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 اإلمساك عما شجر بين الصحابة

ا َشَجرَ " :-رحمه اهلل- ؤلفقال الم  ِإنَّ َهِذِه اآلثَاَر اْلَمْرِويََّة ِفي: بَ ْيَن الصََّحابَِة، َويَ ُقوُلونَ  َويُْمِسُكوَن َعمَّ
َها َما ُهَو   َها َما َقْد زِيَد ِفيِه َونُِقصَ َمَساِويِهْم ِمن ْ َر َعْن َوْجِهِه، َوالصَِّحيُح ِمْنُه ُهْم ِفيِه َمْعُذوُرونَ  َكِذٌب، َوَمن ْ  ِإمَّا: َوُغي ِّ

الصََّحابَِة َمْعُصوٌم َعْن  اَل يَ ْعَتِقُدوَن َأنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِمَن  َوُهم مََّع َذِلكَ . ُمْجَتِهُدوَن ُمِصيُبوَن، َوِإمَّا ُمْجَتِهُدوَن ُمْخِطُئونَ 
نُوُب ِفي اْلُجْمَلةِ تَ اإِلْثِم َوَصغَائِرِِه؛ َبْل  َكَبائِرِ  َواِبِق َواْلَفَضاِئِل َما يُوِجُب َمْغِفَرَة َما َيْصُدرُ  .ُجوُز َعَلْيِهُم الذُّ  َوَلُهم مَِّن السَّ

ُهْم   ِإْن َصَدَر   يَِّئاِت َماَحتَّى إن َُّهْم يُ ْغَفُر َلُهم مَِّن ا، ِمن ْ  اَل يُ ْغَفُر ِلَمْن بَ ْعَدُهْم؛ أَلنَّ َلُهم مَِّن اْلَحَسَناِت الَِّتي َتْمُحو لسَّ
يَِّئاِت َما لَْيَس ِلَمْن بَ ْعَدُهمْ  ُر اْلُقُروِن، َوَأنَّ اْلُمدَّ ِمْن  َوَقْد ثَ َبَت ِبَقْوِل َرُسوِل اهللِ . السَّ صلى اهلل عليه وسلم أَن َُّهْم َخي ْ

ن مْ َأَحِدهِ  َق ِبِه َكاَن َأْفَضَل ِمْن َجَبِل ُأُحٍد َذَهًبا ِممَّ ثُمَّ ِإَذا َكاَن َقْد َصَدَر ِمْن َأَحِدِهْم َذْنٌب؛ فَ َيُكوُن . بَ ْعَدُهمْ  إَذا َتَصدَّ
ٍد صلى اهلل عليه وسلم الَِّذي َساِبَقِتِه، َأْو ِبَشَفاَعةِ  تَاَب ِمْنُه، َأْو أََتى َبَحَسَناٍت َتْمُحوُه، َأو ُغِفَر َلُه؛ ِبَفْضلِ  َقدْ  ُهْم  نَ ُمَحمَّ

نْ َيا ُكفَِّر بِهِ  َأَحقُّ  نُوِب اْلُمَحقََّقِة؛ َفَكْيَف األُُمورُ . َعْنهُ  النَّاِس ِبَشَفاَعِتِه، َأْو ابْ ُتِلَي بَِباَلٍء ِفي الدُّ الَِّتي   فَِإَذا َكاَن َهَذا ِفي الذُّ
الَِّذي يُ ْنَكُر  ثُمَّ اْلَقْدرَ . وا؛ فَ َلُهْم َأْجٌر َواِحٌد، َواْلَخطَأُ مْغُفورٌ أُ َأْخطَ  وا؛ فَ َلُهْم َأْجَراِن، َوِإنْ إْن َأَصابُ : َكانُوا ِفيَها ُمْجَتِهِدينَ 

َهاِد ِفي َسِبيِلِه، َفَضاِئِل اْلَقْوِم َوَمَحاِسِنِهْم؛ ِمَن اإِليَماِن بِاهلِل، َوَرُسوِلِه،َواْلجِ  وٌر ِفي َجْنبِ مُ َقِليٌل نَ ْزٌر َمغْ  ِمْن ِفْعِلِهمْ 
َوَبِصيَرٍة، َوَما َمنَّ اهللُ َعَلْيِهم بِِه ِمَن  َوَمن نََّظَر ِفي ِسيَرِة اْلَقْوِم ِبِعْلمٍ . النَّاِفِع، َواْلَعَمِل الصَّاِلحِ  َواْلِهْجَرِة، َوالنُّْصَرِة، َواْلِعْلمِ 

ُر اْلَخْلِق بَ عْ  اْلَفَضاِئِل؛ َعِلَم يَِقيًنا ِمثْ ُلُهْم، َوأَن َُّهُم الصَّْفَوُة ِمْن قُ ُروِن َهِذِه األُمَِّة  َد األَنِْبَياِء؛ اَل َكاَن َوال َيُكونُ أَن َُّهْم ِخي ْ
ُر األَُمِم َوَأْكَرُمَها َعَلى اهللِ  الَِّتي ِهيَ   ".تَ َعاَلى َخي ْ

ُهْم   ِإْن َصَدَر   يُوِجُب َمْغِفَرَة َما َيْصُدرُ : "قال ُهْم ِإْن َصَدرَ  رُ دَ َمْغِفَرَة َما صَ " أنا عندي: "ِمن ْ  ". ِمن ْ
الَِّذي يُ ْنَكُر ِمْن ِفْعِل  ثُمَّ اْلَقْدرُ :"أنا عندي": ورٌ مُ َقِليٌل نَ ْزٌر َمغْ  الَِّذي يُ ْنَكُر ِمْن ِفْعِلِهمْ  ثُمَّ اْلَقْدرَ : "قال

 ".بَ ْعِضِهمْ 
بات ومالسنات وخصومات، بني أهل ذجتاا الفصل من أنفع األبواب لطالب العلم فيما يقع يف الساحة من ذه

السنة وخمالفيهم من الروافض وغريهم؛ فإنا يف زمن صار كل إنسان يتسنم املنابر، ويتحدث عرب الوسائط، ويقع يف 
الصحابة، وتسمعون ببعض رءوس البدع حىت من املنتسبني إىل السنة، والسنة منهم براء من يقع يف صحابة رسول اهلل 

، كأمنا هو لسان للروافض، وإن ادعى بأنه على سنة، ويزعم ِشنشنة تعرفها من أخزمسلم، وجتد منه صلى اهلل عليه و 
ا الفصل يبني ذلك، لكنه ليس على السنة اليت كان عليها السلف الصاحل، ففي هذالتحقيق، ويزعم حترير املسائل إىل غري 

كر القاعدة األساسية ذ ب مساوئ بعض الصحابة، فابتدأ أوًل  الشيخ بطريقة منصفة عادلة مقنعة املوقف من اآلثار املروية يف
ا َشَجر":قالوهي اإلمساك،  ا َشَجرَ : "، وحينما نقول"بَ ْيَن الصََّحابَةِ  َويُْمِسُكوَن َعمَّ ؛ إمنا نشري إىل " بَ ْيَن الصََّحابَةِ  َعمَّ

إىل أن انقرضوا، ظل الصحابة يًدا واحدة، فرتة زمنية حمددة، ليس األمر الصحابة من بعثة النيب صلى اهلل عليه وسلم 
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-د شيء من الفتنة يف زمن علٍي وجبهة واحدة، زمن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وأيب بكر، وعمر، وعثمان، مث وجِ 
ه العبارة تدل على أن الشجار واقع بني عامة الصحابة ذ، ومل يطل إل أفراًدا منهم، فال يتصور متصور أن ه-رضي اهلل عنه

ومن كان معه، ومعاوية ومن كان معه، وطلحة  -رضي اهلل عنه-علي  :ه الفتنة وهمذل؛ إمنا وقع بني أفراد منهم، ابتلوا هب
موا وعوفوا من هم سلِ ه الفتنة، ل عامة الصحابة، فالصحابة عامتذين ابتلوا هبذوالزبري وعائشة ومن كان معهم، هؤلء هم ال

ه الفتنة، فما ذه الفتنة أيًضا؛ بل أكثر الصحابة نأى عنها واعتزل، فأكثر الصحابة اعتزل هذا األمر، وكثري ممن عاصر هذه
تلك دماء طهر اهلل منها : "ه-رمحه الل-اإلمساك عما شجر بينهم، كما قال عمر بن عبد العزيز  :أواًل  هو املوقف؟

من أن تتلطخ سيوفنا بدمائهم، فلنطهر  -رمحه اهلل-كما أن اهلل تعاىل عافانا، يقول : يعين ،"ألسنتنا سيوفنا؛ فلنطهر منها
من  -رضي اهلل عنه-بتهم؛ ألنه قد كان يف زمنه من يقع يف علي متهم وس  ذألسنتنا من أن تتلطخ بالوقيعة فيهم، أو م

ب أهل السنة واجلماعة على اإلمساك عما شجر بني هذلك استقر مذه األمور تقع؛ فلذالنواصب أو العكس، فكانت ه
، مبعىن أنه ل يفتتح سان احلديث فيما شجر بني الصحابةأن ل يفتتح اإلن: معناه لك يا كرام؟ذما معنى الصحابة، 

ألن من  كرها هو السالمة؛ذ لك، طيها وعدم ذالدروس واحملاضرات يف ما جرى يف اجلمل، وصفني، والتحكيم وغري 
فقد يلحقه شيٌء من إيغار الصدور، والنقمة، ويقع يف قلبه، وينقدح يف خاطره معىًن فاسد، وهو يف  ه األشياءذخاض يف ه
ا املوضوع ابتداًء؛ لكن لو ابتلوا به وانتصب من يقع يف الصحابة وينال ذأهل السنة واجلماعة ل يفتتحون هفعافية منه، 

العواصم "حينما ألف كتابه  -رمحه اهلل-، كما فعل ابن العريب املالكي والدفع عن سريهتمب عنهم ذال ذٍ منهم، تعني حينئ
ه الفتنة جبواٍب حكيٍم ذفيمن تعلقت به ه ، وأجاب عنها-رضوان اهلل عليهم-، فحرر مواقف الصحابة "من القواصم

 .ه هي الجملة األولىذفهسديٍد، 
يوجد ركام من املرويات دسها الروافض عرب التاريخ، : ه اآلثار املروية يف مساوئهم أنواعذإن ه: فيقولون أما الثانية

فقد قال عنه  "لوط بن حيىي"أبو خمنف وبة يف كتب التواريخ، ذه املرويات املكذين ضخوا هذومن أشهر هؤلء الروافض ال
ة، بناء على قاعدة إنه من أسند فقد برئ، وفيها ، وقد روى عنه ابن جرير الطربي مرويات كثري "إنه شيعي حمرتق": هيبذال

، وأمثاله  "لد حمرتقأنه شيعي ج  ": هيبذمن إيغار الصدور والوقيعة يف الصحابة ما اهلل به عليم، لكن الرجل كما قال عنه ال
 .ه املروياتذا علينا أن ننظر بنظرة منصفة إىل هذكثري؛ فله

َها َما ُهَو َكِذبٌ مِ : "قال الشيخ ا أسهل ذهو خمالفة اخلرب للواقع، يعين أهنا مصنوعة، موضوعة، وه: بذوالك، "ن ْ
ما رأيت من أهل األهواء ": -رمحه اهلل-ب أهل األهواء، كما قال اإلمام الشافعي ذما يكون على الروافض؛ فإهنم أك

: رتاد جملسه، يقولكر بعض السلف أن أحد اجلن كان يذ ، و "ب على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من الرافضةذأك
فأحضرنا له طبًقا من األرز، فرأينا األرز يرتفع ول نرى من : األرز، يقول: ما أحب الطعام إليكم؟ فقال: حىت قلنا له

رافضة اجلن هم أشد : يعين. الرافضة: نعم، فقيل من أشدهم؟ فقال: أفيكم أحد من أهل األهواء؟ فقال: يأكله، فقلنا له
 عن وجهه؛ مبعىن رِي ب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغ  ذه املرويات منها ما هو كذفاملقصود أنه ه أهل األهواء من اجلن،
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ل ريب أنه  ه القصة لكنه تعرض للتحريف، إما بزيادة أو نقصان، أو تغيري عن وجهه، فمثاًل ذا اخلرب، هلذأنه يوجد أصل هل
م، ذا من باب الذض الناس إلنكارها زعًما منه بأن هقد وقعت حادثة اجلمل، وصفني، والتحكيم، وحينما ينتدب بع

ه أمور وقعت قطًعا، وأخرب عنها النيب صلى اهلل عليه ذا عبث يف الواقع، هذحى من التاريخ، فهأباطيل جيب أن ت  : ويقول
شيء امسه  ل يوجد: وسلم أهنا ستقع، فبعض الناس بدافع الغرية أو احلمية يغالط البدهيات، واألمور القطعيات، يقول

ه األمة، ذمن اهلل تعاىل هل ه وقعت ابتالءً ذه: ا ل ريب أنه جمازفة، لكن نقولذاجلمل، ول صفني، ول التحكيم، ه
 .إنه قد وقع فيها زيادة، ونقصان، وتغيري عن وجهها: وحفظت األمة الدروس النافعة بعدها، وسيأيت توجيهها، لكن نقول

مما يدل على أن منها ما هو صحيح، لكن  :"الصَِّحيُح ِمْنهُ  َعامةُ وَ " :نسخيتيف  :"َوالصَِّحيُح ِمْنهُ :"قال
لك صدر منهم عن ذأن : يعين ،"ُمْجَتِهُدوَن ُمِصيُبوَن، َوِإمَّا ُمْجَتِهُدوَن ُمْخِطُئونَ  ِإمَّا" كيف؟" :ُهْم ِفيِه َمْعُذوُرونَ "عامته

رضي اهلل عنه ملا بايعه -فعلي  ،ا بداية الفتنةذ، كان ه-عنهرضي اهلل -ملا قتل عثمان : اجتهاد، وأضرب لكم مثاًل 
من أوىل األولويات والواجبات هو أن يبايعه العمال على األمصار، يقدموا البيعة، ويدخلوا يف الطاعة، أن الصحابة رأى 

ة ملا جرى من مقتل ته الغرية واحلميذحيث كان يف الشام، وأما معاوية فإنه قد أخ -رضي اهلل عنه-ا يشمل معاوية ذوه
، وكان هو من أهل دم عثمان؛ ألنه من بين عبد مشس، فطالب بدم عثمان، فجرى بينهما -رضي اهلل عنه-عثمان 

قيم يلك هو ذأول األمر أن يدخلوا يف البيعة كسائر املسلمني، مث بعد  أن -رضي اهلل عنه-مكاتبات طويلة، ورأى علي 
م على معاوية ومن معه، فأبوا أن يدخلوا يف بيعته، ظ  أو العقل، أو الدية، لكن األمر ع   احلدود، ويتتبع اجلناة، وحيفظ الدم،

رضي اهلل عنهم -وجرى ما جرى، وملا احتدم األمر بني أهل العراق وأهل الشام، رأى طلحة والزبري ومعهم عائشة 
ا اجلمع ذية، خيتارونه من بينهم، فخرجوا هبعن علي ومعاو  ا األمر ل ينتهي إل بأن خيتار املسلمون بدياًل ذأن ه -أمجعني

إىل إثارة احلرب؛  لك من دواعي حصول مقصودهم؛ فلما بلغوا موضًعا، سعى احملرضون بني الفريقنيذالكثيف لكي يكون 
إن ما صدر عنهم إمنا صدر عن : ير ونوجه األحداث، فنقولذا ينبغي أن نبحث عن املعاذحىت وقعت وقعة اجلمل، هبك

ا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب، فله أجران، ذإ]: واجملتهد ل خيلو من حالني، كما قال النيب صلى اهلل عليه وسلماجتهاد، 
أجر الجتهاد وأجر اإلصابة، واألجر الواحد هو أجر : ، فاألجران[ا حكم احلاكم فاجتهد فأخطأ، فله أجر واحدذوإ

 .ا ينبغي أن نفهم ما صدر عن الصحابةذالجتهاد، فهك
؛ "َوُهم: "فقال :ظن أننا ندعي العصمة لعموم الصحابةلك؛ أتبعه بالقول وعقب عليه حىت ل ي  ذوملا قال الشيخ 

ليسوا  :"اإِلْثِم َوَصغَائِرِهِ  اَل يَ ْعَتِقُدوَن َأنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِمَن الصََّحابَِة َمْعُصوٌم َعْن َكَبائِرِ  مََّع َذِلكَ "أهل السنة واجلماعة، : أي
مني، فاألنبياء عليهم الصالة والسالم ليسوا معصومني عن الصغائر على القول الراجح، فالصحابة من باب أوىل أهنم معصو 

نُوُب ِفي اْلُجْمَلةِ تَ اإِلْثِم َوَصغَائِرِِه؛ َبْل  َعْن َكَبائِرِ "ليسوا معصومني  من حيث املبدأ ميكن أن يقع : ، يعين"ُجوُز َعَلْيِهُم الذُّ
 .ن تتبع السرية النبوية، والسنة النبوية جيد أنه قد وقع لبعض الصحابة أمور تستدركمنهم شيء، وم
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

َواِبِق َواْلَفَضاِئِل َما يُوِجُب َمْغِفَرَة َما صَ : "قال ُهْم   ِإْن َصَدَر   رَ دَ َوَلُهم مَِّن السَّ على أن  -رمحه اهلل-، ينبه "ِمن ْ
يَِّئاِت : "فقال يف تفصيلها، ذوالفضائل، مث أخالصحابة الكرام هلم ما ليس لغريهم من السوابق  َحتَّى إنَُّه يُ ْغَفُر َلُهم مَِّن السَّ

يَِّئاِت َما لَْيَس ِلَمْن بَ ْعَدُهمْ  اَل يُ ْغَفُر ِلَمْن بَ ْعَدُهْم؛ أَلنَّ َلُهم مَِّن اْلَحَسَناِت الَِّتي َتْمُحو َما  ِإن  }: ، وقد قال اهلل تعاىل"السَّ
ِهبح  ي   احلح س ن اتِ   .فحسناهتم رضوان اهلل عليهم عظيمة ماحية ،[111: هود]{ الس ِيئ اتِ  ذح

ُر اْلُقُرونِ  َوَقْد ثَ َبَت ِبَقْوِل َرُسوِل اهللِ  :"قال خري القرون ]: ، كما يف املتفق عليه" صلى اهلل عليه وسلم أَن َُّهْم َخي ْ
 [.يلوهنم ينذين يلوهنم، مث الذخري الناس قرين، مث ال] :أو قال [قرين

ن َوَأنَّ اْلُمدَّ ِمْن َأَحِدِهمْ : "قال َق ِبِه َكاَن َأْفَضَل ِمْن َجَبِل ُأُحٍد َذَهًبا ِممَّ ا ذكرنا هذ ، وقد " بَ ْعَدُهمْ  إَذا َتَصدَّ
 .آنًفا

َأْو أََتى َبَحَسَناٍت َتْمُحوُه، َأو ُغِفَر َلُه؛  تَاَب ِمْنُه، ثُمَّ ِإَذا َكاَن َقْد َصَدَر ِمْن َأَحِدِهْم َذْنٌب؛ فَ َيُكوُن َقدْ : "قال
ٍد صلى اهلل عليه وسلم الَِّذي ِبَفْضلِ  نْ َيا   ُهْم َأَحقُّ  نَساِبَقِتِه، َأْو ِبَشَفاَعِة ُمَحمَّ النَّاِس ِبَشَفاَعِتِه، َأْو ابْ ُتِلَي بَِباَلٍء ِفي الدُّ

َر ِبهِ  ه ذكر املكفرات العشرة، هذ وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف كثري من كتبه يه مخسة أنواع من املكفرات، ذه :"َعْنهُ  ُكفِّ
ه، ول شك أهنم أسعد ذكر هذ لك؛ فذاخلمس، وأخرى بعضها يقع يف الربزخ، وبعضها يقع يف أهوال القيامة، إىل غري 

لشفاعة اليت تكون لنبينا ه املكفرات من التوبة، والستغفار، واحلسنات املاحية، والسابقة، والعمل الصاحل، واذالناس هب
 .لكذصلى اهلل عليه وسلم، أو البالء مبرض، أو هٍم، أو غٍم، أو غري 

نُوِب اْلُمَحقََّقِة؛ َفَكْيفَ فَ : "قال ا كانت ذإ: يعين :"؟الَِّتي َكانُوا ِفيَها ُمْجَتِهِدينَ  األُُمورُ  ِفي ِإَذا َكاَن َهَذا ِفي الذُّ
وا؛ أُ َأْخطَ  ْن َأَصابُوا؛ فَ َلُهْم َأْجَراِن، َوِإنْ إِ " !احملققة؛ فكيف مبا كان حمل اجتهاد؟نوب املؤكدة ذه املكفرات تكفر الذه

 ".فَ َلُهْم َأْجٌر َواِحٌد، َواْلَخطَأُ مْغُفورٌ 
َفَضاِئِل اْلَقْوِم  َجْنبِ بِ وٌر مُ الَِّذي يُ ْنَكُر ِمْن ِفْعِل بَ ْعِضِهْم قَِليٌل نَ ْزٌر َمغْ  ِإنَّ اْلَقْدرَ : "بالقول لكذمث أتبع 

اإِليَماِن بِاهلِل، َوَرُسوِلِه،َواْلِجَهاِد ِفي َسِبيِلِه،  "ه األمور اليت تستدرك على بعضهم إىلذحينما تنسب ه: يعين :"َوَمَحاِسِنِهمْ 
 .كر، كالنقطة يف البحرذ ي ، فإهنا تبدو شيًئا ل يكاد"النَّاِفِع، َواْلَعَمِل الصَّاِلحِ  َواْلِهْجَرِة، َوالنُّْصَرِة، َواْلِعْلمِ 

أَن َُّهْم  َوَما َمنَّ اهلُل َعَلْيِهم ِبِه ِمَن اْلَفَضاِئِل؛ َعِلَم يَِقيًناَوَعْدٍل، َوَبِصيَرٍة،  َوَمن نََّظَر ِفي ِسيَرِة اْلَقْوِم ِبِعْلمٍ : "قال
ُر اْلَخْلِق بَ ْعَد األَنِْبَياِء؛ اَل َكاَن َوال َيُكونُ  ُر األَُمِم  الصَّْفَوُة ِمْن قُ ُروِن َهِذِه األُمَِّة الَِّتي ِهيَ ُهُم َوأَن َُّهُم  ِمثْ ُلُهْم، ِخي ْ َخي ْ

ه ذأصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وعلينا أن نعزز ه حنو -أيها األخوة – ا هو الواجبذه: "َوَأْكَرُمَها َعَلى اهللِ 
، وصاروا ينالون منهم، فعلينا أن ننشر ول فيه األقزام على هؤلء العظامالعتقادات وننشرها بني الناس؛ ألننا يف زمن تطا

 .فضائلهم، وسريهم احلميدة، حىت نقطع الطريق على هؤلء البغاة واملفسدين من الروافض وغريهم
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

نَّةِ  َوِمْن ُأُصوِل َأْهلِ  :-رحمه اهلل- ؤلفقال الم أَيْ ِديِهم مِّ ْن  التَّْصِديُق ِبَكَراَماَت اأَلْولَِياِء َوَما ُيْجِري اهللُ َعلَ ى :السُّ
َس  اِلِف األَُم  ِم ِف  ي ُس  ورَِة  َواْلُمَكاَش  َفاِت َوأَنْ   َواِل اْلُق  ْدرَِة َوالتَّ  ْأثِيَراِت، كاْلَم  ْأثُوِر َع  نْ  َخ  َواِرِق اْلَع  اَداِت ِف  ي أَنْ   َواِل اْلُعلُ  ومِ 

َمْوُج  وَدٌة ِفيَه  ا ِإلَ  ى يَ   ْوِم  األُمَّ  ِة ِم  َن الصَّ  َحابَِة َوالتَّ  اِبِعيَن َوَس  ائِِر قُ   ُروِن األُمَّ  ِة، َوِه  ي رَِه  ا، َوَع  ْن َص  ْدِر َه  ِذهِ اْلَكْه  ِف َوَغيْ 
  .اْلِقَياَمةِ 

مززن الززو ، مجززع و ، والززو  مززأخوذ  :مل يزززل أهززل السززنة يززذكرون يف متززوهنم العقديززة مززا يتعلززق بكرامززات األوليززاء، واألوليززاء
لِي اء  الل ِه ل  خ وحٌف ع ل يحِهمح و ل  ه مح حي حز ن ون  }: رب، وأولياء اهلل هم الذين وصفهم اهلل تعاىل بقوله  هو الدنو والق  والوح  أ ل  ِإن  أ وح
ززان وا يز تز ق ززون  ( 26) فالوليززة ليسززت دعززوى وليسززت فمززن كززان هلل تقياززا كززان هلل ولياززا، [. 26، 26: يززونس]{ ال ززِذين  آم ن ززوا و ك 

وراثة وإمنا الوليزة تنزال بتقزوى اهلل عزز وجزل، فزبعض النزاس يظزن أن الوليزة تتسلسزل مزن اجلزد إىل األب إىل البزن وأن هزذا 
البيت بيت ولية واألمر ليس كذلك، الولية هي تقوى اهلل عز وجل وليست جمرد دعوى تقال باللسان، فمزن كزان هلل تقيازا  

ول ريززب أن ألوليززاء اهلل تعززاىل منزلززة خاصززة فقززد ذكززر اهلل . هيززهمنالياززا، والتقززي هززو الززذي ميتثززل أوامززر اهلل وجيتنززب كززان هلل و 
ززب  ِإ    مم ززا  م ززنح ع ززاد ى ِ  و لِياززا): تعززاىل يف احلززديث القدسززي قززال ٍء أ ح  ززيح فز ق ززدح آذ نزحت ززه  بِززاحل رحِب، و م ززا تز ق ززر ب  ِإ    ع بحززِدي ِبش 

ززت  ع ل يحززِه،  ززىت  أ ِحب ززه ، ف ززِإذ  افزحتز ر ضح ب بحت ززه  و م ززا يز ززز ال  ع بحززِدي يز تز ق ززر ب  ِإ    بِالنز و افِززِل ح  ززم ع  بِززِه، و ب ص ززر ه  : ا أ حح ك نحززت  مس حع ززه  ال ززِذي ي سح
ززأ ل يِن أل  عحِطيز ن ززه ، و   ل ززه  ال ززيِت مي حِشززي هِب ززا، و ِإنح س  ِ  هِب ززا، و رِجح ه  ال ززيِت يز ززبحِط ن ززه ، و م ززا ال ززِذي يز بحِصززر  بِززِه، و ي ززد  ززتز ع اذ ين أل  ِعيذ  ل ززِئِن اسح

زاء ت ه  تز ر د دحت  ع نح ش يح  زر ه  م س   زوحت  و أ ن زا أ كح
زر ه  امل  زؤحِمِن، ي كح

زِس امل يف ذكزر  هزذا أشزرف حزديث . (ٍء أ ن زا ف اِعل زه  تز زر ديِدي ع زنح نز فح
ه تعزاىل وحفظزه الولية، وعليه فإن ألولياء اهلل تعاىل منزلة خاصة عند اهلل تعاىل يف الدنيا ويف اآلخرة، فهم يف الدنيا يف جنابِز

 .وصونه ومحايته، وهم يف اآلخرة هلم املنازل العلى عند اهلل تعاىل
فوهنا بأهنا أمزر خزارق للعزادة جيريزه اهلل علزى يزد يعرِ  :الكرامةفأهل السنة واجلماعة يصدقون بكرامات األولياء، وما الكرامة؟ 

فهزو أمزر خزارق  :وأم ا الس حر والش عوذةبأهنزا أمزر خزارق للعزادة جيريهزا اهلل علزى يزد نزيب، : اآليةكما يعرفون . رجل صاحل
  :على ثالثة أنحاء نفخوارق العادات إذ. عوذ أو ساحرللعادة جيري على مش

  فتسمى آية ويسميها بعضهم معجزةإما أن تقع على يد نيب (1
 .على يد رجل صاحل و  فتسمى كرامةوإما أن تقع  (2
 .ساحر ومشعوذ فتسمى سحرًا وشعوذةوإما أن يقع اخلرق للعادة على يد  (3

انتقد هذا  "النبوات"يف كتاب  -رمحه اهلل-وإل فإن شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،والتعبري خبرق العادة تعبري أحدثه املتأخرون
إن خرق العادة هذا أمر نسيب إذ العادة اليت تكون عند قوم قد ل تكون عند آخرين وعند جنس من اخللق  :وقالالتعبري 

ألبتة، ما جيريه اهلل تعاىل على يد  له واملقصود أن ما جيريه اهلل تعاىل على أيدي أنبيائه فال نظري. ل تكون عند جنس آخر
                                                           

 
 (.2056)صحيح البخاري  
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

ام كانشقاق القمر وكانفالق البحر وكالناقة اليت خترج من صخرة صماء وكإبراء عيسى عليه السالم أنبيائه من اآليات العظ
لألبرص واألكمه وإحياء املوتى ل يستطيع على جنسها البشر، أما ما يقع من السحرة واملشعوذين فهو من جنس ما 

اهلل تعاىل يكرم بعض عباده الصاحلني بأن جيري  هنا أن وأفاض يف الفرق بني اآلية وغريها واملقصود ها. يستطيعه البشر
ويكون أيًضا دلياًل على صحة نبوة النيب الذي اتبعوه  ،ويكون ذلك دلياًل على صالحهم ،على أيديهم شيًئا مل يألفه الناس

 ُيْجِري اهلُل َعَلىَوَما  :-رحمه اهلل  – فلهذا قال الشيخفإنه لول اتباعهم لذلك النيب ملا أكرهم اهلل تعاىل هبذا األمر، 

مبعىن : َواْلُمَكاَشَفاِت َوأَنْ َواِل اْلُقْدرَِة َوالتَّْأثِيَراتِ  أَنْ َواِل اْلُعُلومِ  :مث ذكر صنفنيإخل، .....أَْيِديِهم مِّْن َخَواِرِق اْلَعاَداِت ِفي
 الو  بإهلام من اهلل تعاىل مبا مل جتر العادة به، كإخبار أن خرق العادة هذا قد يكون يف أنواع العلوم واملكاشفات بأن خيرِب 

رضي -أن الذي يف بطن امرأته غالم فكان كذلك، وأيًضا ما كشف اهلل تعاىل لعمر  -رضي اهلل عنه-أيب بكر الصديق 
 يف بالد الفرس ي له املشهد لقوم من املسلمني جياهدون يف سبيل اهلللِ حينما كان خيطب على املنرب يوًما فج   -اهلل عنه

يا سارية اجلبل يا سارية  :وهو على منرب املدينة ،فرأى وكأن الفرس قد أحاطوا هبم وأعدوا هلم كميًنا فنادى بأعلى صوته
على بعد آلف األميال  -رضي اهلل عنه-اجلبل، وسارية هذا هو قائد ذلك اجلند من املسلمني فسمع سارية صوت عمر 

 .واألمثلة على هذا كثرية جداا. به إليه فوقاهم اهلل تعاىل، فهذا من أنواع العلوم واملكاشفاتفاعتصم باجلبل وصعد وأصحا
ي على يد عباده الصاحلني من أنواع القدرات ما ل يقع رِ فإن اهلل تعاىل أيًضا جي   ؛أَنْ َواِل اْلُقْدرَِة َوالتَّْأثِيَراتِ كذلك أيًضا في 

 :ومما يمثل له بذلكيصنع اهلل هلم ما ل يصنع لغريهم، و لغريهم عادة 
  وكزززانوا  ،عنزززد فزززتح البحزززرين فإنززه كزززان معزززه أربعززة آلف مزززن املسزززلمني -رضزززي اهلل عنززه-مززا وقزززع للعزززالء بززن احلضزززرمي

 يقصدون قوًما من الكفار فحال بينهم وبينهم املاء، وقفوا على سيف البحر فنزل العالء بن احلضرمي وصلى ركعتني مث
أربعزة آلف  واهلل لقزد كنزا يومئزذٍ فز]: نا، قال أبو هريرة راوي احلزديث قزاليا عظيم يا حليم يا عليم أجزِ : رفع يديه وقال

وجرى مثل ذلك للمسلمني يف فتوح العراق فكزانوا . مشاهم اهلل تعاىل على املاء. [فما ابتل لنا قدم ول خف ول حافر
فإذا أهنك الفرس جعل اهلل له تعاىل صخرة فربز وصار يسرتيح عليها حىت فر اجملوس من بزني  ،خيوضون خبيوهلم يف املاء

 . ح عليهم وما أجرى اهلل عليهم من خوارق العاداتأيديهم ملا رأوا ما فتِ 
   فيهزا  كانت غابة جتزولوجاء يف التواريخ أن عقبة بن نافع ملا أراد أن يتخذ من القريوان يف بالد تونس قصبة للمسلمني

أيتهزا الوحزوأ أيتهزا احليزات حنزن أصزحاب حممزد : السباع واحليات واهلزوام، فوقزف علزى فزم الغابزة ونزادى بزأعلى صزوته
فخرجت الوحوأ حتمل صغارها يف أفواهها وخرجت احليزات مزن جحورهزا حزىت أخلزت املكزان وابتنزوا : اخرجي، يقول

 .مدينة القريوان يف ذلك املوضع
  فإنززه بززني يززدي معركززة الريمززوك بززرز رجززل مززن كبززار قززادة الززروم وتقززدم بززني  -رضززي اهلل عنززه-د مززا جززرى خلالززد بززن الوليززو

ق، فأخزذ احلزهذا سم زعاف فإن أنزت شزربته فزإين أكزون معكزم وأعلزم أنكزم علزى : الصفني ونادى خبالد فربز له فقال
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 وشزربه فلزم يضزره شزيء ودخزل ذلزك بسزم اهلل ثقزة بزاهلل وتزوكاًل علزى اهلل: بالقزدح وتناولزه وقزال -رضي اهلل عنه-خالد 
 . الرجل يف اإلسالم

فهزززذه جيريهزززا اهلل تعزززاىل علزززى يزززدي عبزززاده املزززؤمنني والقصزززص يف هزززذا كثزززرية فأهزززل السزززنة واجلماعزززة مزززن أصزززوهلم التصزززديق 
ه ذا  وذل ك أيه ا الك رام أن الن اس انقس موا ف يل ميكن هذا خيالف الطبيعة إىل غري ذلك،  :بكرامات األولياء ل يقولون

 :الباب إلى طرفين ووسط
 حززىت بززذلوها لكززل مززن هززب ودب ومشززى ودرج وصززاروا يتوسززعون يف حكايتهززا ول  فق  وم غل  وا ف  ي إثب  ات الكرام  ات

صزص واخلرافزات مزا فإهنم يزعمون ألوليائهم أحيانًا زورًا وهبتانًا مزن الق   ؛وهذا كثير في طبقات الصوفيةيأهبون بثبوهتا، 
طبق ات "ل خيطر ببال ول يصدقه خيال ويتوسعون يف هذا لغرض تكثري األتبزاع وإشزاعة التعلزق بالزذوات، ومزن قزرأ يف 

 . فهؤلء غلوا يف إثبات الكرامات. وجد من هذا غثاء كثريًا تنزه الشريعة عن مثله "الشعراني
 ل ميكزن أن ختزرق العزادة  :لكرامزات ونفزوا أيًضزا السزحر وغزريه وقزالوافاملعتزلة نفوا ا ؛على النقيض منهم تماًما المعتزلة

واجلزواب عنهزا . بالسزاحر هزذه شزبهتهم نزيبدر أن العزادة خرقزت لغزري نزيب للتزبس النزيب بزالو  والتزبس الإل لنيب، ولو ق ز
ا وهززو أن الززو  ل :سززهل أن نقززول هلززم  يززدعي النبززوة ألزززيس  ل ميكززن أن يلتززبس النززيب بززالو  ملزززاذا؟ لسززبب بسززيط جززدا

كذلك؟ الو  هو من أشد الناس إزراء على نفسه وحطاا من نفسه واتضاًعا هلل عز وجل، فكيف يتصور أن يقول الو  
 .ل التباس بني النيب والو  فحينئذٍ  الاحمل لعن نفسه إنه و ؟ هذا من أبعد البعيد وأحم

هزذا أشزد بعزًدا ألن بزني أوليزاء الزرمحن وأوليزاء الشزيطان  :يقزال ،بالس احرأو الولي  نه يلتبس النبي بالساحرأ :بقي قولهم
يف أقوالززه وأفعالززه وسززريته وبززني السززاحر اخلبيززث باديززة عليززه فرقززان عظززيم شززتان بززني النززيب الززذي عالئززم الصززدق والصززالح 

أن يلتزبس هزذا هبزذا، والنزاس النجس القذر الذي يأكزل أمزوال النزاس بالباطزل ويطزأ الفزرج احلزرام ويغشزى املنكزرات ل ميكزن 
وأيززن تززذهبون ومززاذا تصززنعون فيمززا أخززرب اهلل . أفعالززهسززريته و تززدرك الفززرق بززني الطيززب واخلبيززث والصززادق والكززاذب بأقوالززه و 

ر  و م ا أ نحزِ }: تعاىل به يف كتابه من إثبات السحر كما يف قصة موسى وفرعون ويف قول اهلل تعاىل ل  ع ل ى يز ع ِلم ون  الن اس  الِسحح
ن زٌة ف زال  ت كح  زٍد ح زىت  يز ق زول  ِإمن  زا حن حزن  ِفتزح زاِن ِمزنح أ ح  ِ بِب اِبل  ه ار وت  و م زار وت  و م زا يز ع ِلم  ، فزأين يزذهب [106: البقزرة]{ ف زرح الحم ل ك نيح

لكنه لزيس معزىن  ،فال شك أن السحر حق وواقع !؟هؤلء املعتزلة حينما يواجهون هذه النصوص الصرحية يف إثبات السحر
 .السحر هو قلب األعيان والذوات وإمنا هو ختييل لألعني لكن له حقيقة

 .واملعتزلة غلوا يف اإلنكار فأنكروا الكرامات والسحر وحنوها –أعين هبم الصوفية  –هؤلء غلوا يف جانب اإلثبات ن إذ
 فزأثبتوا آيزات األنبيزاء وأثبتزوا كرامزات األوليزاء وأثبتزوا وجزود السزحر  ؛وأهل السنة والجماع ة وس ط ب ين ه ؤالء وه ؤالء

ي على يديزه مزن الكرامزة مزا أيًضا، ففي باب كرامات األولياء قالوا إن اهلل تعاىل من باب رمحته بوليه وإكرامه له قد جيرِ 
لصزلة بزن ففائدة الكرامة للو  أهنا رمحزة بزه وتنفزيس لزه وفزرج، مثزل مزا وقزع  تدل على صالحه وصدقه وتكون فرًجا له،

كان يف مفازة فمات جواده فسأل اهلل تعاىل أن يبقيه له فرد اهلل عليزه روحزه حزىت بلزب بزاب منزلزه مث قزال لبنزه يزا   أشيم 
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 [8[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 كاْلَم ْأثُوِر َع نْ : ؛ وهلزذا قزال الشزيخ، فهزذا رمبزا وقزع وهزذا كثزريان الفرس عارية مث وقعزت الفزرس ميتًزفإ ،بين انزع السرج
 إىل ما يشري؟ إىل ما جرى للفتية فإن الفتية أهل الكهف ناموا ثالمثائة وتسع : َساِلِف األَُمِم ِفي ُسورَِة اْلَكْهفِ 

ًعا و ازحد اد وا}: سنني  . وأحياهم اهلل أو أيقظهم اهلل بعد ذلك ،[62: الكهف]{ ِتسح
 وكزذلك اخلضزر صزاحب موسزى علززى . أيًضزا ذو القزرنني مكنزه اهلل تعزاىل يف األرض شزرقًا وغربًزا وبينهمزا وهززذه كرامزة لزه

فاملقصود أن الشيخ أراد أن ميثل بوقوع الكرامات يف األمم السزابقة ؛ وهو أرجح ،والقول اآلخر أنه نيب ،القول بأنه و 
فيمزا  -األُمَّ ِة ِم َن الصَّ َحابَِة َوالتَّ اِبِعيَن  َساِلِف األَُمِم ِفي ُسورَِة اْلَكْهِف َوَغْيرَِها، َوَعْن َصْدِر َه ِذهِ  كاْلَمْأثُوِر َعنْ : قال

 .َوَسائِِر قُ ُروِن األُمَّةِ  -قصصنا عليكم من الصحابة والتابعني 
أي مبعزىن أن الكرامزة باقيزة يف أمزة حممزد صزلى اهلل عليزه وسزلم فزال عجزب أن : اْلِقَياَم ةِ َمْوُج وَدٌة ِفيَه ا ِإلَ ى يَ  ْوِم  َوِه يَ  :قال

جيززري اهلل تعززاىل علززى أيززدي عبززاده الصززاحلني يف هززذه األزمنززة ومززا بعززدها مززن الكرامززات مززا يكززون لطًفززا هبززم وتعزيزززًا ألمززرهم 
حينما يقع جهاد مزع الكفزار بوجزود شزيء مزن هزذه  وحنن نسمع يف كثري من املواطن. للة على صدق النيب الذي اتبعوهودِ 

فيجب تصديقه ول جيوز أن يقابزل بزالعرتاض ووصزف مزن قالزه  ؛فإذا صح ذلك بالسند وثبت بالنقل الصحيح ؛الكرامات
 واعلمزوا أن اهلل. وكذا، ل الكرامة باقية يف أمة حممد لكن ينبغي التحقزق والتأكزد مزن ثبزوت النسزبةأنه  ساذج بالدروشة أو 

فمززن كززان فاسززًقا فززاجرًا سززاحرًا فإهنززا ل تعززد يف حقززه كرامززة ول ترفعززه ل عنززد اهلل ول عنززد  ،تعززاىل ل يكززرم إل مززن كززان تقياززا
 .الناس فبهذا يتبني الفرق بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان
ري يف زمن املهدي يف آخر الزمان حيث إنه إىل ما جي -واهلل أعلم-كما أهنا باقية يف أمة حممد إىل يوم القيامة يشري الشيخ 

ا حزىت إنزه الرجزل حيثزو املزال ول يعزده وحزىت  ن األرض خرياهتزا حزىت يسزتظل الزرهط بقحزف أيف زمن املهدي يكثزر املزال جزدا
 .ن اللقحة من اإلبل لتكفي الفئام من الناس، فكل هذه من الكرامات اليت يبقيها اهلل تعاىل هلذه األمةأالرمانة وحىت 
 

 .وصلى اهلل على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
 .واهلل أعلم

 
 


