحتفال ممنوعا ال لذاته بل ملا يعرض له

كان حيتفل كل أسبوع بذكرى مولده وذكرى  Aيمسلم أن النب
واحلاجة إليه اهللا + وذلك بأسلوب فيه إظهار لعبودية,بعثته

  .واإلحساس بنعمته وهو الصيام
القرآن لسيدنا موسى عليه السالم بتذكري يف ر وقد جاء األم
َهلك فيها من كذبوا أنبياءهم َ أيالتاهللا +الناس بأيام َ ْ﴿Ν èδ ö Å e2 sŒ uρ 

ÄΝ9 −ƒ r' Î/ «!   .]٥:إبراهيم[+﴾#$



  
    

 

٣٠١ אא

وال شك أن تذكري األحداث املاضية واستخالص العرب منها بعد 
≅ö﴿ قال تعاىل ,القرآن الكريميف مشاهدة آثارها مأمور به  è% (#ρ çÅ™ 

’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρ ãÝàΡ$$ sù y#ø‹ x. tβ% x. èπ t7É)≈ tã t⎦⎪ Ï% ©!$# ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s%﴾+]وقال  ]٤٢:الروم
﴿öΝs9 r& t s? y# ø‹ x. Ÿ≅ yè sù y7 •/u‘ >Š$ yè Î/ ∩∉∪ tΠ u‘ Î) ÏN# sŒ ÏŠ$ yϑ Ïè ø9$# ∩∠∪ © ÉL ©9$# öΝ s9 ÷, n= øƒ ä† $ yγ è= ÷W ÏΒ 
’ Îû Ï‰≈ n= Î6 ø9$# ∩∇∪ yŠθ ßϑ rO uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ç/% y` t ÷‚ ¢Á9$# ÏŠ# uθ ø9 $$ Î/ ∩®∪ tβ öθ tãöÏù uρ “ ÏŒ ÏŠ$ s?÷ρ F{$# 

∩⊇⊃∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#öθ tó sÛ ’ Îû Ï‰≈ n= Î6ø9 $# ∩⊇⊇∪ (#ρ ã sVø. r'sù $ pκ Ïù yŠ$ |¡ xø9$# ∩⊇⊄∪ ¡= |Á sù óΟÎγ øŠ n= tæ y7 •/u‘ 
xÞ öθ y™ A># x‹tã ∩⊇⊂∪ ¨β Î) y7 −/u‘ ÏŠ$ |¹ ö Ïϑø9 $$ Î7s9﴾+]١٤ −٦:الفجر[. 

Uوقال عن قوم لو: ﴿ö/ ä3¯ΡÎ) uρ tβρ” ßϑ tF s9 ΝÍκö n= tã t⎦⎫Ås Î6 óÁ •Β ∩⊇⊂∠∪ È≅ø‹ ©9$$ Î/uρ 3 
Ÿξ sù r& šχθ è= É)÷è s?﴾+]إىل غري ذلك من النصوص]١٣٨ −١٣٧ :الصافات .  

 ميدان من يأيف  تركت آثارا Iيبة ي والشخصيات العظيمة الت:ثانيا
ميادين اخلري كاألنبياء والعلامء والقادة ال مانع أبدا أن نبحث عن 

 , واالعتبار وذلك من أجل التأيس,تارخيهميف جوانب العظمة 
 تدل , بل إن األدلة كثرية,حيث مل يرد دليل مقبول ينهى عن ذلك
القرآن يف علينا اهللا + فقد قص,بعمومها عىل جوازه بل تشجع عليه

 حكمة ذلكيف  وقال ضمن ما قال ,الكريم أخبار الرسل وغريهم
﴿ô‰s) s9 šχ% x. ’ Îû öΝÎη ÅÁ |Á s% ×ο uö9 Ïã ’ Í< 'ρT[{ É=≈ t6 ø9 F{$#﴾+]١١١:يوسف[. 

 وأن ال ترتتب ,غري أن ذلك كله مرشوU بأن يكون األسلوب مرشوعا
  : واملنع هو ألمرين, وإال كان ممنوعا,نكرها الدينستعليه آثار ي
َمن أحدث «:  يتصل باألسلوب وهو حديث:أحدمها َ ْ َْ َأمرنا يف َ ِ ْ َ



            
 ٣٠٢ א

ٌّهذا ما ليس فيه فهو رد َ َ ُ ََ ِ ِ َ ْ َ َ َ«)١(.  
 ءالوسيلة إ اليش( يتصل باآلثار وهو القاعدة الرشعية :يهاموثان

 إ احلرام فهو حرام وكذلك قاعدة ي فكل ما يؤد)تعMى حكمه
 وعىل هذا فليست كل )درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح(

 . وليست كلها دائام ممنوعة,االحتفاالت دائام مرشوعة
 والكاتبني االعتامد علی  الباحثنيي وأنبه إىل وجوب حتر,هذا :ثالثا 

 وإىل وجوب حتديد املفاهيم , تبنى عليها األحكاميالنصوص القوية الت
إصدار احلكم وعدم اجلزم يف  وإىل عدم التعجل ,عند اجلدال واملناقشة

إIالق يف  كثريا  وإ التايل,بأنه هو وحده الصحيح ما دام هناك خالف
 وقد ,كل جديد ضاللة فليس ,اسم البدعة املذمومة عىل كل جديد

ِّمجع املسلمني عىل أبييف  قال  صح أن عمر  َ صالة يف  بن كعب ُ
ِنعمت البدعة هذه :الرتاويح ِ َ ُ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ  .)٢(ي رواه البخار.ِ

َّمن سن «: قال Aيوصح أيضا أن النب َْ ُاإلسالم سنة حسنة فله يف َ َ َ ً ًَ ََّ َ ُ ِْ َ ِ
ُأجرها وأجر من عمل بها بعده  َ ْ َ َ َ ْ ِْ َ ِ َ ْ َُ َُ ْمن غير أن ينقص من أجورهم يشََ ِ ِ ُ ُ َْ ِْ َِ ُ ْ َ ْ َِ   .»ءْ

  .)٣(رواه مسلم 
 السليم ومبادرة القادة واملسئولني ي الدينيوأعتقد أن انتشار الوع

  .سالمة التMبيقيف تصحيح املفاهيم ويف بالتنفيذ هلام أثر كبري 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

َعن عائشة) ٢٦٩٧ (أخرجه البخاري )١( َ ِ َ َْ.  
  .)٢٠١٠ (أخرجه البخاري )٢(
ْعن جرير أثناء حديث Iويل) ١٠١٧/٦٩(أخرجه مسلم  )٣( َ.  



  
    

 

٣٠٣ אא

אא 
١-אאFE 

السادة ولكن  ,هذا االسم من املختلف عليه حتى بني الشاذلية أنفسهم
 إهنم جيدون له عند اإلخالص لذة روحية وحالوة :الذاكرين به يقولون

 وهلم علی الذكر به ,روحانية وبركةو وحيكون أن للذكر به مددا ,كربى
 فقد , شيخ األزهري كتبه املرحوم الشيخ الظواهر ولعل أقواها ما,أدلة

  .كان شاذليا من أنصار الذكر هبذا االسم
وتبعه كثريون من أهل العلم والفضل كالعارف باهللا الشيخ عمران 

  .اجلميعاهللا + رحم, وغريهالشاذيل
يف  أنه مل يذكر :وللمعارضني للذكر هبذا االسم أدلة أخرى منها

والذكر باملتفق عليه خري من  ,غريها من الصحيحاحلسنى أو اهللا +أسامء
 ومل , نفسهوهلذا مل يذكر به اإلمام أبو احلسن الشاذيل ,الذكر باملختلف فيه

 ,العهود األخرية منسوبا إىل بعض أشياخ الشاذليةيف يعرف الذكر به إال 
 وبعض )١(ومن زعامء هذا القول املرحوم الشيخ عىل سامل عامر الشاذيل

  .ذلية كاحلصافية واحلامدية وغريهمفروع الشا
 والذين منعوه أخذوا باالحتياU ,فالذين أجازوه أخذوا بالتجربة
 ومن شاء , فمن شاء فعل وله دليله,فوقع األمر بني الرخصة والعزيمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وله , امل عامر من كبار شاذلية الرشقيةكان الشيخ املرحوم عىل س: قال السيد الرائد  )١(

  .  احلسن الشاذيل التصوف, وأيبمؤلفات جيدة عن



            
 ٣٠٤ א

 وجيب أن يعذر كل Iرف أخاه فيام , واألعامل بالنيات,ترك وله دليله
  نحن ال نأمر به وال ننهى :اهللا+ وهلذا قال شيخنا خليل,اختاره لنفسه

  .ك هبؤالء وأولئك مجيعارب ونت,عنه
 فإن هناك ما هو أوىل ,ولكن حيرم هنائيا فتح هذا الباب وأمثاله إليقاظ الفتن

  . املسلمنييع من املنكر املتفق عىل ممنوعيته بني مج,باملكافحة ورصف اجلهد
منMوقا اص والعام   استرشى فيه الفساد اخليهذا الوقت الذيف وأوىل بنا 

األمور الدينية كام يتعامل يف منظورا ومسموعا بصوره املدمرة أن نتعامل و
يف  فمثال يؤكد الشافعية رضورة النMق بالبسملة ,أتباع املذاهب األربعة اآلن

 ومع هذا , وال يرى املالكية ذلك,الصالة مع رفع اليدين قبل وبعد الركوع
يض و عن رضا وتف,ه عىل أصول مذهبهفكل منهم يؤم اآلخر أو يأتم ب

  . كلها حب وعذر وتقدير, ومسالة عقائدية, وحسن ظن,يأخو
٢-אאW 

 وقد ,مصافحة اإلخوان ثابتة بالسنة باتفاق مجيع Iوائف املسلمني
 وال خالف عليها , وبني أهنا من مكفرات الذنوب,رغب فيها الرشع

 ي لرسدها فهي فال داع ,ةيث فيها معروفواألحاد ,إIالقا بني أهل العلم
  .كاملعروف بالرضورة

 فارجع إليه ,أول هذه الكلمةيف أما التقبيل فقد فصلنا حكمه آنفا 
﴿Ÿω uρ š ¨Ζ¤Ï‚ tG ó¡ o„ t⎦⎪ Ï% ©!$# Ÿω šχθ ãΨ Ï%θ ãƒ﴾+]٦٠:الروم[.  
٣-אW 

ك عبد  وال يملاهللا,+ والفيض والرس مناهللا,+ والغوث مناهللا,+املدد من
وحده فيام ال يملكه إال اهللا + وجيب أن يوجه الدعاء إىل,شيئا من ذلك أبدا



  
    

 

٣٠٥ אא

  .بام حيب وبمن حيب مستحباهللا + ولكن التوسل إىل,هو 
 وبالصاحلني من Aمتوسال برسولهاهللا +ملدد إنام يMلبه مناوIالب 

برفق  فإذا أخMأ أسلوب التوسل أو ألفاظه  وجب أن ينبه إ اخلMأ ,عباده
yξ﴿ هو يفاليقني القلب ,وحكمة وحمبة ä. ‘‰Ïϑ œΡ Ï™Iω àσ¯≈ yδ Ï™ Iωàσ ¯≈ yδ uρ ô⎯ ÏΒ Ï™!$ sÜtã 

y7 În/u‘﴾+]٢٠:اإلرساء[. 
 وقد وجب ,بعض األوساU املتصوفة فعاليف وملا كان هذا اخلMأ شائعا 

 , فيحرم أن نحكم علی اجلاهل بأنه يقصد الرشك أو الكفران,تصحيحه
 فهو موحد عابد موقن متاما بأن ,فظهلقت نيته ال هذا الويف فإن املعترب 
  .األمر كله هللا

ونستMيع أن نقول أن Iالب املدد خياIب الروح سواء وجه الMلب إ 
  ال قدر له وال إدراك  واحليواينيه الMيننجلسد بتكويا ألن , أو امليتياحل
 ,ملوجود اخلالد املدرك اي أو امليت هو الروح الباقياحليف  فاملخاIب ,فيه

 سالم ,تشهد كل صالة بالسالم عليهيف  مرات Aيونحن نخاIب النب
يف  يتخلص ي الذ, املدرك ملراد خماIبه,احلارض الشاهد السامع املكشوف عنه

اهللا + يا رسول: ويكون املعنى,إفاضة املدد والغوثيف اهللا +الوسيلة به إىل
منحة عون وغوث يف   أو أتوسل بك إليه تعاىلاهللا,+ املدد والعون منIلب يلأ

  .Aيباألشياخ هو حكم التوسل بالنباهللا + وحكم التوسل إىل,ومدد
٤-אאW 

 , فحرفوا كثريا مما أثر عنه,حبهيف  إال وقد بالغ بعض أتباعه ّما من ويل



            
 ٣٠٦ א

 , ال تقبل التأويليوزادوا عليه دون نظر إىل أصول القواعد الرشعية الت
 يفرU احلب للشيخ أو باجلهل باحلكم أو بحسن الظن الذوربام عذرناهم ب
  .يستوجب توجيههم باحلب واحلكمة إ الصوابعذرهم  و,ال حتده حدود
 إن أبا احلسن اختار أتباعه من اللوح املحفوظ يتعني أن يكون :فقوهلم
وحدد اهللا +ه اختاري فأشهده السجل الذ,كشف عن بصريتهاهللا +معناه أن

 بمشيئة احلق ال  ليكونوا مريدين وأتباعا للشاذيل, بهأسامء من ذكروا
  .  وال أظنه صحيحاي هذا إذا صح اخلرب بالMريق العلم,غريه

فوض أبا احلسن نيابة عنه ليختار أسامء اهللا +وكذلك ليس معناه أن
 وملقامات اهللا,+سوء الفهم لدينيف  فهذا باب خMري جدا ,ويرفض أسامء

 ربام أفضت إ الرشك , وهو يفتح أبواب تساؤالت دقيقة جدااهللا,+أهل
  .أو الكفر والعياذ باهللا

 إما حمرفة أو يبعض الكتب فهيف  جاءت هبذا املعنى يأما العبارة الت
 ي العلمياملعنی اإلسالميف  وجيب أن يكون فهمها حمصورا ,مدسوسة

  . قدمناه إن صحتيالذ
٥-אאאW 

القرب عند سؤال املريد يف  إن أبا احلسن حيرض :ومن الباب نفسه قوهلم
وإذا صح  ,كام نسبوا مثل ذلك إىل بعض األولياء ,من امللكني بعد املوت

قد اهللا + أني فإنه يتعني أن يكون معناه الرشع− وال أظن ذلك −اخلرب 
هم ختفيف السؤال عن مريديه وإهلاميف  احلسن دعوته استجاب أليب



  
    

 

٣٠٧ אא

  . فكان كأنه حارض معهم,القربيف اإلجابة 
أنه ال حيرض سؤال القرب أحد مع املسئول سوى اهللا +دينيف فإن الثابت 

ä. ¤›Í≅‘﴿ما جاء من ذكر الشيMان والفتنة  ö∆$# $ oÿ Ï3 |= |¡ x. ×⎦⎫Ïδ u‘﴾+]ورMوأما ]٢١:ال 
  ال وحب الويل,يوم القيامةيف الشفاعة من املسلم ألخيه فال تكون إال 

  .يكون باالفرتاء عليه
بالد يف وقت واحد ويف ثم لو فرضنا أن عددا من الشاذلية ماتوا 

 , وكيف يعلم بذلك? فعند من منهم يكون أبو احلسن,وأماكن متعددة
  .?...و.. . و?وكيف ينتقل بني املشارق واملغارب

 عند سؤال أهل Aاهللا+ولو جاز لروح أن حترض عند السؤال حلرض رسول
أبا احلسن أو غريه بام مل اهللا + فكيف خيص, وليس كذلك,حابته العظامبيته وص

  .]١٦:النور[﴾A? ﴿y7oΨ≈ysö6ß™ #x‹≈yδ í⎯≈tGöκæ5 ÒΟŠÏàtãخيص به الرسول املصMفى
بعض الكتب إن مل تكن يف  جاءت هبذا املعنى يوكام قدمنا أن العبارة الت

  . قدمناهيه الذ ويتعني علی املسلم فهمها علی الوج, حمرفةيمدسوسة فه

٦ JאאאאW 
موكب يف إن أبا احلسن كان يركب  :هذا الباب قوهلميف يف وثالثة األثا

  . احلسن من أراد القMب فعليه بأيب:ي املنادي ويناد,تدق بني يديه الMبول
 ولكرامة ,وهذا اخلرب خمالف للرشع عامة وآلداب الصوفية خاصة

 وأنه من مغاالة األتباع ,كانته العلمية والروحية بصفة أخص وملالشاذيل



            
 ٣٠٨ א

  .ذلكيف  العادة ال شك يكام ه
Iريقه من يف  أن أبا احلسن − إن صح اخلرب− نرجحه يوالذ

أواخر العهد يف حروب الصليبيني يف اإلسكندرية إ املنصورة لالشرتاك 
 ليجمع ,عا ركب كقائد تدق بني يديه Iبول احلرب املMلوبة رشاأليويب

يف  حيث يأمر الرشع ,يمن حوله األتباع وغريهم ملواجهة العدو الغاز
 والعبد بغري إذن سيده ,مثل هذه احلالة بأن خترج املرأة من غري إذن زوجها

 , شرب أرض مسلمةي إذا احتل األجنب,إ النفري األعظم والزحف العام
 Uريقه إ املنصورةيف وقد احتل لويس التاسع دمياI.  

 وجعلوه من باب الرتف ,ثم جاء الكاتبون والقصاصون فشوهوا اخلرب
واجلهل بحقيقة هذا الرجل العظيم من كل الوجوه كادعائهم  ,والغرور

  . هللا هذا عىل عنق كل ويلي قدم:الكاذب عىل عبد القادر أنه قال
٧-אW 

 من ياد وأجد الشاذلية األعلياء وراثة عن أيبفأنا خويدم لنعال ساديت
 نخدمها وإن مل نحرم ي فالشاذلية Iريقتنا األصلية العريقة الت,قديم جدا

 وإنام أرادت أن أخلص ,رشف التربك بأمداد كثري من الMرق الرشعية
 وما جيعله وأتباعه عرضة للنقد , مما يتهم جهال بهي وإماميشيخ

  . وهم كثري,والتجريح من خصوم التصوف
 ي  الذي املنMقي هبذا األسلوب العلم,خبار أجبت عىل هذه األافإذا أن

 , احلسن وال بأيب,قد ال يعجب من ال دراية له بالرشيعة وال باحلقيقة
أمام الناس من تبعة واهللا + وأبرأ أمام,والدار اآلخرةاهللا +فإنام أريد وجه



  
    

 

٣٠٩ אא

  . وإن آمن به أهل الثقلني,الرضا باخلMأ وإن عاش عمر إبليس
 بل ينقله ,ه ال ينقله إىل رتبة الصواب أبداإن Iول عمر اخلMأ وتداول

  .إىل جمال اخلMيئة املوبقة
 , أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيهاللهم إين

وأستغفرك  , ومل أوف لك بهوأستغفرك من كل ما وعدتك به من نفيس
أستغفرك من و , فيه ما ليس لكيمن كل عمل أردت به وجهك فخالMن

وأستغفرك يا عامل  , فاستعنت هبا عىل معصيتك, عيلكل نعمة أنعمت هبا
مال يف  ,ضياء النهار أو سواد الليليف الغيب والشهادة من كل ذنب أتيته 

  .يا غفور يا رحيم , أو رس أو عالنية,أو خال



            
 ٣١٠ א

אא 
 وهو كامللحق بام عرف ,هذا البابيف ما كان بنا من حاجة إ الكتابة 

َممتحنة بحسن ظنها بنفسها ـْ لوال أن الMائفة ال,من الدين بالرضورة َ َ َ ْ ُ
وبعلمه ال تزال جتعل من هذه اهللا +الظن بخلقسوء يف  وجلاجتها ,وبعلمها
 Fوالتفريق بني , وجماالت للتشغيب واملشاحنة,لمثارات للجدالبسائ 

  .األمة الواحدة بإرصار وعجرفة وتكرب موبق كريه
دينها ودنياها من هذا النفر يف  أرض عىل هذه األمة ءإنه مل يعد يش

 والدائر حول نفسه , املرص عىل مثل هذه األفكار املحنMة,املغرور املتوقح
ِثلها ُدينها وكياهنا وميف زهدها  وي,كالنحلة فيام يدمر به وحدة األمة ُ

 ويشغلها عن اخلMر املحيF هبا  فيخدم خصومها بام مل يكونوا ,ومواريثها
  : وهلذا نقدم هذه اخلالصة املوجزة. علم أم جهل,حيلمون به

WאאW 
بأنواعه كلها سواء كان تقبيل اهللا +جواز التقبيل اخلالص لوجهيف 

 ي ألف اإلمام النوو, إلخ...اليدين أو الرجلني أو الركبتنيالرأس أو 
 وألف احلافظ ابن , جزءا خاصاي وألف احلافظ ابن املقر,جزءا خاصا

 وكلها ,ا كذلكء جزي وألف احلافظ أبو الفضل الغامر, جزءااألعرايب
 وننصح من شاء أن يرجع إليها ليعلم ما مل يكن ,معروفة ألهل العلم

  .سنة صحيحة رشيفة ثابتة فإنام هو ,يعلم
WאאW 



  
    

 

٣١١ א

َعن زارع قال وأبو داود يأخرج البخار −١ َ ٍ ِ َ ْ ْما قدمنا الـَل: َ َ ْ ِ َ َمدينة فجعلنا ـَّ َْ َ َ َ َ ِ َ
َنتبادر من رواحلنا فنقبل يد َ ُ َِّ َ ُ َ ِ ِ َ َْ ُِ َ َ َ ِّالنبي َ ِ َّA)١( . 

عذره أتی  أنه ملا نزل : عن كعب بن مالك وأخرج الMرباين −٢
  .)٢(يده فقبلهابأخذ ف Aيالنب

ِعبدوأخرج أبو داود عن  −٣ ْ َبن عمر اهللا +َ َ ُ ِ ْ َقال َفدنونا :َ َْ َ ِّالنبي إ َ ِ َّA 
ُفقبلنا يده  َ َ َ ْ َّ َ َ)٣(.  

WאאW 
 أن رجال أتی :املستدرك وصححه عن بريدةيف أخرج احلاكم  −١

  . فقبل يده ورجلهAيالنب
 وقال حسن صحيح عن ي وابن ماجه والرتمذيوأخرج النسائ −٢

 عن تسع آيات Aيذين سأال النبلقصة اليهوديني اليف  صفوان 
ِفقبال يديه ورجليه ,بينات فأجاهبام ِْ َ ْ ِ َ ْ ََ َ ََّ   .)٤(صححه احلاكم أيضا .َ

 قبل يد   أن عليا :األدب املفرد بإسناد صحيحيف  يوأخرج البخار −٣
 . )٥(رجليهالعباس و

  .فليس من خصائص الرسول وحده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٥٢٢٥(أخرجه أبو داود  )١(
  .)١٨٦ رقم ,١٩/٩٥( الكبري  يفأخرجه الMرباين )٢(
  .)٥٢٢٣(أخرجه أبو داود  )٣(
ٌديث حسن صحيحَح: وقال) ٣١٤٤, ٢٧٣٣(أخرجه الرتمذي  )٤( ِ َ ٌ ََ ٌ وابن ) ٤٠٧٨ (والنسائي. ِ

  .)٣٧٠٥(جه ما
 . )٩٧٦ رقم ٣٣٩ص (األدب املفرد  )٥(



            
 ٣١٢ א

$﴿قوله تعاىل يف  :ي حاتم عن السدوأخرج ابن جرير وابن أيب −٤ pκš‰ r' ¯≈ tƒ 
š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ Ÿω (#θ è= t↔ ó¡ n@ ô⎯ tã u™ !$ u‹ ô© r& βÎ) y‰ ö6 è? öΝä3 s9 öΝ ä.÷σÝ¡ n@﴾+]أن ]١٠١:املائدة 
  . فقبل رجلهAي إ النبمعمر قا

جزئه يف  األدب وأمحد وأبو داود وابن األعرايب يف يوأخرج البخار −٥
أن وفد عبد قيس ملا قدموا املدينة قبلوا يد  :معجمهيف  يوالبغو
  . ورجليهAيالنب

 وأخرجه كذلك , وجوده احلافظ ابن حجر,وقد حسنه ابن عبد الرب
  . بإسناد جيدي والبيهقأبو يعىل والMرباين

 ألف بني A أن الرسول:مرالدالئل عن ابن عيف  يوأخرج البيهق −٦
 .أةرامل.. . تأمل. فأتته املرأة فقبلت رجليه,زوج وزوجته

אWאאאW 
 مما أخرجه ابن )ةابن تيمي.. .تأمل( ةالصارم املسلول البن تيمييف  −١

 جاءت إىل ي أن رجال شهد معجزة الشجرة الت: والبزاراألعرايب
 ويديه A فقام فقبل رأس الرسول:ت قال ثم عادAاهللا+رسول
  .ورجليه

 فقبل A فأذن له الرسول, استأذن الرجل:رواية ابن األعرايبيف و
  .هيرأسه ورجل

هذا احلديث الثابت جواز تقبيل الرأس أيضا بإذن من يف و
  . فأصبح مندوبا أو مستحباAاهللا+رسول

ملا نزلت  :وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن كعب بن مالك قال −٢
  . فقبلت يده وركبتيهAي أتيت النبيتوبت



  
    

 

٣١٣ א

  .وهنا أيضا مرشوعية تقبيل الركبتني
 فهو أب , أوىل باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهاهتميوملا كان النب

رءوسهم وأرجلهم بخاصة و الوالدين ي صح تقبيل أياد,لكل مسلم
  . حلقوقهما وتقدير,اعرتافا بفضلهم

Wא�אW 
 حني قدم املدينة بل زيد بن حارثة ق Aي أن النب:يأخرج الرتمذ −١

 .)١(بعدما عانقه
 قبل ابن عمه جعفر Aيالشعب أن النبيف  ي وأخرج أبو داود والبيهق−٢

 . )٢( Iالب بني عينيهبن أيب
 قبل أبا بكر بعد Aي أن النب:املجموعيف  ينقل ابن عابد األنصار −٣

  . وغريهحرضة عيليف ه أن عانق
فيؤخذ من هذا أن معانقة األخ أخاه وتقبيله إياه عمل من السنة النبوية 

 ي وتأكيد الود وحسن اللقاء الذ, وفيها ما فيها من تثبيت املحبة,الرشيفة
 , وتتزايد األخوة, وبه تزول األحقاد,يا وأبلغ التحا,ىَرِهو أفضل الق

  .وأصحابه كام سيأيت Aي وتتم القدوة بالنب,ويضاعف األجر
WאW 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
َعن عائشة قالت قدم زيد بن حارثة المدين) ٢٧٣٢ (أخرجه الرتمذي )١( ِ َِ ْ ََ ََ ِ َ ُ ْْ ُ ْ َ َ َ َْ َ ِ َ ُة ورسولَ ُ َ َ ِاهللا يف بيتي+َ ْ َ 

ُفأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول ُ َ ِ ْ َ ِْ َ َ ََ َ ََ َ َ َ ُ َ ًعرياناهللا +َ َ ْ َ يجر ثوبه وااُ ُ َ ْ َ ُّ ُ ً ما رأيته عريانهللاَِ َ ْْ ُ ُ ُ َ َ ُ قبله وال بعده اَ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ
ُفاعتنقه وقبله َُ َّ َ َ َ َ َ ْ ٌ وقال هذا حديث حسن غريب.َ ِ َ َ ََ َ.  

  .)٦/٤٧٧ (» شعب اإليامن« )٢(



            
 ٣١٤ א

 رجاله :ي بسند قال اهليثم عن حييى بن احلارث أخرج الMرباين −١
 بايعت يدك هذه : لقيت واثلة بن األسقع فقلت: قال,ثقات
 فأعMانيها , يدك أقبلهاي أعMن: فقلت. نعم: قال?Aاهللا+رسول
 الصاحلني يتقبيل أيديف  وهو عام ,كة التامسا للربي يعن.)١(وقبلتها

  .والعلامء كام رأيت
أن زيد بن :  ياإلصابة وغريه عن الشعبيف نقل احلافظ ابن حجر  −٢

 وقال ,عباس بركابهابن  ملا أخذ   قبل يد ابن عباس ثابت 
 تقديرا للجمع بني ييعن . هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا:زيد

  .الرشف والصالح
 ,ي البخاري أن مسلم بن احلجاج قبل بني عينيل الشيخ األنصارنق −٣

  . تقديرا للعلم والفضل والصالحي يعن.)٢(وحاول تقبيل رجله
 أنه دخل املدينة فرأى :ي رجاء العMاردالرياض عن أيبيف  يونقل الMرب −٤

  .جممع من الناس فرحا بنجاح حرب الردةيف  بكر عمر يقبل رأس أيب
لنقول ونحوها أن الصحابة كانوا يتبادلون تقبيل ويؤخذ من هذه ا

 وأهنم أمروا بذلك كام قال زيد بن ثابت  تربكا , بعضهم بعضايأيد
 , وتدريبا علی التواضع,ي والرشف النبو,وتقديرا للعلم والدعوة

 .تعاىلاهللا + لوجهي أ,ونسيان النفس
  .وكانوا كذلك يقبل بعضهم رءوس بعض كام رأيت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢٢٦ رقم ,٢٢/٩٤( الكبري أخرجه الMرباين يف )١(
  .)١/٨٨ (» هتذيب األسامء« أورده النووي يف )٢(



  
    

 

٣١٥ א

يف جزءهيام وعبد الرزاق يف  ي وابن املقرألعرايبوقد أخرج ابن ا
Mبإسناد عىل , وابن عساكرياملكارم وأخرجه البيهقيف  ياملصنف واخلرائ 

أن أبا عبيدة قبل يد عمر عند  : وله إسناد عىل رشU الشيخني,رشU مسلم
 , فكان متيم بن سلمة يعترب تقبيل يد أهل الفضل سنة,عودته من الشام
  . األلبابفاعتربوا يا أويل

WאאאאW 
  . قبل بMن احلسن بن عيلAيأخرج أبو داود أن النب −١

ه ت وكان يقبل ابن,عنهاماهللا + ريضنيأنه كان يقبله ويقبل احلسثبت كام 
  . ويعيب من ال يفعل ذلك,فاIمة

 .)١(حممومةني وجدها  أن أبا بكر قبل ابنته عائشة ح:وأخرج أبو داود −٢
  .فليس التقبيل فقF للبنني

َفاIمة أن :وأخرج أبو داود −٣ َ ِ َدخل عليها كانت إذا َ ْ َ َ َ َ ْقامت Aيالنب َ َ َ 
ِفأخذت بيده ِ َ ِ ْ َ َ َ  . )٢( تقبلهاَ

  .وةن اعرتافا بفضل األبوة وحق البيأ
ويؤخذ من هذه النقول ونحوها أن تبادل التقبيل بني اآلباء واألبناء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
َعن الب) ٥٢٢٢(أخرجه أبو داود  )١( ْ ِ ِراء قال دخلت مع أبيَ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ِ ُ بكر أول ما قدم المدينة فإذا عائشة َ ََ ِ َ َ َِ َ ِ َِ ْ َ َ َ َ َّ َ ٍ ْ َ

َابنته مضMجعة قد أصابتها حمى فأتاها أبو بكر فقال لها كيف أنت يا بنية ? وقبل خدها َ ََّ َْ َ ََّ َ ََ ُُ ٌَّ َْ َُ َ ُ َ َْ ِ ْ ََ َ ََ َ َ َْ َ َُ َ ٍ َ َّ ْ َُ َ ِ َ ْ ُ.  
ْعن) ٣٨٧٢ (والرتمذي) ٥٢١٧(د أخرجه أبو داو )٢( ْ عائشة أنها قالت عنَ َ َ َ َّ َ َ َ ِ ًما رأيت أحد: َ َ َ َُ ْ َ  اَ

ًكان أشبه سمت ْ َ َ َ ْ َ َ ً وهدياَ ْ َ َ وداَ ِ برسولَ ُ َ َمن فاIمة كرماهللا +ِ َّ َ َ َ ِ َ ْ َوجهها كانت إذا دخلت عليه قام اهللا +ِ َ ِ ْ َ ََ ْ َْ َ َ ِ َ َ َ َ ْ َ
َإليها فأخذ بيدها وقبلها  ََ َّ َ ََ َ َِ َ ِْ َِ َ َوأجلسها َ َْ َ َ ِمجلسه وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده يف َ ِ َ ْ ِْ ِ ِْ َ ََ ََ َ َِ َِ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َ ِ ِ ْ

ِفقبلته وأجلسته في ُ ُْ َْ َ َْ َ َ َّ َ َ مجلسهاَ َِ ِ ْ.  



            
 ٣١٦ א

 مما يضاعف , تستوجبهيفة كل بام هو أهله للحكمة التمن السنة الرشي
  .األرسةيف املحبة والرمحة واملودة 

 أنه ال يقبل Aيجملس النبيف أن رجال حدث  :احلديث الثابتيف و
ُأوأملك «: A فقال,أوالده ِ ْ َ َنزعقد اهللا +أن كانََ َ َالرحمة من قلوبكم َ َ ْ َّ«)١( . 

 ألنه استنكر أن يقبل عمر , عزله عمر من الواليةيوقصة الرجل الذ
  . قصة مشهورة,أبناءه
WאאW 

 بعد Aاهللا+أن أبا بكر قبل وجه سيدنا رسول : وأمحديأخرج البخار −١
 . )٢(وفاته

 ي ونسب إ البخار, وابن ماجهيوأخرج أمحد وأبو داود والرتمذ −٢
 . )٣(د موته  قبل سيدنا عثامن بن مظعون بعAي أن النب:أيضا

ٍحد فكشف عن ُأيف أنه استشهد أبوه  : عن جابروأخرج ابن األعرايب −٣ ُ
  .وجهه وقبله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِعن عائ) ٥٩٩٨ (أخرجه البخاري )١( َ ْشة قالتَْ َ َ َ ٌّجاء أعرابي: َ ِ َ ْ َ َ ِّ إلی النبيَ ِ َّ َ َ فقالِ َ ْتقبلون الصب: َ ِّ َ ُ ِّ َ َيان ُ َ

َفما  ْنقبلهمَ ُ ُ ِّ َ ُّفقال النبي. ُ ِ َّ َ َ َأوأملك لك أن نزع«: َ َ َْ ْ َ َ ََ َُ ِ َمن قلبك الرحمةاهللا +َ َ ْ َّْ َ ِ ْ َ ِ . 
ُعن عائشة قالت أقبل أبو ) ١٢٤١ (أخرجه البخاري )٢( َ ََ َ ْ َْ َ َ َ ِ ٍبكرَ ْ َّفتيمم النبي... َ ِ َّ َ َّ َ َ َ وهو مسجيَ ُ َ ُ ِ ببرد َ ْ ُ ِ

ٍحبرة َ َ َ فكشف عن و,ِ ْ َ َ َ َ ِجههَ ِ َ ثم أكب ع,ْ َّ َ َ َّ َليه فقبله ثم بكىُ ََ َّ ُ َُ َ ََّ ِ ْ . 
) ١٤٥٦(ن ماجه  واب.وقال حسن صحيح) ٩٨٩ (يوالرتمذ) ٣١٦٣(أخرجه أبو داود  )٣(

َعن عائشة ق: بلفظ) ٦/٥٦(وأمحد  َ َ ِ َ َالت رأيت رسول اهللاَِْ ُ َ َُ ْْ َ َA  َيقبل عثمان بن مظعون وهو َُ َ ٍَ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ ِّ َ ُ
َميت حتى رأ َ َّ ٌَ ِّ ُيت الدموع تسيلَ ِ َ َ ُ ُّ ُ ْ.  



  
    

 

٣١٧ א

WW 
 هكذا رأيت أن كل اآلثار الثابتة أمجعت عىل أنه ال اعرتاض قF عىل −١

 ي وأيد, الشيوخ لربكتهمي وأيد,م الوالدين حلقهيتقبيل أيد
 ويلحق بأولئك ,لصاحلني لصالحهم اي وأيد,العلامء لكرامتهم
  . كام قدمنا− وهذا نادر جدا −فا بفضله ااحلاكم العادل اعرت

 سلMان أو ي أو متلق لذ, مالي وأما أن يكون التقبيل من نفاق لذ−٢
 أو استدراج ومتاكر لغرض هابF أو , أو تذلل من أجل مصلحة,جاه

ملا  ,احلرمة وهو ممنوع حرام غليظ , فهو السجدة الصغرى,نحو ذلك
 , واللعب بالدين, والعبث بالقيم الرفيعة,فيه من إهدار اإلنسانية

  .واخللF الفاسد بني الMيب واخلبيث
 فيكون ملحقا بحكم ,وقد يستثنى من ذلك موقف دفع الرضر املتيقن

⎯Ç﴿رار Mاالض yϑ sù § äÜôÊ $# uö xî 8ø$ t/ Ÿω uρ 7Š$ tã Iξ sù zΝøO Î) Ïµ ø‹n= tã﴾+]١٧٣:البقرة[.  
 وعني اهللا,+ا رجل حيب أن يقبل الناس يديه فقد سقF من عنيأم
َّتقبل  فإنام ,الناس  وخيافون , الصاحلني وهم كارهون يستغفرونيأيدُ

  .سوء العاقبة
אWאאW 

تبادل الصوفية تقبيل أيدهيم أو رءوسهم أو أكتافهم تربية للنفس يف 
 , يتربك منهم الكبري بالصغري,حلسن الظن وحتقيق ,علی التواضع

 وقتل للكرب , وحظوظ النفس األمارة, وإذابة للفوارق الفانية,والعكس
 بني ي واالرتباU الروح, وتأكيد ملزيد من املحبة والود,الباIنيف الكامن 



            
 ٣١٨ א

  . كام رأيت. وإحياء للسنة النبوية الرشيفة,اجلامعة
ضل واألجر بمقدار ما حيمله كل كان هلم من الفاهللا +يففإذا تعانقوا 

 وهبذا يرضبون للناس أمثال األدب ,منهم من إخالص وصدق ووفاء
  . واخللق الرفيع,العايل

 ,وعىل أنفسهم ,وعلی الناساهللا +وفيام عدا هذا فهم أعز الناس عىل
 فإنام هم يتمثلون قوله , وغري احلمية اجلاهلية, غري الكربءوالعزة يش

%ô‰s)©9 tβ﴿تعاىل  x. öΝä3 s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «! $# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ym ⎯ yϑ Ïj9 tβ% x. (#θ ã_ ö tƒ ©! $# tΠöθ u‹ø9 $#uρ t Åz Fψ$# 
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  :ويقول الشاعر
ــــــ ـــــــي لت الـشكر واألجـراـن ا هللاـد قبلته

ـــاس ـــا للن ـــإن قبلته  السجدة الـصغرىيفه ف

WאאW 
َيا رسول قيل :يروى الرتمذ −١ ُ َ ِأينحناهللا +َ َ ْ َ َقال ? الرجل ألخيهيَ َ :»« .

َقال ُ أفيلتزمه :َ ُ ِ َ ْ َ َ ُويقبله −يعانقه  −َ ُ ِّ َ ُ َ قال?َ َقال. »«: َ ِ أفيأخذ بيده :َ ِ َ َِ ُ ُ ْ َ َ
ُويصافحه ُ َِ َ َ قال?ُ ْنعم«: َ َ َ«)١(.  

يف  و,ياملغن يف ي كام نقله العراقيقوهو حديث ضعفه أمحد والبيه
 : وزاد أمحد.ضعيف : وابن معنييقال فيه أمحد والنسائ ,سنده حنظله

  . فسقF هذا احلديث. فال يعمل بحديثهإنه يروي مناكري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِعن أنس بن مال) ٢٧٢٨ (أخرجه الرتمذي )١( َ ِ ْ ِ َ َ ْ  . حديث حسن: ٍك, وقالَ



  
    

 

٣١٩ א

 جذب يده أراد Aيأن النب :ي وابن عد يعىل وأيب حديث الMربايناأم
يف  ي وهذا احلديث نقله ابن اجلوز, عن ذلك فمكذوبى وهن.تقبيلها

  . فال يؤخذ بهاملوضوعات
 علی التقبيل لغرض نوعىل فرض صحة هذين احلديثني فهام حمموال

  .لتقديس ال للمحبة واالحرتام والتربكاهابF أو للتعظيم و
وقد كادت تصل إىل  , ال تعارض أحاديث مرشوعية التقبيليثم ه

 ال تناهض هذا القدر الكبري من صحاح األحاديث ي وه,حد التواتر
 ,تجاج باحلديثني ساقF مرفوض عند أهل العلم واالح,وحساهنا

  .واالعتصام به تشغيب وفساد



            
 ٣٢٠ א

אא 
 كانت ييعقد الذكر ويعده بأنامله علی الMريقة الت Aاهللا+كان رسول

 تيرس ي ولكنه مل يكن يمنع عد الذكر باألداة الت,العرب أيامئذيف شائعة 
 وليس ,مل يكن ليشغل قلبه عن رس الذكر A فإن العد باألنامل منه,ذلك

  .كذلك غريه
عنها اهللا + عن أم املؤمنني صفية ريضرباين واحلاكم والMيوقد أخرج الرتمذ

َّدخل علي :قالت َ َ َ َ ُ رسولَ ُ َ وبينAاهللا+َ َْ ُ أربعة آالف نواة أسبحَّ يديَ ِّ َ ُ ٍَ َ َ ِ َ ُ َ َ َّهن ِ بْ ِ)١(. 
 Aاهللا+أن رسول:  وقاص  عن سعد بن أيبيوروى أبو داود والرتمذ

َدخل َ ٍعلی امرأة  َ َ َ ْ ْبين يديها نوى أو َو+− لعلها أم املؤمنني صفية بنت حيي −َ ََ ً َ َ ْ ََ ْ َ
ُحصى تسبح ِّ َ ُ ً ِبه َ ِ )٢(.  

 ي  أ. املجزعىأنه كان يسبح بالنو : هريرةوأخرج ابن سعد عن أيب
  .ما فيه سواد وبياض

  . أنه كان يسبح باحلىص:ي سعيد اخلدر شيبة عن أيبوكذلك أخرج ابن أيب
 ينام  فال, هريرة أيضا خيF فيه ألفا عقدةوكذلك صح أنه كان أليب

  .)٣(حتى يسبح به 
 وكذلك .وصح أنه كان لفاIمة بنت احلسني خيF معقود تسبح به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌذا حديث غريب, واحلاكم يفَ ه:وقال) ٣٥٥٤ (أخرجه الرتمذي )١( ِ َ ٌ ِ َ ) ١/٧٣٢( املستدرك َ

  .حديث صحيح اإلسناد و مل خيرجاهذا ه :وقال
ٌ حديث حسن غريب:وقال) ٣٥٦٨ (والرتمذي) ١٥٠٠(أخرجه أبو داود  )٢( ِ َ ٌ ِ َ.  
  .)١/٣٨٣( احللية أخرجه أبو نعيم يف )٣(



  
    

 

٣٢١ אא

 الدرداء أكياس من وأيب Aي صفية مو النب وقاص وأيبكان لسعد بن أيب
  .)١(النوى يسبحون هبا

رسالة سامها يف  يهذا اجلانب كثرية مجعها اإلمام السيوIيف واآلثار 
  .ياملنحة ضمن كتابه احلاو

اإلسالم يف ومن جمموع هذه اآلثار نجد أصل اختاذ السبحة قائم 
اخليF إىل يف  وتMورت العقد , وإنام تMور النوى واحلىص,إلحصاء الذكر

Fحيملها العابد فتذكره بربه ,حبات مثقوبة عىل صورة العقد جيمعها خي 
 نعم : مرفوعا عن عيلي للديلم)مسند الفردوس(يف  كام جاء ,وبورده
  . السبحةاملذكر

 : فقال, القاسم اجلنيد أنه سئل عن السبحةوذكر ابن خلكان عن أيب
  . فال أفارقهIريق وصلت به إىل ريب

 ي ويديبقلباهللا + أحب أن أذكر: فقاليوسئل فيها احلسن البرص
  . وكيلولساين

ومن يف  وبرش احلا,ي ومعروف الكرخي السقMيوكان كذلك الرس
ِغFَ بال نظر إىل ل,واالهم   .اهللا+ املصابني بحب خمالفة أهلَ

Iوقد اختذ السبحة سادات يشار إليهم ويؤخذ عنهم:يقال السيو , 
 ,اختاذها غري موافقة هؤالء السادةيف  فلو مل يكن ,ويعتمد عليهم

  .فىسلكهم لكيف والدخول 
  . أعد لهي ولكن, ال: قال?اهللا+ أتعد عىل:وقد قيل لبعضهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٣٥٩ − ٢/٣٥٨ (» نيل األوIار« راجع هذه اآلثار والكالم عنها يف )١(



            
 ٣٢٢ א

 فغري ,وأما القول بأن السبحة منقولة عن األديان أو األوIان األخرى
 فإن ,يالوسF اإلسالميف  بعد ما قدمنا من نشوئها وتMورها ,صحيح

 ولكنه نوع من ,اتفق وجه شبه بني هذا وهذا فليس معناه النقل والتقليد
  . علام بأنه ليس كل نقل أو تقليد حرام,توارد اخلواIر واألفكار

ختذ السبحة من نوع جيد بنية تعظيم الذكر واملذكور سبحانه كان ولو ا
 فإن اختذها من نوع غال بنية املفاخرة والشهرة ,ال بأس به وال حرج عليه
 واختاذ املسبحة الكاملة أفضل من اختاذ الثلث ,ولفت النظر كانت حراما

  .قوال واحد
شغال اليد ألهنا كام حيرم اختاذ السبحة للهو واللعب واملفاخرة وجمرد إ

 كام . كام حيرم العد عليها من غري ذكر ألنه تشبه كاذب وعبث,أداة عبادة
 . أفتى بذلك اإلمام ابن احلاج 
ْوقد أفتی الشيخ العدو  بعدم اختاذ السبح الكبار الالفتة لألنظار يُ

ذلك من Iلب الشهرة يف  ملا : نقول,العنق أو نحو ذلكيف ووضعها 
ِذجُّغالل الستوالية واسوالرياء وحب زعم ال  واهللا , واستغفال العامة,َّ

  .لصوابلاملوفق 
 أن بعض كبار الذين كانوا − واهللا شهيد −  رأيسيهذا وقد رأيت بعين
 )الثلث( وقد أصبح يالزم محل أنواع مما يسمى ,ينكرون محل املسبحة
  .يعبث به هكذا وهكذا

 ,دارهيف ملريد مسبحته إال عنهم عىل أال يظهر ااهللا +وقد أكد مشاخينا ريض
 , حتى ال تداخله شبهة الرياء أو نحوها,املسجديف  أو اهللا,+يفأو بني إخوانه 

 .ِجيبه إن شاء أن يعد بها وهو بني الناسيف وأن جيعل يده مع مسبحته 



  
    

 

٣٢٣ אא

אאא 
احلقيقة يف االختالف بني الMرق الصوفية الرشعية ليس اختالفا 

  .ناهج ليس إالالوسيلة واألساليب وامليف وإنام االختالف هو  ,واهلدف
 لتالئم اهللا,+فالMرق الصوفية الرشعية عىل تعددها سبل تعددت إىل

 ,مريد ما يناسب Iاقته ووقته فيجد فيها كل ,كل سالك إليهحاجات 
 فليس كل ,اهللا + قMعا ألعذار القاعدين عن اهلجرة إىل,ومزاجه وبيئته

z⎯ƒ﴿وإذن فتأمل بإمعان قوله تعاىل  ,الMاقة واملزاجيف الناس سواء  Ï%©! $#uρ 
(#ρ ß‰yγ≈ y_ $ uΖŠ Ïù öΝåκ̈] tƒ Ï‰öκ s] s9 $ uΖn= ç7 ß™﴾+]٦٩:العنكبوت[. 

“﴿يه تعاىل كام قال تعاىل إذن فهناك سبل شتى توصل إل Ï‰ôγ tƒ ÏµÎ/ ª!$# 
Ç∅ tΒ yì t7 ©?$# … çµ tΡ≡uθ ôÊ Í‘ Ÿ≅ ç7ß™ ÉΟ≈ n=  .]١٦:املائدة[+﴾9$#¡¡

اجتاه واحد يف  متوازية متحاذية وهذه السبل املتعددة القويمة متيض
أكثر من آية بلفظ املفرد نحو يف  ولذلك جاءت ,فكأهنا Iريق واحد

 جمتمعة ي فه,حتاد البداية والنهاية ال)أو سبيل ربك , وسبيله,سبييل(
Uأقرب مسافة بني العبد وربهي أ,املستقيم الواحد املتبعاهللا +رصا .  

 فإذا , باملعرفةي وتنته,وذلك أن الMرق الرشعية مجيعا تبدأ من التوبة
 كانت كل الMرق الرشعية خMوIا داخلية تصل )دائرة ذات مركز(فرضنا 

 وكيفام كان اجتاه نقMة البداية فال ,ركزما بني حميF الدائرة ونقMة امل
 .فروع كيفية الوصوليف األصول العامة ولكن يف النهاية وال يف خالف 

 , املفرقني بني اجلامعات,وهبذا يندفع اعرتاض الباحثني عن املشكالت



            
 ٣٢٤ א

 βr&uρ #x‹≈yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ $VϑŠÉ)tGó¡ãΒ çνθãèÎ7̈?$$sù ( Ÿωuρ (#θãèÎ7−Fs? Ÿ≅ç6¡9$#¨﴿واملحتجني بقوله تعاىل 
s−§xtGsù öΝä3Î/ ⎯tã ⎯Ï&Î#‹Î7y™﴾+]ان والكفراني فاملنه]١٥٣ :األنعامMيالت , عنه سبل الشي 

 ,فاهللا ذكرها كام فصلنا وأما سبل الرمحن ,تتقMع وتتعارض مع سبل الرمحن
 ]٦٩:العنكبوت[+﴾™öΝåκ̈]tƒÏ‰öκs]s9 $uΖn=ç7ß﴿ ووعد املجاهدين فيه هبدايتهم إليها قال تعاىل

 ô‰s%uρ $uΖ1y‰yδ﴿ واعتز هبا األنبياء فقالوا ]١٦:املائدة[+﴾Ÿ≅ç7ß™ ÉΟ≈n=¡¡9$#﴿وسامها تعاىل 
$oΨn=ç7ß™﴾+]سبيله(وكلها رشائح يتكون منها  , فكلها متوازية متحاذية]١٢:إبراهيم( 
 والنية ,البداية والنهايةيف  وإن تعددت سبيل واحد لالحتاد ي فه,تعاىل

  .واهلدف األعظم
 أو الوصول ,إدراكهيف  ولكن السبل تتعدد ,ق واحد ال يتعددإن احل

 وإدراك , فقد تصورنا أن النظر إليه, فلو تصورنا مصباحا معلقا,إليه
 وهكذا تعددت سبل رؤية ,وجوده ممكن من اجلهات الست وما بينها

هذا هو شأن الناظرين و ,مكانه غري مكرريف  وهو واحد مستقر ,املصباح
 خيتلف موقع الMالب ويتعدد وال ,كافة أقMار الدنيايف ر إ الشمس والقم

  .خيتلف املMلوب املحدد
و الباخرة أو أذهابك إ الكعبة مثال تستMيع الوصول بالMائرة يف و

 وكلها سبل توصل إ , علی األقدامو امليشأالسيارة أو ركوب الدواب 
  . ال تتعددياحلقيقة الواحدة الت

الصالة ختتلف االجتاهات اختالفا يف  الكعبة موقف املسلمني حوليف و
 ترمز إليه بناية ي الذ,نقMة املركز الواحديف  ي ولكنها مجيعا تلتق,تاما

  .الكعبة الرشيفة املوحدة



  
    

 

٣٢٥ אא

 ركعة واحدة أو ثالثا أو مخسا صالة الوتر مثال تستMيع أن تصيليف و
اء  فالصالة واحدة ووسائل األد,وكلها سبل موصلة صحيحة ,أو أكثر

  .متعددة إ الغاية الواحدة املتوحدة
ُخF لنا رسول :أما ما أشار إليه حديث ُ َ َ َ َّ  وخF عن أيامنه وشامئله ,َخMااهللا +َ

ُهذا سبيل« A وقال,خMوIا ِ َ َ ٌهذه سبل على كل سبيل منها شيMان  واهللا,+َ َ َْ َ َ ْ ِ ٍ ِ َ ُِّ ُ َ ٌ ُ ِ ِ َ
ِيدعو إليه ْ َ ِ ُ ْ َثم قرأ . »َ َ َ َّ ُ﴿¨βr&uρ #x‹≈yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ $VϑŠÉ)tGó¡ãΒ﴾+]١(]١٥٣:األنعام(. 

وبيناه فإن فهم هذا احلديث حمكوم بفهم كل ما يتعلق به مما قد فصلناه 
  . وال بني السنة والقرآن, فال تعارض بني القرآن والقرآن,هنا

 وخF عن يمينه وشامله خMوIا ,خF اخلF املستقيم Aاهللا+إن رسول
 ي وال متوازية معه بل ه,ية له حماذي معه فال ه)متعارضة أو متقاIعة(

املتوازية املتحاذية اهللا + والفرق هائل جدا بني هذا وبني سبل,خمالفة عنه
  . فال تقاIع فيها وال تعارض,املتوحدة البداية والنهاية

حارات أو (أال ترى الشارع الواحد أو الMريق الواحد وقد قسم إىل 
  ).املثل األعىلوهللا ( ?اخلدمة وال ختتلفيف  تتعاون )مسارات

 وقد مجع آالف األسالك ,فونيأال ترى إىل كابل الكهرباء أو التل
اهللا + كذلك شأن سبيل,أنبوب أو ماسورة واحدةيف واحلبال متناسقة مجيعا 

  .وتعدد الMرق إليه
ناكر ت واملاأما ما عسى أن يصيب هذه الMرق من أمراض املبتدع

يغري من نقاء اخلامة واملحرمات فأمر Iارئ دخيل أو مدسوس ال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِعن عبد) ١/٤٣٥(أخرجه أمحد  )١( ْ َ ٍبن مسعوداهللا +َْ ُ ْ َ ِ ْ.   



            
 ٣٢٦ א

  . معروفي وحكمها الرشع,األصلية

אאא 
 ابتغاء , ال يزال يلغF به بعضهميبقی الكالم علی احلديث الذ

 أو جهال باملراد وللحديث اهللا,+صوفية افتئاتا عىلالتMبيقه علی اجلامعات 
 ي وستفرتق أمت, افرتق اليهود والنصارى إىل كذا  فرقة:ألفاظ خمتلفة منها

  .النار إال ما عليه أنا وأصحايبيف إىل كذا فرقة كلهم 
 وأعلوه متاما فلم ,هسند هذا احلديث ومتنيف وقد تكلم املحدثون 

 القاIع ي يسوغ معها االحتجاج العلمييصل عندهم إىل رتبة الصحة الت
ًدوَ عا ومع هذا فال يزال جيرتونه اجرتار,به  وتقليدا ببغاويا ,ا بغري علمْ

  .املقيت الكريهفي للتعصب السل
ثم من  , قد بينا لك من نصوص القرآن−عىل تقدير صحته  −ونحن 

 ,ي ورشعياملسلامت البدهيية أن تعدد السبل إ املقصود الواحد أمر Iبيع
 يMلق عليها جتاوزا أو ي ألنه الذ)تعدد الفرق(فال ينسحب عليه حكم 

 ,فلك الكتاب والسنةيف اإلسالم  كلها دائر يف ن  اآل)الفرق(جمازا اسم 
 مذاهب أو ي فه, هو وأصحابهAاهللا+ عىل ما كان عليه رسوليفه

  . عند حقهام وأثرمهاي وتنته,مشارب أو سبل تبتدئ من الشهادتني
 , والزيدية, واحلنابلة, والشافعية, واألحناف,فالسادة املالكية

 ,والسلفية ,والصوفية ,اهلادويةو ,واإلمامية , واإلباضية,والظاهرية



  
    

 

٣٢٧ אא

 واملعتزلة املعتدلني كل هؤالء وأمثاهلم يسريون ,واملاتريدية ,واألشعرية
Iريق واحد عىل أساليب خمتلفة من الفهم واالستنباU واملقارنة يف 

إليها بقوله اهللا + هداهمي السبل الرشعية التي هذه األساليب ه,والبحث
z⎯ƒ﴿تعاىل  Ï% ©!$#uρ (#ρ ß‰yγ≈ y_ $ uΖŠ Ïù öΝ åκ̈] tƒ Ï‰öκs] s9 $ uΖ n= ç7ß™﴾+]سامها تعاىل ي والت]٦٩:العنكبوت 

﴿Ÿ≅ ç7ß™ ÉΟ≈ n= %ô‰s﴿القرآن قوهلم يف  كام جاء عىل لسان األنبياء ]١٦:املائدة[+﴾9$#¡¡ uρ 
$ uΖ1 y‰yδ $ oΨ n=ç7 ß™﴾+]١٢:إبراهيم[.  

ويلحق هبؤالء مجيعا سائر اهليئات واجلامعات واجلمعيات اإلسالمية 
  . ألوف ال حتىصيوه ,بقاع األرضيف ملنترشة السليمة ا

 , عىل غالة اخلوارج− عىل فرض صحته−حلديث وإنام ينMبق ا
ونحو هؤالء من الفرق  ,قاديانيةالو ,والبهائية ,والقرامMة ,والباIنية

 , ذكرها أصحاب كتب امللل والنحل ممن خالفوا األصول عمدايالت
Iوائف الصوفية خاصة يف يس  ول,وأنكروا املعلوم من الدين بالرضورة

أو أنكر  ,وبقية الMوائف اإلسالمية عامة من خالف األصول عمدا
  .ٍ وإن تMرف أو تغال,املعروف من الدين بالرضورة
 وهذا ال حيرمهم , أو العصاة, أو املنحرفون,ربام كان فيهم املقرصون

فبعض الفرق أشد  ,وال يسحب عليهم حكم الفرق الكافرة ,من الدين
 ,ءفاملعصية يش , مسلمةي ومع هذا فه,ا وانحرافا وتMرفا وانجرافاغلو

  . آخرءوالردة يش
אW 

 جاد اجلامع األزهر الشيخ جاد احلق عيلوقد سئل اإلمام األكرب شيخ 



            
 ٣٢٨ א

  : فأجاب بام نصه,احلق عن هذا احلديث
لعلامء افرتاق األمة عىل ثالث وسبعني فرقة  اختلف ايف األحاديث الواردة 

هل هو  ,حقيقة العدديف كام اختلفوا  , ثبوهتا كال أو بعضامثبوهتا وعديف 
 وجيوز أن تزيد ,ال مفهوم له  أو أن العدد هنا ال حقيقة له أو,ملجرد التكثري
  . أو أن القصد أصول الفرق دون فروعها,وإن مل جيز النقص ,الفرق عليه

 ومع هذا مل يتفقوا ,صةفرق خايف ومن العلامء من تكلفوا حرص العدد 
  . يستغرقون هبا هذا العدديعلی الفرق الت

باب افرتاق األمم يف سنن ابن ماجه يف ومن صيغ هذا احلديث ما جاء 
ِمن حديث أب َ هريرة يَ َ َْ ُقال رسول ُ َُ َ َتفرقت اليهود على إحدى « :Aاهللا+َ ْ ِ َ َ ُ ُ َ ْ ِ َ َّ َ َ

ِوسبعني فرقة وتفترق أمت َّ ُ ُ ِ َ ْ َ َ ًَ َ ْ ِ َ ِ ْ َ عليَ ًى ثالث وسبعني فرقةَ ََ ْ ِ َ ِ ْ َ َ ٍ َ«) ١(. 
ٍعن عوف بن مالك وبإسناد آخر  ِ َ ِ ْ ِ ْ َ َْ ُقال قال رسول َ َُ َ َ ِافترقت « :Aاهللا+َ َ َ َ ْ

ٌاليهود على إحدى وسبعني فرقة فواحدة  َ َِ َ َ ً َ ْ ِ َ ِ ْ َ َ ْ ِ َ َ ُ ُ َ َالجنة وسبعون يف ْ ُ َْ َ َ ِ َّ ِالناريف ْ َّ, 
ِوافترقت النصارى على ثنتين ْ َ َْ َِّ َ َ َ َ ِ َ َ ْ َ وسبعني فرقة فإحدى وسبعون َ ُ ْ َْ ََ ْ ََ ِ َ ً َ ْ ِ َ ِالنار يف ِ َّ

ٌوواحدة  َ ِ َ ِالجنةيف َ َّ َ ِ والذ,ْ َّ ِ نفس محمد بيده لتفترقن أمتيَ َّ ُُ َّ ََ ِ َ َْ َْ ِ ِ ٍَ ِ َّ ُ ٍ على ثالث يَ َ َ َ َ
ٌوسبعني فرقة فواحدة  َ ِ َ َ ً َ ْ ِ َ ِ ْ َ َالجنة وثنتان وسبعون يف َ ُ َْ َ َ َِ َ ْ َِّ ِ ِالناريف ْ َ قيل.»َّ َ يا :ِ

َسولَر ْمن هماهللا +ُ ُ ْ َ قال?َ ُالجماعة«: َ َ َ َ ْ«)٢(. 
 وقد تكلم علامء ,ي داود واحلاكم والبيهقسنن أيبيف وهناك روايات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌ حسن:وقال) ٢٦٤٠ (أخرجه الرتمذي )١( ٌ صحيحََ ِ  ).٣٩٩١(وابن ماجه . َ
   .)٣٩٩٢(أخرجه ابن ماجه  )٢(



  
    

 

٣٢٩ אא

مؤلفات يف  وبيان هذه الفرق قد واجهه العلامء ,أسانيدهايف احلديث 
 وكل ما جيب علی املسلم اعتقاده والعمل به التمسك بالدين ,خاصة

وزيغ العقيدة وتأييد رشيعة والبدع  األهواء د عنع والب,عقيدة ورشيعة
 فمن ,ورسولهاهللا +وحتريم ما حرم ,ورسولهاهللا +ه وإباحة ما أباح,اإلسالم

له هبا صوفيا اهللا +هذا الفريق كان من مجلة الفرق الناجية إن ختممن كان 
xÞ≡u﴿م الله+ ,يفكان أو غري صو ÅÀ t⎦⎪ Ï% ©!$# |M ôϑ yè ÷Ρr& öΝÎγ ø‹ n= tã Î öxî ÅUθ àÒ øó yϑ ø9$# 

óΟÎγ ø‹ n= tæ Ÿω uρ t⎦⎫Ïj9!$ Ò9$#﴾ انتهى . واهللا سبحانه وتعاىل أعلم.آمني. 



            
 ٣٣٠ א

א؟ 
אא 

אא 
وأحسست مع تكرار السؤال بخMورة  ,هذا سؤال وجه إىل عدة مرات

فكان البد من ملسة  , أشاعته الMائفية املقيتة حوله أو حولنايسوء الفهم الذ
 ,هذا املوضوعيف عاجلة نسجل فيها مفهوم أهل العلم ومجهور املسلمني 

  . وما يمكن أن يكون من ورائه,رغم ما أعرف من شدة حساسيته
ه أو إقراره ل أو عمAي قول النبياصMالح علامء الدين هيف والسنة 

 − من عمره ة  ولو مرة واحد− من عمل بإحداها , شعب ثالثيفه
  . هذا هو مقرر علم األصول,أصبح من أهل السنة

 وإن , فهو من أهل السنةAحب السنةومعنى هذا كل من آمن بصا
 فكل مسلم هو من أهل السنة بقدر ما التزم ,التنفيذ وااللتزاميف قرص 
عىل املحافظة حماولة حتصيل األجر بمحاولة يف  فليست املفاضلة إال ,وأدى

  .ما يتيرس لكل إنسان من العلم والتMبيق
 ىإىل إعفاء اللحاهللا +أما ختصيص النسبة إ السنة بنفر معني ممن وفقهم

مبتدع ال عالقة له بأصول علوم في أو اصMالح Iائ ,يفهو إIالق عام
 وإنام هو من  ,الدين علی اإلIالق  وال حتى هبوامش علم املجتمع

  .يخصائص علم النفس العالج



  
    

 

٣٣١ א

 ونحن ,ثم كيف يتخذ هذا املظهر بالذات مؤرشا خاصا علی اتباع السنة
 , وكذلك ممن يسموهنم الفنانني,ملنحرفنينرى أكثرية كاثرة من الفالسفة ا

 ثم من يسموهنم ,علی اختالف لون الفن وصورته وحقيقته السوية والغوية
  ثم أصحاب ديانات السيخ واهلندوك , ومن يسموهنم اخلنافس,اهليبز

 مل تصلها ي وكذلك مئات من ماليني البدو الت,والربامها والالما والبوذيني
 كل أولئك يعفون ,وإسرتاليا والرشق األقىص وغريهأفريقيا يف دعوة الدين 

ه اليونان ل وقد هيتمون بتصفيفها وترجيلها أضعاف ما كان يعم,حلاهم
 ?والرومان فهل يقال إن هؤالء هم أهل السنة

ألديان واملذاهب املسيحية واليهودية يرخون اكام أن مجيع رجال 
 بل ?يزة للمسلم فكيف يكون إعفاء اللحى بعد كل هذا عالمة مم,اللحى

 ?للمسلم من أهل السنة بخصوصه
إعفاء اللحى سنة نبوية ال خالف عليها قوال أن يف ما من شك أبدا 

واملوفق إىل إعفائها اليوم بMل جدير حقا بالتقدير  ,وعمال وإقرارا
 مل يوفق يى هذا أن الذن ولكن ليس معاهللا,+وحساب نيته عىل ,والتوقري

حتى تكون السنة كل  , من ديوان اإلسالمسمهاإىل إعفائها قد شMب 
  .من ورائها إبليس فى وإن اخت, جمرد إعفاء اللحيةيالسنة ه
أن رجال سأل  :احلديث الثابت بألفاظ خمتلفة وروايات متعددةيف 
 فذكر له ,عام جيب االرتباU به من أمر الدين بعد الشهادتني Aاهللا+رسول
إخراج الزكاة إال أن  و, وصيام رمضان, الصلوات اخلمسAالرسول
 فانMلق − بالسنن بعد اإلتيان هبذه الفروض أن يأيتيف  أنه خمري ي أ−يتMوع 



            
 ٣٣٢ א

 السمح عىل يفكان التعقيب النبو ,الرجل وهو يقول واهللا ال أزيد عليها
من أهل اجلنة رجل من أراد أن ينظر إىل  : أفلح الروجيل أو قالAذلك قوله

  .ن صدق عىل ما ذكرته الروايات أو أفلح إ,فلينظر إىل هذا الرجل
 أنه لن يزيد شيئا من السنن عىل ما Aاهللا+ أقسم لرسوليفهل هذا الذ

 مع أنه رصح بأنه لن يزيد شيئا عن ?ال يعترب من أهل السنةاهللا +فرض
 ? فكيف  بالسنن غري التعبدية,الفرض من السنن التعبدية
 هذا هو منMق , آخرءعملها يشيف  والتقصري ءإن اإليامن بالسنة يش

 − شتى متكاثرة ي وه−السنن التعبدية ب إن التزام املسلم ,العلم احلاسم
صحة يف  وال ,صحة الدينيف أجدى عليه من الظهور بسنة ليست رشIا 

صحة يف  وال ,ءصحة احليايف  وال ,لقُصحة اخليف  وال رشIا ,العبادة
  .العلم كإعفاء اللحية ونحوها
 ,دون مفاضلة AالفMرة كام ذكرها الرسولإن إعفاء اللحية من سنن 

Fرة قص األظافر ونتف اإلبMفمن قال إهنا , وحلق العانة,ومن سنن الف 
  .Aاهللا+من سنن العبادة خالف رسول

متاهات من يف قد يدخل هبا اهللا +ثم إن صاحب اللحية ما مل يعصمه
 ,واالسترشاف عىل مهاوى الرياء وتزكية النفس ,معاصی القلوب

 مما ال ,قلبه لبقية املسلمني غري امللتحنييف  وتربية الغل ,ر الناسواحتقا
شأن الدنيا والدين حتى كأن الدين هو يف  منه ألعن املعاناة نزال نعاين

  . عند هؤالء الناس,إعفاء اللحية ليس إال



  
    

 

٣٣٣ א

إن أكثر من تسعة أعشار علامء األزهر الرشيف اليوم ال يعفون 
 ,علمهم وال خلقهم وال عقيدهتميف دح  وال يستMيع أحد أن يق,اللحى

وهم ال ينكرون اإلعفاء أبدا بل يتمونه عندما يشعرون أهنم قد أصبحوا 
 وعندما يكونون قد قاموا بجميع سنن العبادة ومجيع سنن ,أهال له
 وسنن العادة حتى يكون إعفاء اللحية إكامال للصورة الدينية ,اآلداب

 وستارا عىل ركام من احلمق ,ا ال أن يكون فضيحة هل,وختام عليها
  . واجلهل والعصبية املدمرة,والغل

 , ال عن علامء األزهرAاهللا+نعم نحن نأخذ ديننا عن سيدنا رسول
 وتوقريهم ,يكثرة هؤالء العلامء ومتكنهم جعل هلم تقديرهم العلمن ولك

 وهم يعلمون أن مسألة إعفاء اللحى ,مسائل الدينيف  وحجيتهم ,الذايت
 وال أمهات مسائل السنة , أمهات مسائل الدين عموماليست من
 ولكنها ال ترتبF أبدا بأصول , سنة كريمة ال مرية فيهاي فه,خصوصا

 نوع من ي إنام ه, وال بقواعد املعاملة,االعتقاد وال بحقائق العبادة
  .ذلكيف الكامل ال شك 

 يف ئ بدأنا نرى سامحة الفهم تعبق بنسيمها اهلاد:وها نحن أو
فقد كان رجل له  ,صفوف بعض اجلمعيات الكربى والMوائف الراشدة

وكان سكرتري هذه  ,الدولة يرأس إحدى هذه اجلامعاتيف منزلته الرفيعة 
  .اجلمعية وهو من أرسة مؤسسها وال حلية هلام

مثل منزلة األول أو يزيد يرأس أيضا مجعية ال يف وكان رجل عظيم 
  باإلضافة إىل مجعيات أخرى كانت وال,خMرا عن األوىل وال حلية لهتقل 



            
 ٣٣٤ א

 ثم هذه اجلموع املربورة من , وهذا هو شأن رجاهلا,زالت جماهدة بحق
ر ه ترتدد عىل دور هذه اجلامعات أعفت نفسها من حلية املظيالشباب الت

 , جيوز هلا فيها أن تMمئن إىل إصالح الظاهري حتى تبلغ الرتبة الت,اآلن
 فال جيذبه إعفاء اللحى من اجلانب ,بعد أن تكون قد أصلحت الباIن

  . إىل كبائر موبقة من أمراض القلوب والبواIن والذايتالنفيس
 أن ي كMابع الربيد ال ينبغ−اهللا + ونستغفر−إن توفري اللحية فيام نرى 

 ويتم العنوان علی ,يوضع عىل ظرف اخلMاب إال بعد أن تكمل الكتابة
 , والعنوان صحيحا, وكام جيب أن يكون اخلMاب تاما,الصحيحالوجه 

  .جيب أن يكون الMابع سليام نظيفا ال عيب فيه
شئون السنة يف اهللا +نحن نعرف ماذا قال السلف واخللف بحمد

وأقسامها ومراتبها بني الوجوب والندب واالستحباب خصوصا 
 وال إ , املتهورينوال إىل هتور ,ىحاجة إىل محق احلمقيف  فلسنا ,وعموما

ة هلم لة من ال حيل ونعرف أنه حي, ننتظرهيالعناية بالسباب والشتم الذ
أو دين يقدس وخصوصا هؤالء الذين جعلوها وسيلة  ,من علم حيرتم

 ونحن نعرف حساسية هذا املوضوع ودقته ,تسول لتحقيق عرض الدنيا
اهللا +ني من دينمن املسلم) %٩٩(ولكننا ال نستMيع أن نقبل إخراج  ,متاما

 أو أن يسود االعتقاد بأن أهل السنة هم فقF ,بسبب عدم إرخاء اللحى
  .أهل اللحى كيفام كانوا سفال أو علوا



  
    

 

٣٣٥ א

אW 
 ثم أدب  −٣   ثم عبادة −٢  عقيدة  −١
 .ثم أخريا جدا مظهر وعادة −٥  ثم معاملة −٤

ا وهو  فأشار إىل صدره ثالث? أين التقوىAاهللا+وقد سئل رسول
 ثم إن أحاديث , ومل يرش إIالقا إىل عضو آخر, التقوى هاهنا:يقول

 وإال كان من أهل اهللا,+دينيف  األصل األول ياإلخالص وصدق النية ه
اجلنة كل من أرخى حليته من غري املسلمني وزعامء الفسق والزندقة 

  .والشيوعية ورجال الدعارة والكهنوت من كل دين آخر
 ? هل حقيقة أن اللحية مفتاح اجلنة:أذينيف ئلني لقد أرس بعض السا

  ?فمهام عمل املسلم من عمل صالح وال حلية له فهو من أهل النار
 إنه البد إذا غسلت يدك قبل الMعام : فيام قيل لقد قيل يل:قال السائل

 , والبد أن تلعق أصابعك, بأصابعك تقMر ماء علی اخلبز واألدمأن تأيت
الرمل بعد يف  أو تفركها ,بMن قدمكيف سحها أو تلعقها غريك أو مت

  وبني أهيليالشقاق بينيف  وقد فعلت هذا فكان سببا : قال.األكل
 بل كان سببا فيام هو أكثر من ذلك من التقزز واالشمئزاز ,يوأصدقائ

  . وبنايتي وزوجتي حتى مع أبنائ,املر
بت  وقد فعلت مرات فأص, ال جتفف ماء الوضوء عن وجهكوقالوا يل

 ال أزال أعاجله حتى كدت أيأس من الشفاء , حاديبعد قليل بمرض جلد
 .كام ترى



            
 ٣٣٦ א

 , حرجا قاتال مما يسبب يل, ال ترشب وال تتبول قائام أبدا:وقالوا
 وأن ترتك شعرك يMول , البد أن حتمل املرود واملكحلة والعصا:وقالوا

  .ناروإال فأنت من أهل ال.. .ثم قالوا.. . وقالوا, قفاكحتى يغMي
 إىل هذا − رجل ي أ−عند ما هيبF هبا رجل اهللا +وأظن أن الدعوة إىل

 , وعصبيا أوال,املستوى فقد استوجب من املسلمني عالجا عاجال نفسيا
 ونفيه مع من , وال فقد تعني اعتقاله, ثم تأديبا,ثم علميا وفقهيا ثانيا

  .رفع عنهم القلم
واإلعالمية املسموعة أفكل هذه املوبقات العقائدية واألخالقية 

 وال يدخل هبا النار أحد ,واملقروءة واملنظورة وغريها ال تذكر وال تكافح
 ي أو مل يعتصم هبذه احلاشيات من العادات الت,إال من أرجأ إعفاء اللحية

ذلكم الوقت يف كانت من رضوريات حياة العرب ومواريث عاداهتم 
سكوا بسنن العادات  إذا أراد رجل بالناس أن يستم,ألسباب وأسباب

 ,املسكن واملMعم وامللبس واملقام واملظهريف فليأخذها كال ال يتجزأ 
 , ضبMا بضبF, ومجيع مMالب احلياة, واملحادثة, واملعاملة,والعمل

 − إما أن يأخذ البعض ويدع البعض بغري ما تعليل وال فقه ,ومتاما بتامم
  . فقول مردود مرفوض−كام هو شأن هؤالء الناس 

 بل نرجوه , فنحن ال ننكر أبدا إعفاء اللحى وهللا احلمد,أخرياو
 وال نزال نعتقد أن من مجع , فهمناه وقدمناهيونتمناه علی الوجه الذ

 إنام هو بMل ,إرادته فأصلح أمره باIنا ابتداء ثم أعلن بظاهره انتهاء
 أما اإلعفاء جمرد اإلعفاء فأمر ليس هو كل ,جدير بكل تقدير وتوقري



  
    

 

٣٣٧ א

 وال , بذاته عن أصل وال عن فرعي وهو ال يغن, وال هو كل الدين,السنة
  .الدين مجيعايف  وال ,سنة وال فرضيف 

 وفيام حيوIنا من , باالهتامم من هذاالسنة والدين ما هو أوىليف ثم إن 
 وفيام يفد إلينا من مذاهب ,غاية اخلMورة أوىل باالهتامم من هذايف متغريات 

يف املعاصی العلنية املوبقة يف  و, ما هو  أوىل من هذاوأفكار وتقاليد خمربة
  .خمتلف املستويات وعىل خمتلف الصور واألوضاع ما هو أوىل من هذا

 ,عن انتشار اللحى قبل أن يسألنا عن تضييع األصولاهللا +ولن يسألنا
 والعمى عن مكافحة هذه الكبائر املوبقة ,وختريب العبادات والعقائد

عن إهدار أوقاتنا اهللا + ولسوف يسألنا, فكرية أو عملية,متوIنة أو وافدة
 وتشتيت , وإنام هو متزيق لألمة, بخري ال يأيتي الذيهذا التالحيف 

  . املقدس ويا ليتنا مع ذلك نسلمي للبناء اإلسالمللشمل وتدمري داخيل



            
 ٣٣٨ א

אא 
 , وكان قبل البعثة قبيلة صوفية معروفة للعرب,قديم جدايف لفظ الصو

 املعروف ي ولكن اللفظ بمعناه االصMالح,البيت احلراميف وكان هلم خدمة 
 ولعل ,ي اهلجرأواخر القرن األول وأوائل القرن الثاينيف اآلن مل يعرف إال 

) ـ ه١٧٧سنة يف املتو(بن زيد ااحد أقدم من نعرفه ذكر الصوفية هو عبد الو
 وكان من اهللا,+رمحه) ـ ه١١٠ت سنة ( يوكان ممن يصحب احلسن البرص

  .أجلة أصحابه
 ? قيل لعبد الواحد بن زيد من الصوفية عندك:قال أبو نرص الرساج

 , والعاكفون عليها بقلوهبم, القائمون بعقوهلم عىل مهمهم:قال
  .هم الصوفيةاملعتصمون بسيدهم من رش نفوسهم 

) ـ ه٢٠٠سنة يف املتو(  من ذكر التصوف هو معروف الكرخيموأقد
  . اخلالئقيأيديف  التصوف األخذ باحلقائق واليأس مما :حيث قال

أما قبل ذلك فقد كان الصوفية يسمون بأسامء ختتلف من جهة إىل جهة 
 , وأهل الذكر, وكانوا يسمون العباد والزهاد,يبالد العامل اإلسالميف 

  .إلخ. ..إلخ. ..واإلرشاد
 Iائفة يسمون )ـ ه٢٠٠سنة ( اإلسكندرية حوايليف وقد ظهر 

وترأس عليها رجل  , يأمرون باملعروف ويعارضون السلMان,بالصوفية
 ,القضاةيف  يكام ذكره الكنديف منهم يقال له أبو عبد الرمحن الصو

  .اخلFMيف  يواملقريز
 ,كانت حتيF بعيسى بن املنكدروكذلك أIلق لفظ الصوفية عىل مجاعة 



  
    

 

٣٣٩ אא

وكان هؤالء القوم يأمرون  , قضاء مرص عىل عهد املأمون ويليالذ
 ابن املنكدر القضاء كانت هذه  وملا ويل,باملعروف وينهون عن املنكر

 , ذهب اإلسالم  أهيا القايض:جملس احلكم فتقوليف الMائفة تأتيه وهو 
  . معهم فيرتك املجلس ويميض.حصل كيت وكيت

 ,أوائل القرن الثاينيف  فقد ورد ألول مرة − لقبا مفردا −يف أما الصو
دائرة املعارف اإلسالمية يف  كام )ـه١٩٨− ١٢٠(ونعت به جابر بن حيان 

  .الزهديف  وله مذهب خاص ,وهو صاحب رياضة وكيمياء من أهل الكوفة
 يقول )ـه١٥٠سنة (يف أيضا تويف وهو كويف وكذلك أبو هاشم الصو

 . لوال أبو هاشم ما عرفت دقيق الرياء:)ـه١٦١ت  (يفيه سفيان الثور
  .نفحات األنسيف كام 

الMواف يف  رأيت صوفيا : أنه قاليبل لقد نقل عن احلسن البرص
 ,ي ما معي يكفين, أربعة دوانيقي مع: وقال, فلم يأخذه,فأعMيته شيئا

  .فراللمع والعوايف كام 
كرت ما يفهم منه أن هذا اللفظ كان يات فذا بعض الروتوجاء

  .النصف األول من القرن األوليف معروفا 
حدث أبو خمنف عن هشام بن عروة أن عذريا شكا إىل معاوية إكراه 

يف  ورغبة ابن أم احلكم ,واليه ابن أم احلكم له عىل Iالق زوجه جلامهلا
  : فكتب إليه معاوية فيام كتبه,البناء هبا

ــ  لـه كتـبقد كنت تـشبه صـوفيا ــرآنم ــات ق ــرائض أو آي ن الف



            
 ٣٤٠ א

  .اللمعيف قصة Iويلة ذكرها الرساج يف 
يف الكوفة مقصورة يف قد ظهرت أول أمرها يف ويبدو أن كلمة صو

يف  وكان عبدك الصو,إIالقها عىل أفراد يعتنقون مذهبا من مذاهب الزهد
سنة ( ببغداديف  وتو, وهو من القائلني بأن اإلمامة بالتعيني,آخر أئمته

  .)ـ ه٢١٠
 فام انقضت ,وقد قدر هلذا االسم أن يكون له شأن خMري فيام بعد

مخسون عاما حتى أصبح يMلق عىل كافة صوفية العراق خصوصا من 
مقابل يف  )البسF والسامحة( ويغلب عليهم ,اشتهروا باسم القلندرية

 واالحتياU ثم )القبض( وهم صوفية خراسان ويغلب عليهم ,املالمتية
  .ذ هذا االسم يMلق بعد ذلك عىل كافة الصوفية املسلمنيأخ



  
    

 

٣٤١ אא

אאא؟ 

اشرتك فضيلة الشيخ أمحد حسن مسلم عضو جلنة الفتوى وفضيلة 
الكلمة يف الشيخ عبد املنصف حممود مدير عام الوعظ واإلرشاد  باألزهر 

فضيلة الشيخ أن هنا إىل ا فأنصفاه ونشري هياآلتية عن التصوف اإلسالم
العشرية املحمدية كان من حممد حافظ سليامن مدير الوعظ السابق وعضو 

 ي كام أن فضيلة األستاذ الشيخ إبراهيم الدسوق,خرية الصوفية الرشعيني
  . وزير األوقاف السابق كان من كبار الصوفية الرشعينييمرع

אW 
 وقد كان يلبسه بعض العباد والزهاد ,التصوف مشتق من الصوف

اهللا + أهل الصفة الذين قالذلكيف  وقدوهتم ,الذين ال يميلون إ الرتف
÷﴿فيهم  É9 ô¹ $#uρ y7 |¡øtΡ yì tΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# šχθ ãã ô‰tƒ Νæη −/u‘ Íο 4ρ y‰tó ø9$$ Î/ Äc© Å´ yè ø9$# uρ tβρß‰ƒ Ì ãƒ 
…çµ yγ ô_ uρ﴾+]٢٨ :الكهف[. 

 لقد أدركت سبعني بدريا كان : أنه قال يوأثر عن احلسن البرص
 من :يفصو عن اليوعندما سئل أبو علی الروذبار. .لباسهم الصوف

  . من لبس الصوف علی الصفا: قال?هو
  التصوف هو األخذ :)هـ٢٠٠سنة (يف يف  املتويوقال معروف الكرخ

  . اخلالئقيأيديف واليأس عام . .باحلقائق
 .من صفا قلبه هللايف  الصو:)هـ٢٢٧سنة (يف املتويف وقال برش احلا



            
 ٣٤٢ א

م  واملراد به الشخص املسل,صMلح الناس عليها لقب :والتصوف
الصدر األول يف  وممن عرف بالتصوف ,ك بالكتاب والسنةتمساملس

  :ياإلسالم
كام  ,وحده يعيش وحده ويموت وحدهأمة إنه :  يأبو ذر الغفار

 وسلامن ,ومنهم حذيفة بن اليامن Aأخرب بذلك الصادق املصدوق
 يأتيه من بيت مال املسلمني علی ي فقد كان يوزع عMاءه الذالفاريس

  . كان ينسج اخلوص ويبيعه,وكان يأكل من عمل يده ,الفقراء واملساكني
 , كان يعظ الناس ويرشدهمي الذيثم جاء من بعدهم احلسن البرص

 .بن دينارمالك منهم رجاال وقد ربى 
 .ثم جاء بعد ذلك إبراهيم بن آدهم

  ) ـ ه٢٤٥سنة (يف  املتويثم ذو النون املرص
 .يوالقشري ,ثم اإلمام اجلنيد

ودعائمه  ,والتصوف من حيث ذاته عقيدة وخلق وجهاد ودعوة
ومتابعة القرآن  ,اإلسالم واإليامن واإلحسان بام فيه املراقبة واملشاهدة

والسلوك  , بكل فضيلةوالتحيل , عن كل رذيلة وأهدافه التخيل,والسنة
  . وإصالح الباIن واإليثار, وجهاد النفس,ورسولهاهللا +امللتزم بMاعة

وليس من التصوف القول بمخالفة احلقيقة للرشيعة فهام صنوان 
 انترشت بني يوليس من التصوف تلك البدع الت ,متالزمان كالروح واجلسد

 تثري الدهشة والعجب كالرضب علی يبعض الMرق الصوفية املعارصة والت



  
    

 

٣٤٣ אא

 والرقص أثناء الذكر ,اهللا+أسامءيف و والتحريف الله+الدف واملزمار وآالت
أو ترك األخذ باألسباب والركون إىل  ,واالختالU بني الذاكرين والذاكرات

أو اختاذ الMريقة حرفة للتكسب أو غري ذلك من كل  ,حياة الدعة والتواكل
 A والرسول, وال يتفق مع روح الرشيعة السمحة الغراء,الدينيف حمدث 
  .ي رواه البخار.نه فهو ردأمرنا هذا ما ليس ميف  من أحدث :يقول



            
 ٣٤٤ א

אא 
 أضواء جمملة عىل وجهة النظر الصوفية

 )١(إحدى املجالت احلبيبةيف  يقرأت كلمة عن Iبيعة اجلزاء األخرو
 بل −عها وصلبها ألدنى مناسبة ووقد انتقل السيد كاتب الكلمة من موض

 ومذهب الصوفية , إ الكالم عن عبادة الرغبة والرهبة−لغري مناسبة 
ة ل الصوفية محي عىل رأ– وهو عامل كبري فاضل −م محل الكاتب  ث,فيها

 من كل من سبقه إىل هذا ,موضوعهايف كل ما سبقها يف مجعت كل عصبية 
  . واملحدثنيىاجلانب من الكتاب القدام

 لو مل يكن كاتب هذه الكلمة هو كاتبها هذا ألغفلناها اهللا,+ويشهد
 فقد ,نفسنا وال قراءناأا شغلنا به وم ,انتظار الحقيهيف وأحلقناه بسابقيه 

 ينشغل به ,أصبح تتبع التصوف وجتديد احلملة عليه بال جديد أمرا مألوفا
 يدينية والوجودية والتلف العقائدالالناس عن موجات اإلحلاد وال

 كأنا فرغنا من كفاح املتفق , املدمر وال قوة إال باهللاي واإلعالميواألخالق
  . التمسلف املنحرفى ولكنها عدو,لف فيه فلم يبق إال املخت,عليه

 أمر يستوقف ,واالنشغال بكفاح ما فيه خالف عن ما ال خالف عليه
جيعلنا  )٢(ولكن حسن الظن بالكاتب الكبري ,الذهن ويستلفت النظر

 فال نحب أن يتصدع الصف ,نعتذر له عند أنفسنا وعند أمثالنا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ملواء اإلسالاجملة  )١(
 .هو الشيخ حممد الغزايل السقا )٢(



  
    

 

٣٤٥ אא

اهللا + يرضاهايلت وللرجل آثاره ا, وإن أحب ذلك آخرون,ياإلسالم
  .ورسوله واملسلمون

يف  ي كام سامها األستاذ وهيكانت الكلمة عن Iبيعة اجلزاء األخرو
 مقدمتها ثم هجوم عىل ى كام أسم,نفس الوقت دفاع عن الغريزة البرشية

 .]١٤٨:البقرة[+﴾9e≅ä3Ï9uρ îπyγô_Íρ uθèδ $pκÏj9uθãΒ﴿ بقيتها ي كام أسم)ياالستعالء الروح(
فه األستاذ كام نعرفه أنه ليس كل الصوفية حيتقرون البدن  يعريوالذ

 فيهم لسبب أو آلخر ي ووجود Iائفة ترى هذا الرأ,لون عىل سحقهمويع
 ليسوا هم كل ,كل Iائفة غالةيف ومن املسلم به أن  ,ال يؤخذ به مجيعهم

إرادة يف  أو اخلMأ ,تغاليهم حسن النيةيف  وقد يشفع هلم ,الMائفة
 ,ئذ ال يكونون هم عنوان الMائفة وال حقيقتها وال مثلها وحين,الصواب

  .وال تستحق الMائفة كلها املؤاخذة من أجلهم
َجد الغالة بني املسلمني والنبُوقد و  وقصة , ينزلي والوح,ي حيِ

إلخ معروف .. .و.. .الصحابة الذين أرادوا صيام الدهر وترك النساء و
نذكر أمثال ال  ثم ملاذا ,وحكمة برفق A وقد هناهم الرسول,لMلبة العلم

ممن  ,بن املباركاهللا + وعبد,ي وشمس الدين الدمياI, احلسن الشاذيلأيب
  . واحلارضاملايضيف  وهم كثرة كاثرة ?صوف واحلياةتمجعوا بني ال

 وال نMبق هذا احلكم عىل بقية ,ثم ملاذا نأخذ التصوف كله بأفراد منه
 بمؤاخذه السيد الكاتب نفسه ألنه  وإال كان من حقنا أن نMالب?املذاهب

  .كان يوما من مجاعة معروفة وبرغم فضلها كان فيها غالة معروفون



            
 ٣٤٦ א

א،W 
 عندهم أساس العبادة ي بل ه,فإن الصوفية مل حيقروا عبادة الرغبة والرهبة

ومل يأت عىل لسان أحدهم وال إحداهن  ترصيح بذلك االحتقار أو  ,املجردة
  .ني عقال أو رشعاتأبدا بني الوجهيف  فإنه ال تنا, إليه فيام نعرفإشارة

 اآلخر وإال ي ال يكون معناه احتقار الرأي عىل رأيعىل أن اختيار رأ
 , عندهم بدليلهحفقد سلمنا بأن اختيار بعض أئمة الفقه مثال ملا ترج

يقرأ وأن اختيار املصىل سورة أو آية ل , احتقار ما ذهب إليه اآلخرونييعن
 . أنه حيتقر بقية القرآن كله  وليس كذلك قFي يعن,صالتهيف هبا 

 يرأيف  أن هناك فاضل وأفضل منه اثم إن املفاضلة بني شيئني معناه
يف  وهكذا ال نرى , فال رائحة لالحتقار هنا علی اإلIالق,املفاضل

زه عنه ن إال أن تكون لسبب نحب أن ن,مذهبهم ما يوجب كل هذه الثورة
  .الكريماألخ 

W 
فإن ملن اختاروا العبادة املجردة عن الرغبة والرهبة وجهة نظر 

ومل يمنعوها  ,عبادهتميف فهم مثال مل يغمزوا غريهم  ,تستوجب اإلنصاف
  :ولكنهم ,كام قدمنا

ثم Iلبوا بعدها ما  ,وآمنوا هبا ومارسوها ,أقروا عبادة الرغبة والرهبة −١
 أو ما هو عندهم ثمرة Iبيعية لعبادة ,كمل عندهم أنه أفضل وأحترج

 يمراقيف  ي فهم قد انتقلوا من Iور إىل Iور تلقائ,الرغبة والرهبة
  .اهللا+السلوك إىل



  
    

 

٣٤٧ אא

تعاىل بحق األلوهية مستحق للعبادة بالذات ال اهللا +فإهنم يرون أن
 فرارا , وأنه أهل للعبادة ولو مل يتفضل عىل عباده باجلزاء,بالسبب

 وإن , فإن أصابه خري اIمأن به,عىل حرفاهللا +ن يعبدمن اللحاق بم
  .أصابته فتنة انقلب عىل وجهه

اختاروا العبادة املجردة ختلصا من شبهة االنشغال باملخلوق عن  −٢
ِّمؤثرـْ وباألثر عن ال,اخلالق َ  فيه تفصيل ء عن يشء واالنشغال بيش,ُ

اهللا +عن وهم ال يفضلون االنشغال ,ملا انشغل به املرء عن غريه
  . فقد يكون ذلك هو اجلريمة املوبقة,ءبيش

 عندهم علة ي وه−اختاروا هذه العبادة خروجا من شبهة املعاوضة  −٣
 أن يعامله عىل أساس حساب يحقه ال ينبغاهللا + فإن من يقدر−قادحة 

 , فالتجارة معه تعاىل تقوم عىل أساس العبودية,األرباح واخلسائر
$!﴿ هواختصاصه وحده بالتقدير األنز ,دومقتضاها التسليم للمعبو tΒ uρ 

(#ÿρ âÉ∆ é& ω Î) (#ρ ß‰ç6 ÷è u‹Ï9 ©!$# t⎦⎫ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$! Ÿω﴿ ]٥:البينة[+﴾#$ r& ¬! ß⎯ƒ Ïe$! $# 
ßÈ Ï9$ sƒ ø:$#﴾+]قد  −هباررغبا أو  −عبادته يف  والنظر إىل غريه تعاىل ]٣:الزمر

  .استصبح علة من دون هذا اإلخالص ال حمالة عند بعض الن
اهللا + اختارها أهل العبادة املجردة ليست غريبة عىل دينين الرتبة الت إ−٤

⎪⎦t﴿تعاىل يقول اهللا + فإن,إIالقا Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖ |¡ôm r& 4© o_ó¡ çt ø:$# ×ο yŠ$ tƒ Î— uρ﴾+]٢٦:يونس[ 
 وإال ملا استحق اإلشارة , أن هناك شيئا وراء احلسنى لعله خري منهايأ

β≡uθ×﴿تعاىل فيقول اهللا + يصفهي الذء ولعله اليش,إليه ôÊ Í‘ uρ š∅ ÏiΒ «! $# 
ç t9 ò2 r&﴾+]يبة السابق ي أ]٧٢:التوبةMأكرب من جنة عدن واملساكن ال 

  .وذلك هو ما يMلبه السادة عليهم الرضوان ,اآليةيف ذكرها 



            
 ٣٤٨ א

 , مفعوالت لهي أو ه, أثر لصفاتهي فهاهللا,+ن اجلنة والنار من خلق إ−٥
ستها ا وIلب الذات لقد, مع أثرهاوالقيام مع الذات قيام بالتايل

Iلب  هنا يصح االستغناء عن ,Iلب لMيب آثارها بالتبعية الرضورية
ِّمؤثر فيتحصل اجلمع بني اخلريينـْاألثر بMلب ال َ  وليس كذلك حني ,ُ

  .بMلب األثر وحدهفي يكت
 ء يشيفأاهللا + ومن فقد? فقدهء يشيفأاهللا + من وجداهللا,+يا سبحان

  ?بكاف عبده اهللا+ أليس?وجده
 ∆tΒuρ ö≅yèøtƒ šÏ9≡sŒ u™!$tóÏFö/$# ÏN$|Êós⎯﴿إن هؤالء السادة وقفوا عند قوله تعاىل  −٦

«!$# t∃öθ|¡sù ÏµŠÏ?÷σçΡ #·ô_r& $\Κ‹Ïàtã﴾]فهو مل يقل ابتغاء اجلنة أو خمافة ]١١٤:النساء 
 š∅ÏΒuρ﴿  ومثله قوله تعاىل,فى مرضاته وكي بل الغاية ه,النار هنا

Ä¨$̈Ψ9$# ⎯tΒ “Ìô±o„ çµ|¡øtΡ u™!$tóÏGö/$# ÉV$|Êós∆ «!$#﴾+]وقوله تعاىل ]٢٠٧:البقرة 
﴿ã≅sWtΒuρ t⎦⎪Ï%©!$# šχθà)ÏΨãƒ ãΝßγs9≡uθøΒr& u™!$tóÏGö/$# ÅV$|ÊötΒ «!$#﴾+]وقوله ]٢٦٥:البقرة 

 .]١:املمتحنة[+﴾∆βÎ) ÷Λä⎢Ψä. óΟçFô_tyz #Y‰≈yγÅ_ ’Îû ’Í?‹Î6y™ u™!$tóÏGö/$#uρ ’ÎA$|Êós﴿تعاىل 
رضاه حسن اجلزاء الذين يف  و,فأملهم األول واألخري أن يرىض عنهم

 فلعل هذا مما ال , ال أن يساوموه سلعة بسلعة,يرضونه ويرضاه
  .يتوفر فيه كل أدب العبودية أحيانا

 ال اجلنة اهللا,+العبادة اخلالصة لوجهيف كيف يعاب عليهم مذهبهم  −٧
⎪⎦t﴿وقد قرءوا قوله تعاىل  , أو نار يصلوهنا,يؤتوهنا Ï% ©!$# uρ (#ρ ç y9 |¹ u™!$ tóÏG ö/$# 

Ïµ ô_ uρ öΝ ÍκÍh5u‘﴾+]َابتغاء( نعم ]٢٢:الرعد َ ِ ْجه ربهمَو ْ ِ ِّ َ ِ  هو أفضل من ي الذ)ْ
  .اجلنة بكل ما فيها



  
    

 

٣٤٩ אא

$﴿تعاىل أهل هذا املقام اهللا +وقد مدح pκ â: ¨Ζyf ã‹ y™ uρ ’s+ ø?F{$# ∩⊇∠∪ “ Ï% ©!$# ’ ÎA÷σãƒ 
…ã& s!$ tΒ 4’ ª1 u” tItƒ ∩⊇∇∪ $ tΒ uρ >‰ tnL{ …çν y‰Ψ Ïã ⎯ÏΒ 7π yϑ ÷è ÏoΡ #“ t“ øgéB ∩⊇®∪ ω Î) u™ !$ tó ÏG ö/$# Ïµ ô` uρ Ïµ În/u‘ 
4’ n?ôã F{$# ∩⊄⊃∪ t∃öθ |¡ s9uρ 4© yÌö tƒ﴾+]٢١−١٧ :الليل[. 

 يأتيه هو يأن من ابتغى وجه ربه وحده باخلري الذيف فاآلية نص 
 ,نة اجليحني يMلب التقيف  وال تنا,ي واألتقى غري التق,األتقى

يف  و,فيحصل األتقى علی اهلدفني معا ,ويMلب األتقى رب اجلنة
  .اجلنة خري دليليف عىل عبادة اهللا +أحاديث جتيل

É9÷﴿تأمل قوله تعاىل  ô¹ $#uρ y7 |¡ øtΡ yì tΒ t⎦⎪ Ï%©! $# šχθ ãã ô‰tƒ Νæη −/ u‘ Íο 4ρ y‰tó ø9$$ Î/ 
Äc© Å´ yè ø9$# uρ tβρ ß‰ƒ Ìãƒ …çµ yγ ô_ uρ﴾+]وقوله ]٢٨:الكهف ﴿Ÿω uρ ÏŠã ôÜs? t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ ããô‰ tƒ Οßγ −/ u‘ 

Íο 4ρ y‰ tóø9 $$ Î/ Äc© Å´ yèø9 $#uρ tβρ ß‰ƒ Ìãƒ …çµ yγ ô_ uρ﴾+]ال يريدون إال وجهه]٥٢:األنعام .  
 فال يوازن ,فوق حب املألوهاهللا + عىل من جيعل حبٍ عاري أيال أدر −٨

َال «: Aاهللا+احلديث الثابت عن رسوليف  و,بينهام وال يقتاس عليهام
ُيؤمن  ِ ْ ْأحدكم حتى أكون أحب إليه منُ َ َ َِ ِ ْ َ ِ َّ َ َ ََ ُ َُّ ْ ِوالناس  نفسه وأهله ُ َّ َ
َأجمعني ِ َ ْ َ«)١(. 

 وخافوه فوق خوفهم ,ةـم للجنـوق حبهـفاهللا +واـد أحبـؤالء قـوه
öΝåκ﴿تعاىل يقول اهللا + أليس,من النار tΞθ ™6 Ït ä† Éb=ßs x. «! $# ( t⎦⎪ É‹©9$# uρ (#þθ ãΖ tΒ#u™ ‘‰x© r& 
$ {6 ãm °!﴾+]ثم هو تعاىل يقول  ]١٦٥:البقرة﴿$ ¨Β r& uρ ô⎯ tΒ t∃% s{ tΠ$ s) tΒ ⎯ ÏµÎn/ u‘ ‘ yγ tΡ uρ 

}§ ø¨Ζ9$# Ç⎯tã 3“ uθ oλù;  خالق النار اهللا,+ ملقامي فاخلوف احلقيق]٤٠:النازعات[+﴾#$
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍعن أنس بلفظ) ٤٤/٧٠( ومسلم )١٥ (أخرجه البخاري )١( َ َ ْ َال يؤمن أحدكم حتى أكون  «:َ ُ َُ ََّ َ َ ُْ ُ ِ ْ ُ َ
َأحب إليه من والده و َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ْ َ ِ َّ َولده والناس أجمعنيَ ِ َ ْ َ ِ َّ َ َِ ِ ٍ جد زهرة بن معبد بلفظوعند أمحد عن. »َ َ ْ َ ِ ْ َ َ ْ َال  «:ُ

ِيؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ِِ ْ ََ ْ َ َ َ ُِ ِْ َ ِ َّ َ َ َُ َُّ ْ ُ ْ ُ«   . 



            
 ٣٥٠ א

⎯ô﴿هو خوف من النار أيضا وهو يقول  yϑ Ï9uρ t∃% s{ tΠ$ s)tΒ ⎯ ÏµÎn/ u‘ 
Èβ$ tF̈Ζ y_﴾+]وخوف ناره بخوفه ألنه مجع بني خوفه تعاىل]٤٦:الرمحن , 

zΟ﴿وهو يقول  n= ÷è u‹Ï9 ª!$# ⎯ tΒ …çµ èù$ sƒ s† Í=ø‹ tóø9 $$ Î/﴾+]وال كذلك من ]٩٤:املائدة 
 ولذلك كان هذا شأن ,خياف ناره فهو ال خيافه ذاته لوال النار

tβθ﴿ كام قال تعاىل ,املالئكة èù$ sƒ s† Ν åκ®5u‘ ⎯ÏiΒ óΟÎγ Ï% öθ sù tβθ è= yè øtƒ uρ $ tΒ 
tβρ ã tΒ ÷σãƒ﴾+]آخرءال من أجل يش , من أجله هوي أ]٥٠:النحل .  

 ورهبة ورغبة ذاتية ,عنهم يدعون رهبم خوفا وIمعااهللا +فالسادة ريض
 , بالنظر إىل ثواب أو عقاب,غري معلولة وال موقوفة وال مدخولة
 ,صل هبم عن الدين اخلاىأفإنام هو التفات جيدون فيه حرصا ين

  .وابتغاء الوجه العظيم
 ولن يدخل أحد اجلنة بعمله كام يقول , األعامل نظر إوهو بالتايل
  .Aالرسول

با غبلغ عن بعض السادة بأهنم يعبدونه خوفا وIمعا وراهللا +أما أن −٩
 جتعل الرغب والرهب موجها ي التاص قلوب اخلوي فإنام ه,ورهبا

يف  وحتى علی الوجه البسيF  فإنه ال تنا,إىل ذاته فتصيب اخلريين معا
ن اختصاص أحد الوجهني بالذكر ال يمنع الوجه إ ف,وال مفاضلة

  .اآلخر
بثمنها مهام اهللا +يضمن العبد كامهلا حتى يMالب يالتثم أية عبادة تلك 

$﴿بالغ فيها  tΒ uρ (#ρ â‘ y‰ s% ©!$# ¨, ym ⎯Íν Í‘ ô‰ s%﴾+]اهللا+ وهذا هو رسول]٦٧:الزمرA 
نك ال  سبحا:A فيقول,أهلهاهللا +مااهللا +يعرتف بأن العبد ال يبلغ من حق

  . أنت كام أثنيت عىل نفسك, ثناء عليكنحيص



  
    

 

٣٥١ אא

÷﴿أليس يقول احلق تبارك وتعاىل  É9ô¹ $# uρ y7 |¡øtΡ yì tΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# šχθ ããô‰ tƒ Νæη −/u‘ 
Íο 4ρ y‰ tóø9 $$ Î/ Äc© Å´ yè ø9$#uρ tβρ ß‰ƒ Ìãƒ …çµ yγ ô_ uρ﴾+]ويقول ]٢٨:الكهف ﴿Ÿω uρ ÏŠ ãôÜ s? t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ ãã ô‰tƒ 

Οßγ −/ u‘ Íο 4ρ y‰tó ø9$$ Î/ Äc© Å´ yè ø9$#uρ tβρ ß‰ƒ Ì ãƒ …çµ yγ ô_ uρ﴾]ال يريدون شيئا آخر]٥٢:األنعام , 
َيريدون(تأمل كثريا قوله  ُ ِ ُجههَو ُ َ ْ.(  

 ,وهكذا نرى أنه ال منافاة أبدا بني ما يرى الكاتب وسابقوه والحقوه
يف وبني ما يرى هؤالء السادة من تنزيه لأللوهية ووزن للعبودية وعمق 

  . كام قدمناالفكرة وتأصيل للمذهب
إلخواننا الذين كافحوا كل اهللا + وغفر,فهذا صحيح وهذا صحيح

 بدل من عبادة الذات ,املناكر فلم يبق منها إال عبادة الرغبة والرهبة
 عىل عمقه وتساميه ودقة ي عىل أن هذا الرأ,املستوجبة للرغبة والرهبة

 فيؤمن به ,يوم أحدا هو أهل له الفمراميه مل يعد اآلن أكثر من أثر ال نعر
  .اهللا+ فقد يكون مما ذهب أهله وزمانه إال من شاء,ويعمل به

ضمن اجلنـةاهللا+إن من Iلب
مـا فقـد شـيئااهللا+فمن وجـد
مـا وجـد شـيئااهللا+ومن فقـد

َفغري الصوفية وقفوا عند احلسنى بحكم التزام املعاوضة ْ  الصوفية فقد ا أم,ُ
َ احلسنى إ الزيادة بحكم اختMو ْ   . والتفويض املMلق,احلب واألمل الفسيحُ

⎪⎦t﴿عن أحبابه اهللا +أومل يقل Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖ |¡ôm r& 4© o_ ó¡çt ø: $# ×ο yŠ$ tƒ Î— uρ﴾+]إذن ]٢٦:يونس 
َفهناك ما هو فوق احلسنى وهو ما يMلبه الصوفية  ْ مقام البسF والرجاء ال يف ُ

  . والبيع والرشاء,سوق األخذ والعMاءيف 



            
 ٣٥٢ א

Iموح إىل مشارف يف  ولكن السادة ,اآلخرال إنكار علی الMرف 
﴿×β≡uθ ôÊ Í‘ uρ š∅ ÏiΒ «! $# çt9 ò2 r&﴾+]فقد عملوا ابتغاء مرضاته وإرادة ]٧٢:التوبة 

 .وجهه
 ثم ال تتبدد وال ,لفتمراتب وسبل ومهم تتعدد وتأاهللا +والسلوك إىل

$﴿ ختتلف tΒ uρ !$ ¨ΖÏΒ ω Î) …çµ s9 ÓΘ$ s)tΒ ×Πθ è= ÷è̈Β﴾+]١٦٤:الصافات[. 
يف  حتى ال خيالMنا ك ونستعين, ونعبدك لك,ا نحبك لكاللهم إن

 .إرادة وجهك ما ليس لك



  
    

 

٣٥٣ FE

FE 
 حتى فهمها بعض الناس , هذه اآلية الرشيفةىكثر الكالم حول معن

علی العباد اهللا + إن أول ما فرض: فنقول,مع الوظيفة اإلسالميةيف فهام يتنا
تعاىل اهللا + وقد عرفهم,فإن العبد ال يعبد من ال يعرفه ,فرض معرفته تعاىل

(øŒÎ﴿فقال  )١(قديم عامل الغيب كفاحايف إىل نفسه أزال  uρ x‹s{ r& y7 •/u‘ .⎯ÏΒ û© Í_ t/ 
tΠ yŠ# u™ ⎯ÏΒ óΟÏδ Í‘θ ßγ àß öΝ åκtJ −ƒ Íh‘ èŒ öΝèδ y‰pκ ô− r&uρ #’n? tã öΝÍκÅ¦ àΡr& àM ó¡s9 r& öΝ ä3În/t Î/﴾+]١٧٢:األعراف[. 

األكوان من املعامل يف عامل الشهود بام نرش يف  ثم عرفهم تعاىل نفسه 
هو ثابتا  ثم أعMی الناس إىل معرفته مفتاحا ذاتيا , عليهاخلالدة الدالة
 متجدد هو إرسال الرسل ي ثم تكرم عليهم بمفتاح خارج,العقل والبرص

  .Aالذين ختمهم بسيدنا حممد
$﴿ قال تعاىل , عنهم وهو الغني,الناس ليعبدوهاهللا +وقد خلق tΒ uρ àM ø)n= yz 

£⎯Åg ø:$# }§ΡM} $#uρ ω Î) Èβρ ß‰ç7÷è u‹Ï9﴾+]وجعل عبادهتم له خريا عائدا عىل ]٥٦:ارياتالذ 
$!﴿  فيقول, تفضال منه وإنعاما عليهم,أنفسهم ال عليه tΒ ß‰ƒ Í‘ é& Νåκ÷] ÏΒ ⎯ ÏiΒ 5−ø— Íh‘ 

!$ tΒ uρ ß‰ƒ Í‘ é& βr& Èβθ ßϑÏè ôÜãƒ﴾+]عمـْ وهو الرزاق ال]٥٧:الذارياتMِم ْ  فكان اخللق ,ُ
  . احلق باحلقملصلحة اخللق رضورة جتيل

دام أن هناك   وما)مألوه( فالبد أن يكون هناك )إهلا( فام دام أن هناك
فخلق اخللق  )خملوق ومرزوق( فالبد أن يكون هناك )خالقا رزاقا(

 كالضوء رضورة )? وال كيف?َِمل(ـ لأللوهية ال يسأل عنه باقتضاء ذايت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌ مواجهة ليس بينهام حجاب وال رسوليأ : النهايةابن األثري يفقال  )١( ُ َ ٌ ِ ً َ ُ. 
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 فال يقال فيها , واحلالوة مثال رضورة لMعم السكر,لوجود الشمس
تعMلت صفات األلوهية املقدسة عن التوقف  وإال )?َِموال ل ?كيف(

  . فافهم فإنه منزلق خMري ملن جيهلون,واألعMال
 لزوم املساجد واالنقMاع إ الصالة والذكر ةثم إنه ليس املراد بالعباد

Fيف اهللا + هو حتقيق خالفة اإلنسان عنة ولكن املراد من العباد,ونحوه فق
 املادية :الشاملة لشئون الدنيا وشئون اآلخرة أرضه عىل أوسع املعاين

  .والروحية معا
فمامرسة أسباب التقدم واحلضارة من سائر العلوم والفنون واآلداب 

 والوظائف واالبتكار ,والصناعات واحلرف والتجارات والثقافات واملهن
 مما يعود علی , وعلوم السياسة والتعمري ونحوه,واالخرتاع والتجديد

 حتی , كل ذلك عبادة مقصودة متاما باآلية,باخلري العام واخلاصاإلنسانية 
 ,إلخ. ..الفنون العسكرية والعلوم االقتصادية واهلندسية والتكنولوجية
 إىل رشف يولكنها لن تكون عبادة صحيحة إال إذا نبتت من رشف النية لتنته

ُخلق الرفيعْ وكانت حموIة بسياج ال,القصد يف لص  وقوة الدين القيم اخلا,ُ
  .لتحقيق خالفته عىل أرضهاهللا + وإرادة وجه,حدود الكتاب والسنة

وحركة التقدم  ,وإذن تكون الصالة والقرآن والذكر وبقية العبادات
 وكل ,وكل مكارم األخالق , علام وعمال والفنون والثقافةياحلضار

  وعليه,مفهوم العبادة ومضموهنايف  صنوفا داخلة اهللا,+مقامات السلوك إىل
 احلياة املتكاملة املتسامية النموذجية البالغة غاية ياآلية بمعنيف تكون العبادة 
 وهذا هو ,باIنهيف  والبالغة غاية الربانية ,ظاهر األمريف  ,الرفعة والعزة

 , فيام نفهم]٣٠:البقرة[+﴾ÎoΤÎ) ×≅Ïã%y` ’Îû ÇÚö‘F{$# Zπx‹Î=yz’﴿املقصود من قوله تعاىل 
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  .واهللا أعلم
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אאאאא 
١-אא 

 وإمامهم ,بن تيمية حجة السلفيةايقول الشيخ أمحد بن عبد احلليم 
 وبالصحيفة , عرشابه الفتاوى الكربى باجلزء احلاديكت يف مهوفقيه

   :السابعة عرش ما نصه
 فهم من ,اهنموالصوفيون قد يكونون من أجل الصديقني بحسب زم

  .العرص األول أكمل منهم يف  والصديق, زماهنميأكمل صديق
 وألجل ما يقع من : ثم يقول,إلخ.. .والصديقون درجات وأنواع

Iريقهم فMائفة ذمت  يف كثري منهم من االجتهاد والتنازع فيه تنازع الناس
وIائفة  , وقالوا إهنم مبتدعون خارجون عن السنة,الصوفية والتصوف

  وكال Iريف, وادعوا أهنم أفضل اخللق وأكملهم بعد األنبياء, فيهمغالت
كام اجتهد غريهم اهللا +Iاعة يف  والصواب أهنم جمتهدون,هذه األمور ذميم
 وفيهم املقتصد ,ففيهم السابق املقرب بحسب اجتهادهاهللا +من أجل Iاعة

 ,كل من الصنفني من قد جيتهد فيخMئويف  , هو من أهل اليمنيالذي
  .ـه ا.يهم من يذنب فيتوب أو ال يتوبوف

صحة كرامة األولياء من أواخر  يف  الشيخ ابن تيميةوهنا ننقل نص رأي
ومن  : فهو يقول باحلرف الواحد, سامه العقيدة الواسMيةالذيكتابه 

  وما جيرى عىل أيدهيم من,أصول أهل السنة التصديق بكرامات األولياء
 وأنواع القدرة والتأثريات ,واملكاشفاتأنواع العلوم  يف خوارق العادات
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 وعن صدر ,سورة الكهف وغريها يف  واملأثور عن سلف األمم)تأمل(
موجودة فيها  وهي , وسائر فرق األمة,هذه األمة من الصحابة والتابعني

  .اهـ . وتأمل مرة أخرى,القيامةيوم إىل 
ع ابن  ال يعجب اليوم أتباالذي فهذا هو عني اعتقاد الصوفية ,وبعد

البالد  يف  البرتولية وال Iالب عقود العملی وال عمالء اللح,تيمية
  .العربية

٢- אאא 
 يف رشحه العظيم يف أنصف الشيخ ابن القيم السادة الصوفية األبرار

منزل الرجال  يف عنهام فمن ذلك قولهاهللا + ريضيكتاب الشيخ اهلرو
 وهذه الشMحات أوجبت فتنة عىل :ا نصه م من اجلزء الثاين)٢٠(صحيفة 

  :Iائفتني من الناس
 ولMف نفوسهم وصدق , حجبت عن حماسن هذه الMائفة:إحدامها

 وأنكروها غاية , فأهدروها ألجل هذه الشMحات,معامالهتم
 فلو كان , وهذا عدوان وإرساف,اإلنكار وأساءوا الظن هبا مMلقا

 Fأ أو غلMلفسدت العلوم مجلة وأهدرت حماسنهُترك من أخ 
  . وتعMلت معاملها,والصناعات واحلكم

 وصحة ,حجبوا بام رأوه من حماسن القوم وصفاء قلوهبم :والثانية
 ,عزائمهم وحسن معاملتهم عىل عيوب شMحاهتم ونقصاهنا

 وأجروا عليها حكم القبول ,فسحبوا عليها ذيل املحاسن
  . هؤالء معتدون مفرIون أيضا,واالنتصار
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 حق ي وهم أهل العدل واإلنصاف الذين أعMوا كل ذ:ثالثةوالMائفة ال
 فلم حيكموا للصحيح بحكم , منزلة منزلتهي وأنزلوا كل ذ,حقه

  .ـه ا. وال للمعلول السقيم بحكم الصحيح,السقيم املعلول
 :من اجلزء الثالث بعد كالم عن اجلنيد) ٧٦(صحيفة  يف وقال أيضا

 , وما أقفاه لMريقته,لسنة الرسول القاسم ما أتبعه عىل أيباهللا +فرمحة
  .ه Iريقة أصحابهتوIريق

 كالمه علی الوجد والتواجد ما يلد) ٦٥(صحيفة  يف وقال أيضا
 واختلف الناس ,والتواجد استدعاء الوجد بنوع اختيار وتكلف :نصه

 عىل قولني والتحقيق أن صاحب التواجد إن تكلفه ?هل يسلم لصاحبه
اهللا + باستجالب حال أو مقام معف به تكل وإن,حلظ وشهوة مل يسلم له

  .سلم له
حني ) ٢٧٦(باب اجلمع صحيفة  يف وقال احلافظ ابن القيم أيضا

 : ومل يتمكن من البقاء فقال,تكلم عن الذين ختMفهم لوائح شهود اجلمع
 أو , فيعلم أنه غالF فريجع إ األصل,وهذا قد يعرض للصادق أحيانا

 وغريه , سبحاين:مثل هذا احلال قال أبو يزيدويف حيكم احلكم علی احلال 
  .ـه ا. ونحو ذلك,ة إال اهللاباجل يف  ما:قال

٣-אאאא 

אאאא 



            
 ٣٦٠ א

 بن ي ترمجته للعارف باهللا تعاىل أبو الرجال عبد الرمحن بن مريف
 وكان صاحب حال :لعرب ما نصهاي يف  قال الذهب, واسم أمه مريم,بحري

 ثم ,سنة أربع وتسعني وستامئةويف ت ,النفوس يف  وله عظمة)١(وكشف
دفن بقرية منني بزاويته ومزاره معروف والدعاء عند رضحيه مستجاب من 

 وكان ناسكا , األحوالي وكان أبو الرجال من ذو,كل عبد ملهوف
  .ـه ا.زاهدا عابدا ورعا

كبري  , الرجل الصالح علی القريش:ا نصهتاريخ اإلسالم م يف وقال
 وله , وله أصحاب ومريدون,مات ورياضات وسياحةاالقدر صاحب كر

ويف  ت:إىل أن قال , ثم له حكايات تدل عىل واليته,زاوية بسفح قاسيون
 وبنوا عىل قربه ,ئة بقاسيون وعرشين وستامي سنة إحدةمجادى اآلخريف 
 . )٢(قبة

 − بسكون الدال − يكْ بكر العرودعاىل أيبوعن الشيخ العارف باهللا ت
  : ما نصهييقول الذهب

 له أحوال وكرامات ومقامات وله , وكان زاهدا,سكن بسفح قاسيون
 وهو شعر Iيب يقع علی القلب وحيرك ,ديوان مفرد يف شعر كثري رأيته

  .مجادى األوىل سنة اثنني وسبعني وستامئةويف يف  ت,الساكن ويثري الغرام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

حلال والكشف وهو من هو علام  يقر الصوفية علی اي هذا اإلمام الذهب: قال السيد الرائد  )١(
 كام أنه يقر استجابة الدعاء عند أرضحة ,هذه األيام يف  وينكرها املتمسلفون,بالسنة

  .الصاحلني وهم ينكروهنا 
 أيضا باملقامات والكرامات واألحوال ومل ي هنا يعرتف اإلمام الذهب:قال السيد الرائد  )٢(

  .ينكر بناء القبة



  
    

 

٣٦١ אאאאא

٤-אאאא 
  حيث قالي الشيخ أبا إسحاق الشاIباإلمام العالمة األصويلاهللا +رحم

 وأما : ما نصه,من اجلزء األول) ٢٧٤(كتابه االعتصام بالصحيفة يف 
دقائق التصوف فليس ببدعة بإIالق وال هو مما صح الدليل فيه  يف الكالم

 حتى يقع ,ف البد من رشحه أوال ولفظ التصو,بإIالق بل األمر ينقسم
 فلنرجع إىل , ألنه أمر جممل عند هؤالء املتأخرين,احلكم عىل أمر مفهوم
  .ما قال فيه املتقدمون

אW 
  . والتجرد عن كل خلق ردي,يسنخلق  التخلق بكل :أحدمها
التحقيق بمعنى  يف  ومها, والبقاء بربه,أنه الفناء عن نفسه :واآلخر

واآلخر  , إال أن أحدمها يصلح التعبري به عن البداية,واحد
 إال أن األول ال , وكالمها إنصاف,يصلح به التعبري عن النهاية

  . يلزمه احلال والثاين,يلزم احلال
ال  وإذا ثبت هذا فالتصوف باملعنی األول ,وقد يعرب فيهام بلفظ آخر

 وتفصيل , عليه العملينه إنام يرجع إىل تفقه ينبنأل ,الكالم فيه يف بدعة
وهو فقه  , الفساد الواقع فيه باإلصالحي وعوارضه وأوجه تالقآفاته

مثله بدعة إال إذا  يف فال يقال ,الكتاب والسنة ظاهرة يف صحيح وأصوله
 ,السلف الصالح إهنا بدعة يف مل يقل مثلها التي أIلق عىل فروع الفقه
 ومسائل السهو والرجوع عن ,م واإلجاراتكفروع أبواب السل

وليس من شأن العلامء  , وما أشبه ذلك, وبيوع اآلجال,الشهادات



            
 ٣٦٢ א

 وإن دقت ,مل تكن فيام سلف التي إIالق البدع علی الفروع املستنبMة
 فكذلك ال يMلق عىل دقائق فروع األخالق الظاهرة والباIنة إهنا ,مسائلها
  . رشعية ألن اجلميع يرجع إىل أصول,بدعة

 راجع بقية كالمه , ثم فصلها, فهو عىل أرضبوأما باملعنی الثاين
  .نصف نفسه وأنصف الناسأكل من اهللا + ورحم,نصفنيلتكون من امل

٥-אאאאא 
 إ األستاذ ي الشعراوحتدث فضيلة األستاذ اجلليل الشيخ حممد متويل

التصوف ملخصا  يف  النور عن جممل رأيه املحرر بجريدةعيل حسن عيل
  :فيام يأيت

א؟ 
اهللا + يتقرب إىلالذي هو إن الصويف :يالشعراوالشيخ يقول 
يه الصالة والسالم من جنس ما ثم يزيدها بسنة الرسول عل ,اهللا+بفروض
فيكون  ,استقبال أقضية العبادة يف وأن يكون عنده صفاء ,اهللا+فرض
  . اهللافاء هو كونك تصايفهللا والص+صافيا

אW 
 أو صيغة من الصيغ ,بMريق من الMرقاهللا +وكل إنسان وصل إىل

ختلف اولذلك  ,هو أقرص الMرقاهللا + سلكه إىلالذييعتقد أن الMريق 
فإذا دخل إنسان من باب وIريق  ,متعددةاهللا +الناس ألن وسائل عبادة

  .ن حيبوأحس أنه نقله وأوصله بادر إىل نقله مل
 ومن هنا فإن معنى أن هناك Iرقا صوفية :يويضيف الشيخ الشعراو



  
    

 

٣٦٣ אאאאא

وجاءهتم  ,سبحانه وتعاىلاهللا +هو أن أناسا وصلوا إ الصفاء من
فعلموا أن الMريق  ,ذواهتم يف تدل عىل ذلك التي اإلرشاقات والعالقات

  .العMاء يف اهللا+العبادة زاد يف  وكلام زادوا,صحيحاهللا + سلكوا فيه إىلالذي
אW 

 الذي كذا قد قلنا إن السالك للMريق يرى أن الMريق :ويقول الشيخ
 وعندما جيد هؤالء ,وحيب أن ينقله ألحبابه ,سلكه هو األفضل بالنسبة له

سواه يلتفون حوله وينفذون ما يقول هلم  من عبادات  يف فيه أشياء مل جيدوها
ذلك يصبحون مريدين ما داموا قد  ثم بعد ,تقرهبم من احلق جل وعال
  .وعمل عىل رضاهاهللا +واملريد هو من أراد ,أصبحوا أهال للقرب من اهللا

אW 
 ألهنا تلزم اإلنسان بمنهج ,والتصوف من هذا املنMلق رياضة روحية

  .وهذه خMوة نحو الود إ اهللا ,فوق ما فرضههللا +يتعبد
ِمن أتان «:احلديث القديس يف واهللا سبحانه وتعاىل يقول َ َ ْ ِ يمشيَ ْ  يَ

ًأتيته هرولة َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ  بالنسبة له  ولو قاهلا لكان امليشومل يقل سبحانه جئته أميش. »َ
  ?فام بالك هبرولة منسوبة هللا ,شيئا كبريا

أن اهللا + ومعنى أن يوده,مقام الود مع اهللا يف ومن هنا يدخل اإلنسان
  .يصافيه الرياضة واملقامات

تثبت  التي وهكذا يمن تعاىل عىل هؤالء املتصوفني ببعض العMاءات
 ,وده يف اهللا+عبادته زاده يف  وكلام زاد العبد,هلم أهنم علی الMريق الصحيح

 اهللا+ ألن عMاء,ما وال نستMيع أن نقول إن هذه الزيادات تصل إىل حد



            
 ٣٦٤ א

  .ليس له حدود
אאW 

ينخرق هبا ناموس التي  هي  إهنا:وعن تعريف العMاءات يقول الشيخ
حتكم  التي  وعىل قدر صفاء املؤمن تنخرق له النواميس,الكون يف ما

 ,عىل حكم بعض جمريات األمور قبل أن حتدثاهللا + بأن يMلعه,الناس
 إنسان فينبئه به أو يبرش به يصفحة من صفحات الكون ألويعMيه 

يه شيئا من خرق نواميس أو أن يريد بعبد له خريا فري ,ليجذبه إىل جهته
  .ماتافة بالكرواملعر هي  وهذه,الكون غري العادية

 مبدأ التصديق ي رياضة ولو خMوات بسيMة وأصبح عندوأنا يل
  . وهكذا, عند ما خMوت خMوة أكثر من اآلخرين رأيتي ألنن,اًواراد

ون وحيب فوال يعارضه ولذلك فهم يئتلويف يكذب الصويف فال الص
  .كل منهم مقام ومكانل و,بعضهم بعضا

 مقامات متعددة وجئنا بمن مل يرتيض ومل يدخلويف وعندما يدخل الص
 , ولكن تكذيبها دليل حالوهتا,مقام الود وحدثناه هبا ال شك أنه يكذهبايف 

ولذلك  ,أشياء ال تصدقها عقول اآلخريناهللا + يعMيهيواملتصوف احلقيق
  .آلخرين لهوال يغضب من تكذيب ا ,فعليه أن يفرح بذلك

٦-אאאאאא 
 ,ىل يتبعون Iرقا شتاإذا ذكر التصوف تراءت للعني صور شائهة لرج

 ختدم السلMات ,وتنتظم من املناسبات الدينية مواكب هلا بغام منكر



  
    

 

٣٦٥ אאאאא

ْوتحي   .ميدان جهاد يف وقلام ارتفعت هلا راية , البدع واخلرافاتيُ
 وال يعرفون منه ,ء ال عالقة هلم بالتصوفواحلق أن هؤالء الغوغا

  .قليال وال كثريا
 حقائق أخرى ي يعن− سواء كانت كلمة عربية أو مرتمجة −التصوف 

 يف يتضمن أحيانا قضاياويف  والرتاث الص,جديرة بالدرس والتمحيص
 بل , كام يتضمن أحيانا أخرى شMحات ال وزن هلا,ذروة الرشف والثناء

  . عنهايأ إIراحها والنيينبغ

אאW 
 نقل عن اهلنود واليونان الذي يوأول ما نحذر منه هو التصوف الفلسف

ووحدة الوجود ومشيا وراء هتويامت عاIفية بعيدة احللول األقدمني عقائد 
 الصحيح كام أن هناك ي وال يمكن ربMها بالوح,عن هدايات اإلسالم

وأعلن حربا علی اجلسد ال  , الرهبانية البوذية والنرصانيةيتصوفا ضاه
 أو استدار للحياة الدنيا فلم ينشغل هبا ومل يكدح ,عقل فيها وال جدوى منها

َون أجياال من القاعدين واملتسخنيَ وك,فيها  هبم ىميادين احلياة شق يف َّ
  .)١(اآلخرةكسب  يف كسب الدنيا وال يف  ومل ينجحوا,اإلسالم دهرا

 ,ف ونؤكد أن اإلسالم يستنكرهإننا نرفض هذا اللون من التصو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذا النوع من التصوف مدسوس علی اإلسالم فالصوفية اإلسالمية :قال السيد الرائد  )١(
  احلسن الشاذيل راجع تاريخ أيب.ي وروح صحيح وجهاد فعيليعمل عىل أساس علم

Iوالعدويوالشمس الدميا ْ   . عليان وعليش وأيبيُ



            
 ٣٦٦ א

  . تعرتضهوأظن أن بداهات الفMرة والعلم واالرتقاء اإلنساين

אאW 
 ونام ,أكناف اإليامن واإلسالم واإلحسان يف لكن هناك تصوفا نبت

عىل أغذية جيدة من العلم والعمل واستMاع أن يلون املشاعر اإلنسانية 
  واحلس الرقيق ,مرضاة اهللا يف فاينودفعها إ الت ,بصدق العبودية
 يسعدون بمشاعرهم الباIنة وإن ه وجعل أصحاب,بوجوده وشهوده

 , خلوة حبيس:كانت أحواهلم نكدة فيام يرى الناس حتى يقول قائلهم
  . شهادة وقتيل, سياحةيونفي

 , النظرية املجردة إىل عاIفة قلبية مشبوبةةهذا التصوف حيول املعرف
 ترتك  واملعايص,برضا واستحالء ال بتعب ومعاناة ىفالتكاليف تؤد

 كام قال يوسف عندما تعرض إلغراء امللكة وصوحيباهتا ,باستغناء واستعالء
 ) (Éb>u‘ ß⎯ôfÅb¡9$# =ymr& ¥’n<Î) $£ϑÏΒ û©Í_tΡθããô‰tƒ Ïµø‹s9Î﴿وفرشن له Iريق الغواية باألزهار 

ωÎ)uρ ô∃ÎóÇs? ©Íh_tã £⎯èδy‰ø‹x. Ü=ô¹r& £⎯Íκös9Î) ⎯ä.r&uρ z⎯ÏiΒ t⎦⎫Î=Îγ≈pgø:$#﴾+]٣٣ :يوسف[. 
אW 

 ي رقيق عMاء إهلي جاف إىل شعور قلبيوانتقال العلم من تصور ذهن
عىل اهللا + وقد أشار إليه القرآن الكريم وهو يذكر امتنان,جليل القدر

þθ#)﴿ أصحاب رسوله ßϑ n= ÷æ $#uρ ¨β r& öΝ ä3Š Ïù tΑθ ß™ u‘ «!$# 4 öθ s9 ö/ä3ãè‹ÏÜãƒ ’ Îû 9ÏW x. z⎯ÏiΒ Íö∆ F{$# 
÷Λ—⎢ ÏΨ yè s9 £⎯Å3≈ s9uρ ©! $# |= ¬7ym ãΝ ä3ø‹s9 Î) z⎯≈ yϑƒ M} $# …çµ uΖ −ƒ y— uρ ’ Îû ö/ä3Î/θ è= è% oν § x.uρ ãΝ ä3ø‹s9 Î) t øä3ø9 $# s−θ Ý¡àø9$# uρ 

tβ$ uŠóÁ Ïè ø9$# uρ 4 y7 Í×¯≈ s9 'ρ é& ãΝèδ šχρ ß‰Ï©≡§9$# ∩∠∪ Wξ ôÒ sù z⎯ ÏiΒ «! $# Zπ yϑ ÷è ÏΡuρ﴾+]٨ − ٧ :احلجرات[. 



  
    

 

٣٦٧ אאאאא

َذاق «:قوله يف Aيكام أشار إليه النب َوة َالَحَ َاإليمان من رضيَ ِ َ ْ َ ِ َ  هللاِِ باِ
ًربا وباإلسالم دين ِ ِ َ ْ ِ ِ َ ٍوبمحمد  اَ َّ َُ ُرسوِبيا وَ نَِ َ«)١(. 

 ,اإلدراك :يور ثالثة مظاهر هع إن للش:سويقول علامء النف
  .والنزوع ,والوجدان

 ,جعل إدراكه يقوم علی العمقبه خريا اهللا + من أراد:ونقول نحن
  .وجعل نزوعه يقوم علی الشوق

إننا عندما نرمق عظامء املؤمنني نجدهم أوتوا من عمق العاIفة بقدر 
  . ومن ثم يكون نزوعهم حارضا ممتدا,ما أوتوا من صدق املعرفة

$!﴿وصف موسى عليه السالم  يف وتدبر اآليات tΒ uρ š n= yf ôã r& ⎯ tã y7 ÏΒ öθ s% 
4© y›θ ßϑ≈ tƒ ∩∇⊂∪ tΑ$ s% öΝèδ Ï™ Iω 'ρé& #’ n?tã “ ÌrO r& àM ù= Éf tã uρ y7 ø‹s9 Î) Éb> u‘ 4© yÌ÷ tIÏ9﴾+]هI: ٨٤ − ٨٣[.  

كان  Aي من أن النب حرارة احلب ونزوع الشوق فيام رويوتدبر
ٌهذا مMر «:يعرض ثوبه لبواكري املMر ويقول َ َ َ ِحديث عهد بربهَ ِّ َ ِ ٍ ِْ َ ُ َ«)٢(. 

ل يرتفع علامء الدين إىل هذا  أو ه?أفكذلك نرى مجاهري املتدينني
  ?املستوى

אW 
 رأيت ناسا عىل حظ حسن من علوم الرشيعة  وجتاريب قراءايتيف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِعن العباس بن عبد المMلب) ٣٤/٥٦(أخرجه مسلم برقم  )١( ِ َّ ُ ْ ِْ ْ ََّ َِ ِ ِْ َ.  
 .َعن أنس) ٨٩٨/١٣( مسلم برقم أخرجه )٢(



            
 ٣٦٨ א

 يف  والرغبة, بيد أن قلوهبم خاوية من اإلحساس اللMيف,وأحكام الفقه
ويف  ,مشاعرهم لMف يف  كام رأيت ناسا, واحلب لآلخرينيالتسام

  .رشائع اإلسالم يف  وفقه قليليهم قصور علممسالكهم إيثار لكن يشين
 له بالء ي ال وعالذي والواقع أن العامل ,كال الصنفني حسن ومقرص

  .علی اإلسالم وعائق عن االنتفاع به
 , وبصرية نرية, وعلم وأدب ونظر صائب,فالدين عقل وعاIفة

حظ الثقافة اإلسالمية فقهاء ال دراية هلم بعلم القلوب وهنج سوء ومن 
 , من قوانني الرشيعة وضوابMهاي ومتصوفني صفر األيد,الرتبية

العلم ساملون من هذه اآلفات ومن يقرأ البن تيمية وابن  يف والراسخون
 وغريهم يرى رجاال عىل ي والرازي وابن اجلوزالقيم واإلمام الغزايل

  .واالستبحار العقيل ,درجة رفيعة من جيشان املشاعر
אW 

خرة  لإلمام املدقق ابن القيم وهو حيدو النفوس إ الدار اآليمعاقرأ 
  :ويقول لكل سائر علی الدرب

منازلك األوىل وفيها املخـيمفحي عىل جنات عدن فإهنـا
 , أرشف عىل تفكري أرسMو وأفالIونالذي  حامد الغزايلأو إىل أيب

 فهو عقيل ومع هذا االستعالء ال,واستبان عثراته وكشف ما اعوج منه
حتى إذا سكت لسانه ظل الفؤاد عىل حالته اهللا +يتحدث عن استدامته لذكر

  .ىيلهج ويردد وال ينقMع له صد
 آرائهم يرجع إىل تفاوت العلل يف  أن تفاوت هؤالء األعالميوعند



  
    

 

٣٦٩ אאאאא

أدت إليها ذلك إىل جانب ما بني  التي عاجلوها وتشخيص األسبابالتي 
  .اقاألذو يف Iبائع البرش من خالف

אאאW 
  :امليادين اآلتية يف والقدر املقبول بل املMلوب من التصوف يكون

دراسة البواعث النفسية وفرض رقابة صارمة عىل بواعث العمل  يف −١
  .سبحانههللا +حتى تصفو النية من كل كدر وختلص

ذلك أن املالحظ علی النفس اإلنسانية أهنا شديدة املكر واسعة 
 وباIنه إشباع ,وأهنا قد حتقق اهلوى عن Iريق ظاهره الMاعة ,ةلحليا

  .اهلوى
كأنك اهللا +دبنMاق أن تع يف التمرس بمقام اإلحسان وIول البقاء −٢

  .فإن مل تكن تراه فإنه يراك ,تراه
 يف  وإنام يتم مع التقلب,خلوة بعيدة يف يوال يتم ذلك بتألق ذهن

  .والصحة واملرض والنرص واهلزيمةالبالد والتعرض للشدة والرخاء 
 , ومدارسة احلارض واملايض,اآلفاقويف األنفس  يف اهللا+تتبع آيات −٣

 فإن ,تقاء إىل مستوى الكتاب الكريم والسرية الرشيفةروحماولة اال
فهو إمام  A بمحمدصدة أمام من حرم التأيسؤاألبواب كلها م

  .األتقياء وسيد املرسلني
אאW 

اهللا + أفدت إفادة عظيمة من ابن عMاءيهذا املجال أذكر أننويف 



            
 ٣٧٠ א

 من ي اجلانب العاIفكتايب يف  وقد رشحت مجلة من كلمه,يالسكندر
  .اإلسالم

 بأنه تنزيل من التنزيل يوإذا كان سعد زغلول قد وصف أدب الرافع
 أرى أن − وأدبه ي للرافعي مع إكبار− أو قبس من نور الذكر احلكيم فإين

 وأعرف أن ,رمحه اهللاهللا +حكم ابن عMاء يف لمة سعد أصدق ما تكونك
 خلMت بني تعاليم اإلسالم وشامئل األتقياء من يناسا سيقولون إنن

  . وتراث الصوفية وتعاليم رجاهلم من ناحية أخرى,ناحية
 ,ولو صدق هؤالء فسيكون اخلالف عىل أسامء ال عىل مسميات

نية اإلنسان من خالل كيانه املادي روحا واملهم أن تتوقد ,ويكون سهال
وأن يMالع أجماد  , إ السامء بدل أن خيلد إ األرضهوترشئب عواIف

 ويMمئن إىل دار , ويتجاىف عن دار الغرور,األلوهية فيام يرى ويسمع
   . اهـ.اخللود
  .تنا وIريقتناري وحول كل هذا تدور دعوة عش:قلنا

אאאא 
نحن نحرتم دائام آراء من خيالفوننا ونعذرهم باقتناعهم كام نعذر 

  .Iريقه املحدود بني العلم واألدب يف أنفسنا باقتناعنا ما دام هذا وهذا
 حديثها مع فضيلة األستاذ الشيخ ي جملة التصوف اإلسالمتوقد نرش

أت ذكره  مادام مل ي, وقد أنكر أن التصوف من اإلسالم,موسى شاهني
 ,يومل ترد عليه جملة التصوف اإلسالم , أو ما معناه هذا,القرآن يف بلفظه



  
    

 

٣٧١ אאאאא

 أبو فرحة يفرأينا أن يكون ردنا عليه من كالم زميليه األخ الدكتور احلسين
 عميد كلية  الدين الصايفي واألخ الدكتور حمي,عميد كلية أصول الدين

 ,يلة اللواء اإلسالم نرشته هلام جمالذيونحن هنا ننقل النص  ,الرشيعة
عودة حتى يعلم من مل يكن اهللا +ولنا بإذن ,هذا املجال يف  هبذايونكتف

  .يعلم أن التصوف هو اإلسالم الكامل الصحيح
WאאW 

  : صالح إبراهيم:الMالب
  بالرغم من أنه ال توجدياألزهر مادة التصوف اإلسالم يف ملاذا ندرس

  ? كلمة تصوفالسنة يف القرآن واليف 
WאW 
 : أبو فرحةياحلسين/ د

 والصالة والسالم عىل سيدنا ,احلمد هللا الرمحن الرحيماهللا +بسم
بمعنى أهنا مل تكن  )١( كلمة جديدة)تصوف( وبعد إن كلمة .اهللا+رسول

 وقد استعلمت بدال من كلمة ,وبعده Aاهللا+عهد رسول يف موجودة
 أهنا جديدة اللفظ ي أAعهد الرسول يف كانت هبذا املعنى التي )إحسان(

  .قديمة املعنى
אאאW 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الواقع أن الكلمة قديمة جدا حتى قبل البعثة ولكن استعامهلا هذا : قال السيد الرائد  )١(

  . هو اجلديدياالستعامل االصMالح



            
 ٣٧٢ א

 أن تشهد أال إله :عن اإلسالم فقال Aاهللا+فقد سئل سيدنا رسول
اهللا,اهللا+إال  الزكاة وتصوم  وتؤيت, وتقيم الصالة, وأن حممدا رسول

 أن :ت إليه سبيال وسئل عن اإليامن فقال وحتج البيت إن استMع,رمضان
تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقضاء والقدر خريه 

 ,كأنك تراهاهللا + أن تعبد: وسئل عن اإلحسان  فقال. حلوه ومره,ورشه
  . فإنه يراك,فإن مل تكن تراه

אאW 
 واإلسالم ,ادة الكاملة هو اإلحسان يعنی العبيفالتصوف اإلسالم

 يف احلديث القديس يف  كام ورد ذلكيقد وضع منهجا للتصوف اإلسالم
ِمن عادى ل« :عن رب العزة A فقد روىيصحيح البخار َ َ ْ ْ وليا فقد يَ َ َ ِ َ
ِآذنته بالحرب ْ َ ْ ِ ُ ُ ْ َّ وما تقرب إلي,َ َ ِ َ َّ َ َ َ ْ عبدي بشيَ َ ِ ِ ْ َّء أحب إليَ َ ِ َّ َ َ ُ مما افترضته ٍ ُ َْ َ ْ َّ ِ

َعل ِيهَ ِ وال يزال عبد,ْ ْ َ ُ َ َ َّ يتقرب إلييَ َ ِ ُ َّ َ َ ُ بالنوافل حتى أحبهَ َّ ِ ُ َّ َ ِ ِ َ َّ ُ فإذا أحببته كنت ,ِ ُْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َِ
ُسمعه  َ ْ ِ يسمع بهالذيَ ِ ُ َ ْ ُ وبصره ,َ َ َ َ ِ يبصر بهالذيَ ِ ُ ِ ْ ُ ويده,ُ َ َ َيبMش بها  التي َ ِ ُ ُ ْ َ
ُورجله َ ْ ِ ِيمش التي َ ْ َ بهايَ ِ وإن سألن,ِ َ َ َ ْ ِ َّ ألعMينيَ َ ِ ْ ِ ولئن استعاذ ب,ُهُ َ َ َ ْ ِ ِ َ  يَ
ُألعيذنه َّ َ ِ ُ وما ترددت,ُ ْ َّ َ َ َ ْشي يف َ ِء أنا فاعله ترددَ ُّ َ َ َُ ُ ِ َ َ ْ عن نفس اليٍ ِ ْ َ ْ ِمؤمنـَ ِ ْ ُ, 
ْيكره ال ُ َ ْ ُموت وأنا أكره مساءتهـَ َ ََ َُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ«)١( . 

אאW 
ج   يذكر رب العزة منهج الوالية أو منه هذا احلديث القديسيف

 التي  وهو يتكون من أمرين أداء الفرائض,يالتصوف اإلسالم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . هريرةعن أيب) ٦٥٠٢ (يأخرجه البخار )١(



  
    

 

٣٧٣ אאאאא

هو إنسان ويف  فالص,ثم اإلكثار من نوافل العبادات ,اهللا +افرتضها
  . وهو إنسان يكثر من نوافل العبادات, الفرائض كام أمر اهللاييؤد

 ففريضة ,فإذا كانت الفريضة هلا شكل وصورة فلها روح كذلك
 أما من حيث ,لشكل تعلمون مجيعا أركاهنا وسننهاالصالة من حيث ا

صالته فإنه يكون كامل  يف  فكام سمعتم إذا دخل املسلم الكامل,الروح
 ومن هنا تعترب صالة املؤمن الكامل ,اهللا +ياحلضور فيها بقلبه بني يد

  .معراجا لروحه
אאאאW 
 ليلة فرض ,اء واملعراج عرج به ليلة اإلرسAاهللا+فإذا كان رسول

تلك الليلة  يف فرضت التي فإن الصالة ,الصالة عرج بجسمه وروحه
  .معراج لكل مسلم ومسلمة هي علی املسلمني

 يزيل عن القلوب ي لك, العبد بالربلروح حيث يلتقيلمعراج 
  . ويMهر النفوس من أرجاسها,هاَأدران

W 
  فيها فرائض الصلوات لوجدهتايتؤدتي  الإنك مثال لو مجعت الدقائق

 فيها سبع عرشة يثلث ساعة تؤد ,اليوم والليلة يف املتوسF ثلث ساعةيف 
حدود مخس دقائق  يف إالفيها  وغالبا ال حيرض قلبك ,ركعة مفروضة

الصالة بني  يف  هذا إذا كان لك حضور,موزعة علی السبع عرش ركعة
 ,تك ناقصة وحتتاج إىل تكميل فأنت إذن صال,سبحانه وتعاىلاهللا +ييد

 ومن هنا كان اإلكثار من نوافل ,من هنا كانت السنن لتكميل الفرائض



            
 ٣٧٤ א

  . وصالة الضحى وصالة الرتاويح, وكان هناك قيام الليل,العبادات
W 

األزهر الرشيف يعلموننا أن كل فريضة هلا  يف وقد سمعنا شيوخنا
 ,ن األول من أركان اإلسالم هو الشهادتان وأن الرك,من جنسهانافلة 

تبارك وتعاىل يقول اهللا +ن إ, هو نافلة الشهادتنياهللا +فاإلكثار من ذكر
﴿$ pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#ρ âè0 øŒ$# ©!$# #[ ø.ÏŒ #ZÏVx. ∩⊆⊇∪ çνθ ßs Îm7 y™ uρ Zο t õ3ç/ ¸ξ‹ Ï¹ r& uρ﴾+]األحزاب: 
٤٢− ٤١[. 

 واألمر ,لب من املؤمنني أن يذكروه كثرياوجل يM عزإن املوىل
  . إال أن يرصفنا عنه صارف,للوجوب أوال فيجب
אאW 

احلديث  يف  جاءالذي هو مقام اإلحسان يأهيا املسلم التصوف اإلسالم
 سلم بني السامء واألرض عليه املسلمون ي التصوف اإلسالم,الرشيف

فإن  ,ه من السعة ما يسع املسلمني مجيعاوفي , وفيه من الدرجات,مجيعا
 السامء تيل التي  يقفون علی الدرجة العليا منهيأهل التصوف احلقيق

uθ﴿ اهللا +رحاب اإليامن الكامل بمعية يف شونيهنم قوم يع إ,مبارشة èδ uρ 
óΟä3 yè tΒ t⎦ ø⎪ r& $ tΒ öΝçGΨ ä.﴾+]٤:احلديد[ ﴿$ tΒ Üχθ à6tƒ ⎯ÏΒ 3“ uθ øgªΥ >π sW≈ n= rO ω Î) uθ èδ óΟßγ ãè Î/# u‘ Ÿω uρ 

>π |¡÷Η s~ ω Î) uθ èδ öΝåκÞ ÏŠ$ y™ Iω uρ 4’oΤ ÷Šr& ⎯ÏΒ y7 Ï9≡sŒ Iω uρ u sY ò2 r& ω Î) uθ èδ óΟ ßγ yè tΒ t⎦ ø⎪ r& $ tΒ 
(#θ çΡ% x.﴾+]ويؤمنون , ومنهم من يأتنسون باهللا, يؤمنون بمعية اهللا]٧:املجادلة 

  .اهللا +برقابة
 وال تنشF جوارحهم ,ملعصيةومن هنا فإهنم ال جيدون مكانا وال زمانا 



  
    

 

٣٧٥ אאאאא

ألسنتهم رIبة و ,وال تغفل قلوهبم عن ذكره تبارك وتعاىل ,ملعصية
 . انتهى.سبحانه وتعاىلاهللا +بذكر
WאW 
   الدين الصايفييحم/ د

  إن كلمة تصوف وإن كانت مل ترديإضافة بسيMة ملا قاله الدكتور احلسين
 إال أن علوم التصوف ومقاماته وأحواله ,احلديث يف وال ,القرآن الكريميف 

 املنسوب  فمن املعاين,السنة النبوية الرشيفةويف  ,القرآن الكريم يف وردت
 وأهل الصفة كانوا من فقراء الصحابة ,إليها كلمة تصوف أهل الصفة

 ,ولسامع العلم Aاهللا+لسامع احلديث من رسول انقMعوا ,عليهماهللا +رضوان
 يف  وانقMعوا انقMاعا تاما, ال يشتغلوني يعن,يأخذون من الصدقةوكانوا 

 لسامع Aاهللا+ويتفرغون لرسول ,سبحانه وتعاىلاهللا +هذه الصفة يعبدون
  . والتبليغ إ الناس, وسامع القرآن منه,حديثه

א�אW 
 وكان يعMيهم من ,أقر أهل الصفة عىل سلوكهم هذا Aوالرسول

ذلك  يف  ألن بعض الناس أو كثريا من املسلمني,هلم  وكان يدعو,دقةالص
 لكن أهل الصفة انقMعوا , إ الرزق بالسعي,الوقت انشغلوا بأقواهتم

   ومنهم أبو هريرة , وسجلوا أحاديثهA والتبليغ عن الرسوليللتلق
وحفظ  ,فكانت وظيفتهم التعلم والتعليم A احلديث عن الرسولراوي

  .القرآنالرشائع و
אאאW 



            
 ٣٧٦ א

 كل هذه املقامات , مقام التوبة, مقام التوكل,كام أن هناك مقام الصرب
نصوصها  ,كتبهم مأخوذة من القرآن الكريم يف ذكرها الصوفيةالتي 

كتب  يف  وردء كل يش,األحاديث النبويةويف القرآن الكريم  يف موجودة
بل اهللا +أقوال املفرسين لكتابويف  ,والسنةالقرآن  يف التصوف ورد مثله

  .بعضهم فرس القرآن باإلشارات
كتب املتصوفة يرجع  يف لكن كل ما ورد ,كلمة تصوف نفسها مل ترد

 فقد ذكرت هذه , وغريه مثل كتب حجة اإلسالم اإلمام الغزايل,إليه
  .الكتب أن املتصوفني يسريون علی الدين وال يتخMونه مMلقا

 ,بعض املتصوفني املنحرفني كالذين قالوا بوحدة الوجودولكن هناك 
 هؤالء منحرفون ,سبحانه وتعاىل وخملوقاتهاهللا +والذين قالوا باالحتاد بني

 ومل يبق هلم , وقد لفظهم املتصوفون السنيون احلقيقيون,عن الMريق
 . انتهى.وجود



  
    

 

٣٧٧ אא

אא؟ 
א؟ 

١-W 
 بكل بساIة عىل ألسنة كثري من املغرمني يجتر التي من البدع املستهجنة

باالنتساب إ السنة والتوحيد والتجديد جمازفتهم بالقول بضعف 
  . ويعترب العمل به رجسا وفسقا,احلديث عىل معنى أنه باIل مكذوب

 , فإن للحديث الضعيف جماال رشعيا يدور فيه,وليس كذلك العلم
بحكم احلديث ومن ظلم العلم والدين أن يؤخذ احلديث الضعيف 

حديث مل تستكمل فيه رشوU  ذلك أن احلديث الضعيف ,املكذوب
وهلذا عده العلامء من قسم  , أن فيه صحة لكنها غري كاملةي أ,الصحة
 وهلذا استحب بعض , حالي فهو ليس من قسم املرفوض عىل أ,املقبول

  .موضعه يف العلامء العمل به
 ولكن إرضاء احلق , بعض الناسوأنا أعلم أن هذا الكالم لن يريض

  .متعني ولو غضب كل الناس
٢-אאW 

 أو يوحدها ما مجعها كتاب اإلمام البخار هي ليستإن األحاديث 
Fإشارة تدل عىل حرص نصا والاهللا +دين يف  وال أعرف,اإلمام مسلم فق 

 هبام نوع من العصبية واإلهيام بالعلم ي فالتحد,الصحيح فيهام بالتحديد
  .بال علم



            
 ٣٧٨ א

إضاءة احلالك  لإلمام ابن ويف  , األبرار عىل Iلعة األنوارهدي يف جاء
 وما حرره صاحب ,ي الدين اهلندياجلامع لصفويف  ,ياحلاج العلو

 إليها صحيح ىكل ما يعز التي كتب إن ال:املنهل اللMيف وغريه ما مجلته
  :يباتفاق مجهور املحدثني ه

 .مسلم −ب    .يالبخار −أ
  .املنتقى البن اجلارود −د   .وIأ ملالكامل −ج
 . عوانةصحيح أيب −و  .صحيح ابن خزيمة −هـ
 .صحيح ابن حبان −ح  .صحيح ابن السكن −ز

U− استظهار  يف ان وإن ك,ي والعراقيمستدرك احلاكم بعد استظهار الذهب
  وأضاف بعضهم مسند أمحد , إغراق واضحيالذهب

  .معروفة للعلامء وهي ,ثم املسخرجات
 أما ما عدا هذه ,فهذه الكتب املعروفة للعلامء ليس فيها إال الصحيح

  .الكتب ففيها الصحيح واحلسن والضعيف
 وإن كان احلديث ,العزو يف ي أال يقدم أحد علی البخار:والقاعدة

  .ي اللفظ النبوحتري يف  ساقوا لفظ مسلم ملبالغته,مسلميف وفيه 
 ومسلم وحدمها عىل أن الصحيح يالبخار يف  بلزوم ما جاءيفالتحد

  .ما فيهام فقF ليس من العلم وال من الدين
٣-אW 



  
    

 

٣٧٩ אא

  :تفق أهل هذا العلم عىل أن أهم أقسام احلديث ثالثةاو
  . وهو أعالها,احلديث الصحيح −أ

  . وهو أوسMها, احلديث احلسن−ب
  . وهو أدناها ألنه اختل فيه رشU من رشوU احلسن,احلديث الضعيف −ج

نتحدث  التي أما احلديث املوضوع املكذوب فهو خارج عن الدائرة
  . ألنه رجس ساقF باحلكم وبالذات قوال واحدا,فيها اآلن

אW 
 إذا كان ,روده من Iرق أخرى ينجرب ضعفه العتضاده بو:القسم األول
 , أو كان الضعف لإلرسال أو السرت, ضعيف احلفظيالراو

 ويكون من مجلة املقبول وحيتج ,فريتفع إىل درجة احلسن لغريه
  .األحكام يف  حتى,به

 وهو , ما ال ينجرب ضعفه وإن كثرت Iرقه:في من الضعالقسم الثاين
 : قال علامؤنا,ذب فاسقا أو متهام بالكي إذا كان الراو,يالواه

إن مثل هذا احلديث إذا اعتضد وكانت له شواهد ومتابعات 
 , من رتبة احلديث املنكر أو ما ال أصل لهيأخرى فإنه يرتق

  : فيام عداي أ,فضائل األعامل يف وعندئذ جيوز العمل به
  األحكام −ب     العقائد −أ  
  :وأضاف بعض العلامء 
 .التفسري أيضا −ج  

كافة أنواع الرتغيب والرتهيب  يف اعتبار احلديث الضعيففيجوز إذن 



            
 ٣٨٠ א

 وهو ما نقل اإلمجاع , ونحوهاي واملغاز, واملناقب, والتواريخ,واآلداب
 استحباب ي بل نقل النوو, وابن عبد الرب وغريمها,يعليه اإلمام النوو

  . واالستحباب من مجلة أصول الدين وأحكام الرشع الرشيف,العمل به
 وأن يكون أساسا مندرجا حتت ,برشU أال يشتد ضعفه ولكن :قلنا

 ابن  وهو رأي. وأال يعارضه حديث صحيح,عموم قاعدة رشعية كلية
  . وغريمهايحجر والسخاو

٤-אW 
 من :كتاب النوائب عن جابر مرفوعا يف روى أبو الشيخ ابن حبان

اهللا + ورجاء لثوابه أعMاه, فيه فضيلة فأخذ به إيامنا بهء يشاهللا +بلغه عن
  . وإن مل يكن كذلك,ذلك

  .أحكام احلديث الضعيف يف وهذا احلديث أصل كبري
األحكام باحلديث  يف وقد نقلوا عن اإلمام أمحد أنه كان يأخذ

  .ي كام كان يقدم احلديث الضعيف علی الرأ,الضعيف إذا جرب بالشهرة
 كام نقله يرأوكذلك األحناف يقدمون احلديث الضعيف علی ال

  . وابن حزم وغريمهاالزركيش
تفضيل احلديث  يف  داود هو مذهب األحناف واحلنابلةومذهب أيب

  .الباب غريه يف  إذا مل يكنيالضعيف علی الرأ
 عىل ما ,اإلمجاع علی العمل بالضعيف إال ابن العريب يف ومل خيالف

حيمل قوله  وملخالفته هذه وجوه يرد عليه منها أو ,نقله ابن الصالح



  
    

 

٣٨١ אא

  فال تعارض بينه وبني اإلمجاع بجواز واستحسان العمل بالضعيف,عليها
  .موضعهيف 
٥-אאאW 

 ضعف رجاله الذي وهو ,وهناك قسم من احلديث يقال له املضعف
 وهذا القسم من األحاديث يقع بني الصحيح ,قوم ووثقهم آخرون

 أو , فهو أخو احلسن, أنه دون الصحيح وفوق الضعيفي أ,والضعيف
  . وهلذا أجازوا دخوله الكتب الصحيحة,هو نوع عال منه

الصحاح عىل سبيل املتابعة  يف وإنام تذكر هذه األحاديث املضعفة
  .األعم األغلب يف  أو علی اإلسناد,واالستشهاد

ثامنني  باإلخراج دون مسلم ألربعامئة وبضعة ويوقد انفرد البخار
 وأما رجال مسلم فستامئة ,ثامنني منهم يف  تكلم بالضعف,رجال

 وكل هؤالء وثقهم ,مائة وستني منهم يف  تكلم بالضعف,وعرشون رجال
  .آخرون كثريون

 ومسلم أو ي يقMع بصحة ما أسنداه البخار:قال ابن الصالح
  . سوى أحرف يسرية تكلم عليها بعض أهل النقد ال كلهم,أحدمها
 جيوز دخوله الكتب الذي فهذه األحرف من قسم املضعف :قلنا

  .الصحاح بال معابة كام بينا
ثم إن احلكم علی احلديث بالصحة أو احلسن أو الضعف إنام هو 

فنفس األمر هو اليقني املMلق  ,نفس األمر يف الظاهر اإلسناد ال ملا هو



            
 ٣٨٢ א

 حيح هو كم من احلديث ص: ولذلك قالوا,وحدهاهللا + ال يعلمه إالالذي
نفس األمر  يف  وكم من حديث ضعيف هو,نفس األمر ضعيفيف 

 ألنه جيوز اخلMأ والنسيان : واالجتهاد قالواي وإنام علينا التحر,صحيح
  . حمضي فاليقني هنا اعتبار,علی العدل الصدوق كام جيوز عىل غريه

  .ورواية العدل عن الضعيف تعديل له عند األصوليني
  .اسه أنه تصحيح له أيضا عندهم وقي:قال صاحب املنهل

٦-אאאאW 
ولعل إخواننا الكتاب واملرشدين بعد هذا يتورعون من محل املجازفة 
بإIالق حكم الضعف علی احلديث يريدون بذلك أنه موضوع مكذوب 

 وال االستئناس بلفظه , االنتفاع به وال احرتامه وال تناقلهي ال ينبغىمفرت
 وأنكر املنكر أال تتخفف أزمة هؤالء اإلخوة إال حني يتهمون , معناهوال

أمجع علی  التي املقامات يف الصوفية باالقتصار علی األخذ بالضعيف حتى
 ومن كبار علامء احلديث ,املشارق واملغارب يف استحباهبا علامء احلديث

  .عدد كبري من الصوفية الراشدين
  .)١(ضائل ال نحتاج فيها إىل من حيتج به أحاديث الف:قال ابن عبد الرب

احلالل واحلرام  يف Aي إذا روينا عن النب:املدخل يف يبن مهداولفظ 
الفضائل  يف وإذا روينا ,األسانيد وانتقدنا الرجال يف واألحكام شددنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢/٢٨٨ (»فتح املغيث« )١(



  
    

 

٣٨٣ אא

 . )١(الرجال يف  وتساحمنا,األسانيد يف والثواب والعقاب تساهلنا
 − الواهية ي يعن−يث الشديدة الضعف  األحاد:ويقول اإلمام الرميل

 الفضائل ي يعن−هذا الباب  يف إذا انضم بعضها إىل بعض حيتج هبا
 يف ي وهبذا أخذ املنذر− واملواعظ واملناقب والتواريخ ونحوها ,والرقائق

  .الرتغيب والرتهيب وسائر املحققني
علم احلديث هو ما أخذ به  يف  أخذ به سلف املتخصصنيالذيوهذا 

متن احلديث  يف  فكثريا ما نجد, وبه نأخذ,ض الفقهاء والصوفيةبع
 , وآدابا حتمل كلها روائح النبوة,الضعيف حكام ومعارف ورقائق

  .واحلكمة ضالة املؤمن
 وابن , وابن الصالح,يوهذا ما جاء عن السلف كام قدمنا كالثور

 ,ي والنوو, وابن معني,ي وابن مهد, وابن املبارك, وابن حنبل,عيينة
  .)٢(الكفاية يف  واخلMيب,الكامل يف يوبوب له ابن عد

 من يرفض أحاديث − مع األمل الشديد −عرصنا هذا رأينا ويف 
 وال تتناسب مع مزاجه باسم االنتصار ,ا ال تتفق مع مفهومههن أليالبخار
 وقد وجد من , وليس هو من أهله, بل رأينا من ألف هذا الباب,للسنة

كل  يف عينه عىل Iباعة كتابه هذا وتوزيعه باملجانأعداء اإلسالم من ي
  . بالعاملة وسوء النيةيتناد التي مكان رغم ضخامة تكاليفه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢/٢٨٨ (» فتح املغيث« )١(
  .بداية هذا الكتاب يف التنبيهات التمهيدية يف راجعه )٢(



            
 ٣٨٤ א

 وقفة جملة املسلم وبعض علامء احلديث لدخل الشكواهللا +ولوال لMف
 وألرشفت السنة الرشيفة الثابتة , فضال عن غريهيكل ما روى البخاريف 

 من جانب أدعياء االنتصار للسنة ,ياهاإاهللا +علميا عىل فتنة وقاها
  . العلم هبا دون خلق اهللايوحمتكر

السنن الصغرى والكربى لكل من مل جيمع  يف يهذا وقد خرج النسائ
  . ما مل يكن كذابا, احلديث إال من جهتهي من ال يروي أ,عىل تركه

 ,وليس فيام وقع لنا مما يرويه السادة الصوفية سند فيه رجل كذاب
 وموقف السادة ,موضعه يف هبذا دليال عىل جواز العمل بالضعيفوكفى 

  .الصوفية منه
  . وهو املوفق املستعان,ونتوب إليهاهللا +ونستغفر



  
    

 

٣٨٥ אא

אא 
 اهللا الرمحن الرحيم+بسم

≅ö﴿هللا وكفى, وسالم عىل عباده الذين اصMفى +احلمد è% ¨β Î) ’ ÎAŸξ |¹ 
’ Å5Ý¡èΣ uρ y“$ u‹øt xΧ uρ † ÎA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$#﴾+]١٦٢:األنعام[. 

الMريقة املحمدية Iريقة صوفية سلفية رشعية مستنرية معرتف هبا  −١
 Aتنسب إىل سيدنا حممد وهي ,أساسها علم الكتاب والسنة ,رسميا
 وباIنا من Iريق , ظاهرا من Iريق األشياخ,ة اإلمام الشاذيللبسلس
ª!$# ãΝ﴿ عن احلرضة النبوية املرشفة و ي الروحيالتلق n=ôã r& ß] ø‹ym ã≅ yèøg s† 

…çµ tG s9$ y™ Í‘﴾+]١٢٤:األنعام[.  
  الشاذيلي اإلمام ابن نارص الدرع أصيل من Iريق شاذيل:سند الMريقة −٢

أخت  فهي , فروع السادات الشاذلية املباركةر إليه نسب أكثي ينتهالذي
شقيقة لكل السادات الشاذلية الرشعية علی اختالف الفروع 

 , وسندها متصل بجميع إسنادها سلوكا وتربكا وهللا احلمد,والتسميات
  .يملحمد والبيت ا, والدليل املجمل,جازة الMريقةإراجع 

وللMريقة أنساب أخرى للتيمن والتربك والسند متصلة باألقMاب  −٣
 ثم ,ي والدسوق,ي والبدو, واجليالين,ي اإلمام الرفاع:األربعة

 والكتانية وغريهم من , والتجانية, والنقشبندية,بالسادات اخللوتية
وهلذا نحن نحب مجيع الMرق الرشعية  ,املعتصمني بالكتاب والسنة

 ونعترب أننا مجيعا أبناء − أحياء ومنتقلني −هبا وبأشياخنا ونتربك 



            
 ٣٨٦ א

  .اأحداهللا + عىلي وال نزك,بال تعصب وال تفريقاهللا +عمومة روحية يف
النفرق بني أحد من أوليائه  ال نفرق بني أحد من رسله تعاىل وكام −٤

 ال يعلم اهللا الذي+ ولكننا نرتك احلكم باألفضلية بينهم إىل,الصاحلني
 وإن كنا ال نفضل عىل , فإن املقتحم علی الغيب كذاب,ب سواهالغي

 وحقوق األدب , املقدسةةأشياخنا أحدا بحكم واجب األبو
مل يعF غريهم ما اهللا + أني فإننا ال ندع, وأمانة الدعوة,والوفاء
 , وليس وقفا عىل شخص حمدود,ليس له حدوداهللا + ففضل,أعMاهم

 يربأ منه من العباد حتكم جاهيلعىل شخص ال غريه اهللا +وقرص عMاء
$﴿التصوف والعلم والدين  tΒ uρ tβ% x. â™ !$ sÜ tã š În/u‘ #·‘θ Ýàøt xΧ﴾+]٢٠:اإلرساء[.  

وال وال مظاهر  وال مواكب ,وال رقصوال زمر Iريقنا Iبل  يف ليس −٥
 وال ,مات واخلوارقا وال متاجرة بالكر,رايات وال أوشحة وال بدع

 وال قول برفع , وال تبله أو تبMل أو تعMل,عامئم ملونة وال شعوذة
 أو , أو القول باحللول, أو التفرقة بني الرشيعة واحلقيقة,التكليف
 وعمل السلف , إنام هو الكتاب والسنة, أو الوحدة املحرمة,االحتاد

  .الصالح نية وقوال وعمال وفكرا وسلوكا بقدر اإلمكان
لصفوة اجلامهري هي   ثم,Iريقتنا هذه للخواص والقادة أساسا −٦

للحشد  هي  فليست,الراشدة  ولMالب احلقيقة والنور والدار اآلخرة
 فإن من ,ي وال اإلعالم واملراءاة والدعاو,وال املكاثرة واملفاخرة

 ي وبعث قو,الفرد واملجتمع يف أهدافنا إحياء ربانية اإلسالم وحكمه
 ,اصة والعامةكافة مMالب احلياة واجتاهاهتا اخل يف الروح اإلسالمية

  .وليس هذا باألمر اليسري



  
    

 

٣٨٧ אא

 ي والثقافة العامة املتجددة وحتر,أساس Iريقتنا العلم بالدين وأحكامه −٧
 وجهاد النفس والشيMان , والبدء بإصالح الباIن,العزائم جهد الMاقة
هللا + واحلب الصادق,والدعوةاهللا +سبيل يف  والبذل,واإلقبال علی العبادة
 ي ثم للصوفية الرشعيني وال عالقة لنا بأ,ن واالهمورسوله وآل بيته وم

  .تصوف خيالف الرشيعة
احلق اهللا + فإن ويل,الكون يف  الوالية والترصفيليس أكذب ممن ادع −٨

 وكان من , وإال تعرض للسلب والMرد,ال يعلن عن واليته أبدا
 يف  وكرامة األولياء حق ولكن برشوIها املقررة,أولياء الشيMان

  . بال إعالن وال دعاية وال جتارة,اهللا+دين
 عليه كل ما يأيت يف  ومسئوليته, وإن انتسب إلينا,من خالفنا فليس منا −٩

 , وعبادة ودعوة, وعلم وعمل, إن دعوتنا حب وخلق,ال علينا
 يف يوجماهدة ال تفرت وال تنته A وعالقة باهللا ورسوله,ودين ودنيا
  .يرس وسامحة



       
 

 

 
 
 
 
 

א 
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 ٣٩٤ א

 الصفحة  املوضوع 
 ٤٥ ......................وعية األحزاب واألورادمرش *

 ٤٥ ........................................متهيد
 ٤٥ .................من أدلة صحة التعبد باألوراد واألحزاب

 ٤٦ ...............................ختري أعجب الدعاء
 ٤٨ ..................................حديث فضالة
 ٤٨ .................................حديث الدندنة

 ٤٩ ........................يالوارد بالنص والوارد باملعن
 ٥٠ ....................................ختام الباب

 ٥١ ...................... أحاديث الدعاء بعض األمور يف
 ٥٣ ............................من آداب تالوة األوراد

 ٥٤ ...................دلتها عند الصوفيةاألوراد القرآنية وأ
 ٥٦ ........................ سورة الفاحتةبعض ما جاء يف
 ٥٨ ........................ سورة الكهفبعض ما جاء يف
 ٦٠ .......................... سورة يسبعض ما جاء يف
 ٦٣ ........................ سورة الدخانبعض ما جاء يف
 ٦٤ ........................ سورة الواقعةبعض ما جاء يف
 ٦٦ ...................)تبارك( سورة امللك بعض ما جاء يف

 ٦٨ ..............................يأصول الورد اليوم



  
    

 

الفهرس ٣٩٥

 الصفحة  املوضوع 
 ٦٨ ........................................متهيد

 ٦٨ ..............................ن فضل االستغفارم
 ٧٠ ................................االستغفار العظيم
 ٧٠ ..................................سيد االستغفار

 ٧١ ..................... Aمن فضل الصالة عىل رسولاهللا
 ٧٣ .............................من فضل اهليللة عموما

 ٧٦ .................من فضل التهليل الكامل أو سيد التهليل
 ٧٨ ....................... هذا التهليلبعض الزيادات يف

 ٧٨ ....................التهليل الكامل بعد املغرب والفجر
 ٨٠ ........................التهليل الكامل دبر كل صالة

 ٨٠ ................................من فضل التسبيح
 ٨٢ .............................التسبيح بعد الصلوات

 ٨٣ .........................الذكر اجلامع أو سيد التسبيح
 ٨٧ ................................ جماالت ذكر اهللايف

 ٨٧ .....................مرشوعية قوهلم عدد كذا وقدر كذا 
َّحساب الجمل والتلق ُ  ٨٨ ............................يْ

 ٨٩ ...................................من رس العدد
 ٩٠ ...................................تكرار الذكر



            
 ٣٩٦ א

 الصفحة  املوضوع 
 ٩٠ ...............................روحانيات األسامء

 ٩١ ...........................هيمنة األسامء والصفات
 ٩١ ..................................معارج األذكار

 ٩٣ ............................التعبد باألسامء احلسنى
 ٩٣ ........................................متهيد

 ٩٣ .......................األسامء السبعة , والثالثة عرش
 ٩٥ ............مراتب النفوس واألذكار عند الMريقة املحمدية

 ٩٧ .........................لفظ اجلاللة واالسم املضمر
 ٩٨ ............................أساليب الذكر الصحيح

 ٩٨ .........................لذكر أسامء اهللا ثالثة أساليب
 ٩٨ .................... اللغةالذكر باالسم املفرد واملجرد يف

 ١٠٠ ........................ القرآنالذكر باالسم املفرد يف
 ١٠١ ...................................مراتب الذكر

 ١٠١ .............................Iريقة الذكر الصحيح
 ١٠٢ ..................................من ذكر اجلهلة

 ١٠٣ ............. الMريقة املحمدية يالتعبد باألسامء احلسنى لد
 ١٠٧ ............................قضية اخللوة إ اهللا *

 ١٠٧ ..........................مرشوعية اخللوة وأرسارها



  
    

 

الفهرس ٣٩٧

 الصفحة  املوضوع 
 ١٠٧ ...................................  ?اخللوة ملاذا

 ١٠٨ ....................................د اخللوةفوائ
 ١٠٩ .............................الرشوU العامة للخلوة

 ١١٠ .....................توقيت اخللوة ووظيفتها اإلنسانية
 ١١١ ...................................أنواع اخللوة

 ١١١ ..................................اخللوة الكاملة
 ١١١ ...................................اخللوة اجلزئية
 ١١٢ ....................................خلوة اجللوة
 ١١٢ .............................. اخللوة عدد الذكر يف

 ١١٣ ...............................كيفية دخول اخللوة 
 ١١٤ ................................. اخللوة التعبد يف

 ١١٧ ...................هاأهم النوافل عند الصوفية وأدلت *
 ١١٧ ..................................صالة التسابيح
 ١١٧ ..................................صحة رواياهتا
 ١١٩ .................................رد الMعن عليها
 ١١٩ .................................صفتها وفضلها

 ١٢٠ ....................................تأكيد فعلها
 ١٢١ .....................القراءات بالسور ذوات اخلصائص



            
 ٣٩٨ א

 الصفحة  املوضوع 
 ١٢٢ ...................................صالة احلاجة

 ١٢٥ ................................صالة االستخارة
 ١٢٨ ....................................صالة التوبة

 ١٣٢ ..................................صالة الضحى
 ١٣٥ .............................)التهجد(صالة الليل 
 ١٣٩ ............................. من شعبانليلة النصف

 ١٣٩ ........................................متهيد
 ١٣٩ .............................من فضل ليلة النصف

 ١٤١ ................. بعض أحاديث ليلة النصفتوجيه معاين
 ١٤٣ ............................حول احلديث الضعيف

 ١٤٣ ........................... هذه الليلةفضل الدعاء يف
 ١٤٥ .........................الركعات الست وقراءة يس

 ١٤٦ ................................صوم هنار النصف
 ١٤٧ ........................الدعاء املشهور اللهم يا ذا املن
 ١٤٩ .......................الكالم عن ليلة الفرق واإلبرام

 ١٤٩ .............................مسألة املحو واإلثبات
 ١٥٢ ..............................السلف وليلة النصف
 ١٥٤ .............................بدعية صالة الرغائب



  
    

 

الفهرس ٣٩٩

 الصفحة  املوضوع 
 ١٥٥ ..........................حتويل القبلة وليلة النصف

 ١٥٩ .......................اختاذ الشيخ رشيعة وIبيعة *
 ١٦١ ..........................التعصب للMرق واألشياخ

 ١٦١ ..............................حتريم زيارة األشياخ
 ١٦٢ ....................................رش مشهود

 ١٦٣ ............................خMيئة التعصب اجلامح
 ١٦٧ ..................... مسكينة دالئل اخلرياتمرة أخرى

 ١٦٨        ................................ رحاب أهل اهللايف
 ١٦٨ ................................درجات العارفني

 ١٧٠ .......................Iريق االجتباء وIريق االهتداء
 ١٧٢ ..............................قضية األقMاب  *

 ١٧٢ .....................................متهيد هام
 ١٧٨ ..................................خالصة وختام
 ١٨١ ................... مع األقMابي والزبيديالفريوزآباد

 ١٨٣ ..................قضية األقMاب بني العقالنية والربانية
 ١٨٥ ..........................ضايا الروحية العالنية والق

 ١٨٦ ..............................اجتهاد أئمة التصوف
 ١٨٧ ..........................مشهد من املقامات الكربى



            
 ٤٠٠ א

 الصفحة  املوضوع 
 ١٨٩ ..............................عوامل ما وراء املنظور
 ١٩٠ ................................األقMاب األربعة

 ١٩١ .............................ال حرج عىل فضل اهللا
 ١٩٢ ........................ كل عرصاألقMاب األربعة يف

 ١٩٣ ...........................صورة أخرى أهل الغيب
 ١٩٥ ..........................املقامات وأرواح السابقني

 ١٩٦ ...................................وانأهل الدي
 ١٩٦ ...................................كلمة ختامية

 ٢٠١ ...................قصة اخلرض بني الصوفية والعلامء *
 ٢٠١ ..................................موسى والعلم

 ٢٠٢ ..............................من هو العبد الصالح
 ٢٠٣ ............................العبد الصالح هو اخلرض

 ٢٠٣ ........................ أم ملكي أم نبهل اخلرض ويل
 ٢٠٤ .......................دعوى خمالفة الرشيعة للحقيقة

 ٢٠٥ ......................... للرشيعة واحلقيقةمثال عميل
 ٢٠٦ ............................ ? يرزقيهل اخلرض ح

 ٢٠٨ .....................رض موجود باجلسد وبالتجسيد اخل

 الصفحة  املوضوع 



  
    

 

الفهرس ٤٠١

 ٢١١ .......أحكام الكرامات والسحر واالستدراج والترصيف *
 ٢١١ ........................ اإلسالمالتعريف بالكرامة يف

 ٢١١ .................................السحر التخيييل
 ٢١٢ .................................السحر الشيMاين

 ٢١٤ ....................................االستدراج
 ٢١٤ .....................دليل الكرامة من القرآن واحلديث

 ٢١٦ .................................أقسام الكرامات
 ٢١٦ .................................بةالكرامة املوهو

 ٢١٦ ................................الكرامة املكسوبة
 ٢١٨ ......................... الكرامةمذهب أهل السنة يف
 ٢١٩ ...............................الكرامة بعد املوت

 ٢٢٠ ......................)أهل الترصيف( قوهلم من معاين
 ٢٢١ ........................الترصف من اهللا ظاهرا وباIنا

 ٢٢٢ ..................................مقام الربانيني
 ٢٢٣ ......................... يمدد يا سيد:  قوهلم يمعن

 ٢٢٦ .......................Iالب املدد متوجه إ اهللا تعاىل
 ٢٢٨ .................................)شعر(مدد مدد 
 ٢٢٩ ............................ )نظرة( قوهلم من معاين

 الصفحة  املوضوع 



            
 ٤٠٢ א

 ٢٣٦ ..................................? الربكةيما ه
 ٢٣٦ ................................. الربكةمن معاين

 ٢٣٦ .............................. الربكةيعقيدة منكر
 ٢٣٧ .................................ألوان من الربكة

 ٢٣٩ ...................مرشوعية قراء الفاحتة لألحياء واملوتى
 ٢٤٠ .......................قرأ الفاحتة علی املوتى Aالنبي

 ٢٤٥ ...................الرشك والكفر والصالة إ املقابر *
 ٢٤٥ ............................لرشك والكفرموضوع ا
 ٢٥٠ ......................................الوسيلة

 ٢٥٣ ....................من أحكام القبور والتربك بأصحاهبا
 ٢٥٤ ................................البناء علی القبور

 ٢٥٥ .....................تقبيل األماكن الرشيفة واملصحف
 ٢٥٦ ...................... يقبل املحجن ويقبل احلجريالنب

 ٢٥٦ .....................ابن عابدين والستور علی الرضيح
 ٢٥٧ ..............................تقبيل القرب الرشيف

 ٢٥٧ .......................... بسؤر املسلمنييتربك النب
 ٢٥٨ ......................... A بام مسته يد النبيالتربك

 ٢٥٨ ..............................اإلمام مالك واملدينة

 الصفحة  املوضوع 



  
    

 

الفهرس ٤٠٣

 ٢٥٩ ......................Aاالستشفاء بامء جبة رسولاهللا
 ٢٥٩ ...............................Aبركة بردة النبي

 ٢٦٠ ................................بركة آثار املشايخ
 ٢٦٠ .......................Aالتربك بموضع فمه الرشيف
 ٢٦١ ....................Aسولالصحابة ومعاوية وآثار الر

 ٢٦١ ............................بركة يده الرشيفة واملاء
 ٢٦٢ .............................Aنبيبركة شعرات ال

 ٢٦٢ ...........................عود إ البناء علی القبور
 ٢٦٣ ................. البناء علی القبور تلميذ ابن تيمية يفيرأ

 ٢٦٤ ...............تصديقات وموافقات علامء باكستان واهلند
 ٢٦٥ ...............Aعية االجتهاد يف الصالة علی النبيمرشو

 ٢٦٥ .......................مسألة الربدة والدالئل ونحومها
 ٢٦٥ ......................................أمر حمكم

 ٢٦٦ ................................يالتأصيل الرشع
 ٢٦٨ ...............................لربدةبني الدالئل وا

 ٢٦٨ ............اإلشارة إىل أمور تتعلق بدالئل اخلريات والربدة
 ٢٧٣ ....................... سنة نبوية ثابتةاإلنشاد الصويف

 ٢٧٣ ..................... اإلنشاد الصويف يشرتك يفAالنبي

 الصفحة  املوضوع 



            
 ٤٠٤ א

 ٢٧٤ ..............................من أناشيد الصحابة
 ٢٧٧ ............................من أناشيد الصحابيات

َالرجز والتغن  ٢٧٨ ....................... والصوت احلسنيَّ
 ٢٨٠ ..........................عةاملواكب الصوفية املرشو

 ٢٨٢ ..........قضية املوالد وأيام اهللا بني الرشيعة والتاريخ واألمل
 ٢٨٢ ............................املوالد من الوجهة العامة
 ٢٨٣ ...........................املوالد من الوجهة املدنية

 ٢٨٤ .......................األحكام الدينية املتعلقة باملوالد
 ٢٨٧ ..............................تاريخ املوالد احلالية

 ٢٨٩ ......................مواقف علامء الصوفية من املوالد
 ٢٩٠ ............... من املوالدموقف علامء الصوفية املعارصين
 ٢٩١ ........................تدرج حركة اإلصالح الصويف

 ٢٩٢ .......................... أو الالئحةالقانون الصويف
 ٢٩٤ ................... شأن املوالدمقرتحات بالغة األمهية يف

 ٢٩٦ ..........االحتفال بالذكريات فتوى الدكتور موسى الشني 
 ٢٩٧ .............فتوى لفضيلة األستاذ الدكتور عبد املنعم النمر 

 ٣٠٠ .................فتوى لفضيلة األستاذ الشيخ عMية صقر 
 ٣٠٣ ............................مع ساداتنا الشاذلية *

 الصفحة  املوضوع 



  
    

 

الفهرس ٤٠٥

 ٣٠٣ ............................)آه(الذكر باسم الصدر 
 ٣٠٤ ................................املصافحة والتقبيل

 ٣٠٤ ....................................مسألة املدد
 ٣٠٥ ..............................اصMفاء أبناء الشاذيل

 ٣٠٦ ..................... احلسن عند سؤال القربحضور أيب
 ٣٠٧ ...................... احلسنالMبل والنداء بقMبانية أيب

 ٣٠٨ .......................................وأخريا
 ٣١٠ ...............رشع اهللا  وغريها يفيحكم تقبيل األيد *

 ٣١٠ ............................. جواز التقبيل مMلقايف
 ٣١١ .............................ي جواز تقبيل األيديف
 ٣١١ .......................... تقبيل اليدين والرجلنييف
 ٣١٢ ....................... جواز تقبيل الرأس والركبتنييف

 ٣١٣ .....................يقبل الصحابة ويعانقهم Aالنبي
 ٣١٤ .......................الصحابة وغريهم يقبلون أيضا

 ٣١٥ ...................... الوالدين واألوالديالتقبيل أليد
 ٣١٦ ............................أنواع أخرى من التقبيل

 ٣١٧ ....................................كلمة خامتة
 ٣١٧ ......................حكمة تبادل التقبيل عند الصوفية

 الصفحة  املوضوع 



            
 ٤٠٦ א

 ٣١٨ ...........................أحاديث املنع من التقبيل
 ٣٢٠ ..........................مرشوعية اختاذ السبحة *
 ٣٢٣ ................ تعدد الMرق الرشعية إليهحكمة اهللا يف *

 ٣٢٦ ..........................توجيه حديث افرتاق األمة
 ٣٢٧ ..............فتوى شيخ األزهر حول حديث افرتاق األمة

 ٣٣٠ ...............................?ل السنةمن هم أه
 ٣٣٠ .........................أهل السنة هم كل أهل القبلة

 ٣٣٠ ...................فرق كبري بني أهل السنة وأهل اللحية
 ٣٣٨ .............................مع التصوف والتاريخ

 ٣٤١ ...................? الصحيحيما هو التصوف اإلسالم
 ٣٤٤ ..........................حول عبادة الرغبة والرهبة

ِإال ليعبدون( آية من أعامق معاين ُِ ُ ْ َ َّ ِ(..................... ٣٥٣ 
 ٣٥٧ ............تعلق به التصوف وما يآراء بعض العلامء يف *

 ٣٥٧ ..........................ابن تيمية ينصف الصوفية
 ٣٥٨ ..........................ابن القيم ينصف الصوفية

 ٣٦٠ ........... يعرتف بالتصوف وبالكرامات واألحوال يالذهب
 ٣٦١ ................. ينصف التصوفي السلفياإلمام الشاIب
 ٣٦٢ ............... والتصوف الصحيحي الشعراوالشيخ متويل

 الصفحة  املوضوع 



  
    

 

الفهرس ٤٠٧

 ٣٦٢ ................................ ?من هو الصويف
 ٣٦٣ ...................................تعدد الMرق

 ٣٦٣ ................................?ملريدونمن هم ا
 ٣٦٣ ............................التصوف رياضة روحية

 ٣٦٤ ................................تعريف العMاءات
 ٣٦٥ ................... السقا والتصوف السليمالشيخ الغزايل

 ٣٦٥ ............................... يالتصوف الفلسف
 ٣٦٦ ................................يالتصوف احلقيق
 ٣٦٧ ..................................حالوة اإليامن

 ٣٦٨ ..............................الدين عقل وعاIفة
 ٣٦٨ ..................................مع كبار األئمة

 ٣٦٩ ............................القدر املقبول واملMلوب
 ٣٧٠ .................................مع ابن عMاء اهللا

 ٣٧١ ............... وعلامء األزهر بني التأييد والتنديدالتصوف
 ٣٧١ ......................... أبو فرحةياحلسين/ إجابة  د

 ٣٧٢ ...................تعريف اإلسالم واإليامن واإلحسان
 ٣٧٢ ............................... عند اهللامنزلة الويل

 ٣٧٣ ...........................يمنهج التصوف اإلسالم

 الصفحة  املوضوع 



            
 ٤٠٨ א

 ٣٧٣ ............................الصالة معراج األرواح
 ٣٧٤ ................................مخس دقائق عبادة

 ٣٧٤ ...............................كل فريضة هلا نافلة
 ٣٧٤ ........................... السامء واألرضسلم بني
 ٣٧٥ ........................ الدين الصايفيحمي/ إجابة  د

 ٣٧٦ .......................الرسول يقر سلوك أهل الصفة
 ٣٧٦ .......................مقامات الصرب والتوكل والتوبة

 ٣٧٧ ........?وما موقف الصوفية منه?ما هو احلديث الضعيف *
 ٣٧٧ ........................................متهيد

 ٣٧٧ .............................الكتب الصحاح كثرية
 ٣٧٩ ..................................أقسام احلديث
 ٣٧٩ .................................الضعيف قسامن
 ٣٨٠ ..................................مزيد من البيان

 ٣٨١ ......................الصحيحان والضعيف واملضعف
 ٣٨٢ ....................السادة الصوفية واحلديث الضعيف

 ٣٨٥ ..................معلومات مبدئية عن الMريقة املحمدية
 ٣٨٨ .....................من كالم فضيلة اإلمام السيد الرائد

 ٣٩٣ ................................... الفهرس*



  
    

 

אא 
َأرسی الشيخ  * ْ َقواعد التصوف الصحيح  . 
 .سلك فيه Iريقة الفقهاء يف االستدل بالكتاب والسنة *
 .ناقش مرشوعية األحزاب واألوراد *
 .ناقش مرشوعية اخللوة وأرسارها وفوائدها *
َذكر أهم النوافل عند الصوفية * َ َ. 
 .تكلم عن فضل إحياء ليلة النصف من شعبان *
 .تكلم عن اختاذ الشيخ مع عدم التعصب له *
 .ناقش قضية الوالية واألولياء وقصة اخلرض وموسى *
َبين الفرق بني الكرامة والسحر واالستدراج * َّ َ. 
 . ناقش قضية التوسل والوسيلة *
 .حارب بدع املوالد ومنكراهتا *
 .دعا إىل إصالح التصوف *
 .عارصين يف التصوفذكر آراء العلامء السابقني وامل *
 .ناقش قضية احلديث الضعيف وموقف الصوفية منه *
َبين أهم معامل الMريقة املحمدية * َّ َ.  
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