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المقدماة

َد إِن ْلَحْم ِه ا ّل ُه ، ِل ُد ُنُه  ، َنْحَم ِعي َت َنْس ُه ، َو ِفُر ْغ َت َنْس ُذ ،  َو ُعععو َن ِه َو ّل مِاععْن ِبععال
ِر َنا ُشُرو ُفِس ْن َئاِت َومِاْن ، َأ ّي َنا سَإ ِل ْعَما ِه مَاععْن ،َأ ِد ْهعع ّلععُه َي ، َلععُه مُاِضععّل َفل ال



ِلْل َومَاْن َي َفل ُيْض ِد ُد ، َلُه َها َه َأْش َلععَه ل َأْن َو ّلععُه ِإل ِإ ُه ال َد ِريَك ل َوْحعع َشعع
َأّن ،َلُه ًدا َو ُه مُاَحّم ُد ْب ُلُه َع :  َوَرسُإو

َيا َها ((  ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُقوا آمَا ّت ّلَه ا ّق ال ِه َح ِت َقا ُتّن َول ُت ُتْم ِإل َتُمو ْن َأ ِلُموَن َو مُاْس
].عععععععععععععععععععععععععععععععع 102عمععععععععععععععععععععععععععععععععران: )) [آل

َيا َها ((  ّي أ
ّناُس َ ُقوا ال ّت ُكُم ا ّب ِذي َر ّل ُكْم ا َق َل ْفٍس مِاْن َخ ٍة َن َد َق َواِح َل َهععا َوَخ ْن مِا
َها ْوَج َبّث َز ُهَما َو ْن ً مِا ًا ِرَجال ِثير ًء َك ِنَسا ُقوا َو ّت ّلععَه َوا ِذي ال ّلعع ُلوَن ا َء ِه َتَسععا ِبعع

َْلْرَحععععامَا ّلععععَه ِإّن َوا ُكععععْم َكععععاَن ال ْي َل ًا َع ِقيبعععع ].عععع 1)) [النسععععاء: َر
َيا َها ((  ّي أ

ِذيَن َ ّل ُنععوا ا ُقععوا آمَا ّت ّلععَه ا ُلععوا ال ُقو ً َو ْول ًا َقعع ِديد ِلْح سَإعع ُيْصعع ُكععْم *  َل
ُكْم َل ْعَما ِفْر َأ ْغ َي ُكْم َو ُكْم َل َب ُنو ِطِع َومَاْن ُذ ّلععَه ُي َلُه ال ْد َوَرسُإععو َقعع ًا َفععاَز َف ْوز َفعع

ًا ِظيم ].71-70)) [الحزاب: َع

ُد َأمّاا  ْع ِإّن َب َف ْيَر :  ِديِث َخ ْلَح َتاُب ا ِه ِك ّل ْيُر ، ال َدىَ َوَخ ُه ْل َدىَ ا ٍد ُهع عع مُاَحّمعع
ّلىَّ ّلُه َص ِه ال ْي َل ّلَم وآله َع ِر َوَشّر ع َوسَإ ُلمُاو َها ا ُت َثا َد ُكّل مُاْح ٍة َو َع ْد َلٌة ِب َضععل

شصصيخ عنصصد الصصصوفية أولياء(   لموضععوع عععرض : فهععذا  وبعد1.
أوليصصاء بيصصن  الفرقصصان كتصصابه فصصي ، تيميصصة ابصصن السإصصلم
السإتاذ ، الفاضل لسإتاذنا ماقدما ) ، الشيطان وأولياء الرحمن
الفلسععفة أسإععتاذ ، الفصصاوي أحمصصد بصصن الفتصصاح / عبصصد الدكتور
إلععىَّ قسععمته . وقد ورعاه الله حفظه ، العلوما دار بكلية ، السإلماية

: وخاتمة ومابحثين ، ماقدماة
تيمية بن السإلما شيخ ترجمة : في الول المبحث .
عععدة : وتحته الصوفية عند والولي الولية : في الثاني المبحث

. الشيخ كلما مان ماستقاة ماسائل
والمراجع المصادر .
الفهارس .

وماناقشععتها ، القضية هذه عرض في وفقت قد أكون أن الله أسإأل 
ًا الفتصصاح / عبصصد الدكتور أسإععتاذي عني يجزي وأن ، يفيد بما علمي

ًا يوفقنععا وأن ، الجععزاء خيععر ، الفاوي والعمععل النععافع للعلععم جميععع
.  أجمعين وصحبه وآله ماحمد نبينا علىَّ الله . وصلىَّ الصالح

الول المبحث
: تيمية ابن السإلما بشيخ  تعريٌف

( ماجه وابن )،6/89( والنسائي )،1105(  وحسنه الترمذي رواها الحاجة خطبه هذه ص-  1
ًا تخريجها انظر )،1892 الدين ناصر : محمد ) للشيخ الحاجة ( خطبة كتاب في  مبسوط

- . الله رحمه – اللباني
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بن السلما عبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو السإلما شيخ هو
الله عبد بن علي بن الخضر بن ماحمد بن الخضر ماحمد بن الله عبد
الدماشقي. ثم الحراني تيمية بن

راوية. واعظة . وكانت ماحمد العلىَّ هجد والدة هي وتيمية
هع661 سإنة بحران ، الول ربيع مان العاشر الثنين يوما الله رحمه ولد

مان هربا ، دماشق إلىَّ والده ماع انتقل عمره مان سإنوات سإبع بلغ ولما
. التتار

وكثير وإخوانه أجداده و فأبوه ودين، وفقه علم بيت في نشا:  نشأته
العلمية البيئة هذه وفي المشاهير، العلماء مان كانوا أعماماه مان

علىَّ العلم بطلب بدأ الذي الجليل العالم هذا نشأة كانت الصالحة
الحديث ودرس صغير، وهو القرآن فحفظ أول، بلده وعلماء والده

الحفظ وقوة والفطنة بالذكاء وعرف والتفسير، الصول و والفقه
فيها، وتبحر العلوما دراسإة في توسإع ثم صغره، مانذ والنجابة

والقاصي الداني بذلك له وأعترف المجتهد صفات فيه واجتمعت
عصره وعلماء والبعيد والقريب

ل ثمينا، ضخما تراثا تركوا الذين الفذاذ العلماء مان السإلما شيخ يعتبر
كتب الجوزية قيم ابن ألف وقد مانه ينهلون والباحثون العلماء يزال

ماطبوعة. وهي بتأليفها قاما التي تيمية ابن شيخه ورسإائل
مانها و العلوما، ماختلف في ماؤلف ثلثمائة علىَّ ماؤلفاته زادت وقد

. المتعددة المجلدات في مااهر
الله: رحمه ماؤلفاته 

11 فععي (طبععع المنقععول لصععحيح المعقععول صععريح ماوافقععة  - بيععان1
. المععععععععععععععععععععاد  - إثبعععععععععععععععععععات2 ماجلعععععععععععععععععععدا).

 -5. والتحادية الحلولية علىَّ  - الرد4 . ونقل عقل النبوات  - ثبوت3
 ماجلدين). (في السإتقاماة

قاسإععم بععن  عبدالرحمن/ الشيخ : جمعها تيمية ابن فتاوىَ  - ماجموع6
الراعععي  - إصلح7 ) ماجلدا.37( في وتقع  الله رحمهما ، ماحمد وابنه

9 . والقدريععة الشيع كلما نقض في النبوية  السنة  - مانهاج8 والرعية.
 - الرسإالة12 الصياما.  - حقيقة11  - اليمان.10 . بالقدر الحتجاج- 

-15 النععزول. حععديث  - شععرح14 الحموية.  - الرسإالة13 التدمارية.  
والخلق. الحق بين  - الواسإطة17 المشتركة.  - المظالم16العبودية.

 ( وهوالشيطان. أولياء و الرحمن أولياء بين الفرقان - 18
الئمععة عععن أعلما  - رفععع20الطيععب.  - الكلععم19 .  ) هصصذا كتابنصصا
جليلععة  - قاعععدة22 الصلة. في ولباسإها المرأة  - حجاب21 العلما.
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 - الجععواب24 العشععرية.  - الرسإععالة23 والوسإععيلة. التوسإععل فععي
.المسيح دين بدل لمن الصحيح

: الله رحمه وفاته
، واسإعة رحمة الله رحمه الحراني تيمية بن أحمد السإلما شيخ توفي
) عاماا63( ) وعمره728سإنة( القعده ذي مان العشرين  ، الثنين ليلة
جدا كبير جمهور جنازته وحضر بدماشق القلعة بسجن ماسجون وهو

2. العدد يفوق

الثاني المبحث
 الولياء

: والولية الولي

:  الله رحمه الشيخ ترجمة لمعرفة ينظر-  2
بن الهادي عبد بن أحمد بن ماحمد. ت. تيمية بن أحمد السإلما شيخ ماناقب مان الدرية العقود 

: كتععاب . و الفقععي حاماععد / ماحمد الشيخ تحقيق هع) ،744ت(  الله عبد يأب المقدسإي قداماة
.   الجليند السيد / ماحمد د أ تحقيق  ً أيضا قداماة لبن ،  النتصار
. حفععص يأبعع البزار ماوسإىَّ بن علي بن  عمرت: تيمية ابن ماناقب في العلية العلما:  وكتاب

.  الشاويش : زهير ) تحقيق هع749 (ت
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ُنوَن(:  تعالىَّ الله يقول َيْحَز ُهْم  َوَل  ِهْم  ْي َل َع ْوٌف  ِه َل َخ ّل َء ال َيا ِل ْو َأ ِإّن  َأَل  ﴿
ُقوَن(62 ّت َي ُنوا  َكا َو ُنوا  ِذيَن آمَا ّل ِفي63)ا َو َيا  ْن ّد ِة ال َيا ْلَح ِفي ا ُبْشَرىَ  ْل ُهْم ا َل (

ِظيُم﴿[يونس: َع ْل ْوُز ا َف ْل َو ا ُه ِلَك  َذ ِه  ّل ِلَماِت ال َك ِل ِديَل  ْب َت ِة َل  ]64-62اْلِخَر
عععّرف ولهععذا يتقون، وكانوا آمانوا الذين هم الولياء أّن الية هذه في ،

ّنه العلم أهل مان جماعة ِذيَنبنبي؛ وليس تقي ماؤمان كل الولي: بأ ّل  ﴿ا
ُقععوَن﴿[يععونس:  ّت َي ُنوا  َكععا َو ُنوا  والتقععوىَ اليمععان] هععم الوليععاء، و63آمَا

وكعذلك فيعه، أهلعه ويتفاضعل وينقعص، يزيعد يتفاضل اليمان تتفاضل؛
ُلها يتفاضل التقوىَ َوليععة وصععف إذن فيكععون فيها، أه أهلععه يتفاضععل ال

فععي غالبععا صععار لكععن واحععدة، مارتبععة علععىَّ ليسععوا إذن فالوليععاء فيه،
اسإتطاعته، بحسب التقوىَ كّمل الذي المؤمان هو الولي أّن الصطلح

كععان وإْن وليععا، التقععوىَ مان وشيء اليمان مان شيء عنده مَان وليس
الععولي اسإععم السإععم؛ بيععن ففرق ذلك، بحَسب َولية له تقي ماؤمان كل

َولية؛ وبين ُته لعبده الله ماحبة هي التي الولية ال تكععون هععذه لععه ونصر
دلععت فاليععة الولي اسإم وأمّاا والتقوىَ، اليمان مان عنده ماا بقدر عنده
الصععطلح فععي لكععن الولياء، مان فهو وتقوىَ إيمان عنده مان أّن علىَّ

ّبععاد فهم الولياء قيل إذا ُع بحسععب التقععوىَ كّملععوا الععذين الصععالحون ال
صععالحا عمل خلععط ماععن فيععه يدخل فل حالهم، بحسب أو اسإتطاعتهم،

ًا وآخر 3.  سإيئ

عّرف حيث للية بنبّي ليس تقي ماؤمان كل هو الولّي: إذن     الله     فولّي
ّتُقوَن﴿ بأنهم الولياء َي ُنوا  َكا ُنوا َو ّلِذيَن آَم المتقي المؤمان ،]63[يونس:﴿ا

الولّي. هو
جععاء ماععا ويخالف بأماره ويأمار الشيطان يطيع الذي : هوالشيطان     وولّي

ُكصصْم﴿ قال وعل جل الله لن والسلما؛ الصلة عليه ماحمد به ْي َل ِإ ْد  َأْعَه َلْم  َأ

َطاَن ْي ُدوا الّشصص ُبصص َتْع َأْن َل  َدَم  ِنصصي آ َب فععي بطععاعته يعنععي ]60[يععس:﴿َيا 
4) بأنواعها، الفرائض ترك في بأنواعه، الحراما ارتكاب

والوليععاء الععولي عععن الكلما بصععدد نحعن الععذين الصععوفية  أماععا
           : وأن النبوة مان أفضل الولية أن(  فيعتقدون ؛ عندهم

الولي ودون الرسإعول فويق          برزخ في النبعوة ماقععاما         
مانععه يأخععذ الععذي المعدن فوق الولي مانه يأخذ الذي المعدن وأن

فيأخععذ النععبي أماععا واسإععطة بدون ماباشرة الله مان يأخذ فالولىَّ ، النبي
: الملك بواسإطة الله مان

ينععزل كععان كما عليهم ينزل وإنما   ماحمد بعد ينقطع لم الوحي وأن
. قبل مان النبياء علىَّ

3ص .  الشيخ آل عبدالعزيز بن / صالح الشيخ . ماعالي الفرقان  علىَّ  الحسان التعليقات-    3
.101السابق-  :  4
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أحععدهم عععن يروىَ فيهم ماستمرة باقية بل تنقطع لم نفسها والنبوة
: قال أنه

)   النبي ( يقصد ،"  بعدىَ نبي ل فقال واسإعا آمانة ابن تحجر  لقد"
نبععوة هععي انقطعععت التي النبوة أن فيرىَ بعضهم يتلطف كان وإن ،

أفضععل الولية ونبوة فيهم وماستمرة فباقية الولية نبوة أماا التشريع
الوليععة لن ؛ الرسإالةو النبوة مان أفضل والولية ، التشريع نبوة مان
سإععر والرسإالة ، وجبريل النبي بين سإر والنبوة ، وربه النبي بين سإر
السععر ماععن أفضععل ربه وبين النبي بين الذي والسر ،وأماته النبي بين

يقععول ثععم . وماععن البشععر وبيععن بينععه أو ، الملئكععة وبيععن بينععه الععذي
".ماحمد لواء مان أعظم لوائي إن تالله: " البسطاماىَّ

الوليععاء وخععاتم ، خاتمععا للنبيععاء أن كمععا خاتما للولياء أن ويعتقدون
الملععك مانععه يأخذ الذي المعدن مان يأخذ لنه النبياء خاتم مان أفضل
ماععن يأخععذ مان : ( وفينا عربي ابن يقول الرسإول إلىَّ به يوحىَّ الذي
خععاتم يأخععذ فبينمععا  ،) الحكععم ذلععك لعين الله مان خليفة فيكون الله

. ماباشرة مانه الولياء خاتم يأخذ بواسإطة الله مان  النبياء

مان لبنة الولياء خاتم يمثل . بينما ذهب مان لبنة يمثل الولياء وخاتم
فىَّ عنه روىَ عما حديثه بصدد وهو عربي ابن إليه ذهب فيما فضة
ماوضع إل دارا بنىَّ رجل كمثل قبلي مان النبياء وماثل ماثلي: (  قوله
.5) اللبنععة فأنععا اللبنععة هععذه لععول ويقولون يتعجبون الناس فأخذ لبنة

أماععا  ، واحععدة لبنة إل يراها ل الله رسإول أن  غير: "عربىَّ ابن يقول
ولبنععة ذهععب ماععن وأخرىَ فضة مان : لبنة لبنتين فيراها الولياء خاتم

 !!.)"  الوليععاء خععاتم هععو الععذهب لبنععة بينما النبياء خاتم هو الفضة
6 ). الولياء خاتم يد علىَّ إل يكتمل لم الله دين أن هذا وماعنىَّ

الععولي يفّضععل ماععن فمنهععم ، الوليععاء فععي  شتىَّ عقائد فللصوفية إذن
ًا الولي يجعلون ومانهم ، النبي علىَّ فهععو ، صععفاته كععل فععي لله ماساوي

تقسععيمات . ولهم الكون في ويتصرف ، ويميت ويحيي ، ويرزق يخلق
حيععث ، والنجبععاء والبععدال ، والقطععاب ، الغععوث فهنععاك ، للوليععة

. المقادير في ينظرون ليلة كل حراء غار في لهم ديوان في يجتمعون
ًا ولكنهم ذلك يعتقد ل مان ومانهم وبيععن بينهععم وسإععائط يأخععذونهم أيضعع
ًء ؛ ربهم خلف بععالطبع هععذا .وكععل ماماتهم بعد أما حياتهم في كان سإوا

الصععالحات وعمل ، والتقوىَ الدين علىَّ تقوما التي السإلما في الولية

.5857  رقم ) . حديث هع1420 (ت لللباني الصغير الجاماع صحيح ) انظر - ( صحيح 5
. 11.  الفاوي الفتاح / عبد د . أ ونقد عرض - التصوف  6
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نفسه أمار مان يملك ل الولي وأن ، إليه والفقر لله الكامالة والعبودية ،
ًا ً شيئ ّنععي ُقععْل: ((   لرسإوله تعالىَّ قال ، لغيره يملك أنه عن فضل ل ِإ
ِلُك ُكْم َأمْا ًا َل ًا َول َضّر .7))َرَشد

:  الصوفية عند الولية في ماكذوبة أحاديث
، بهم يتعلق وماا الصفة أهل عن الله رحمه الشيخ تحدث أن بعد

ًا يستخدماون الصوفية ولن ؛ وأصنافهم أن يظنون عدة ألفاظ
ّين ، بها وردت قد الحاديث وأنها الحاديث هذه كذب الشيخ ب
وأماا النصار فلم يكونوا مان أهل الصفة وكذلك أكابر( فقال ماختلقة

المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد
الرحمن ابن عوف وأبي عبيدة وغيرهم لم يكونوا مان أهل الصفة.

 قال هذا واحدوقد روىَ أنه بها غلما للمغيرة بن شعبة، وأن النبي 
مان السبعة. وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم وإن كان قد رواه

َية، وكذا كل حديث يروىَ عن النبي  ْل  في عدةأبو نعيم في الِح
الولياء والبدال والنقباء والنجباء والوتاد والقطاب ماثل أربعة أو

سإبعة أو انثي عشر أو أربعين أو سإبعين أو ثلثمائة أو ثلثمائة وثلثة
،عشر، أو القطب الواحد، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي 

ولم ينطق السلف بشيء مان هذه اللفاظ إل بلفظ البدال، وروىَ
فيهم حديث أنهم أربعون رجل وانهم بالشاما وهو في المسند مان

حديث علي كرما الله وجهه وهو حديث مانقطع ليس بثابت وماعلوما
أن عليا ومان ماعه مان الصحابة كانوا أفضل مان ماعاوية ومان ماعه

بالشاما، فل يكون أفضل الناس في عسكر ماعاوية دون عسكر
 أنه قالعلي. وقد أخرجا في الصحيحين عن أبي سإعيد عن النبي 

تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين«
 وهؤلء المارقون هم الخوارج»يقتلهم أولى الطائفتين بالحق

الحرورية الذين مارقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين في خلفة
ُبه، فدل هذا الحديث علي فقتلهم علي بن أبي طالب وأصحا
الصحيح علىَّ أن علي بن أبي طالب أولىَّ بالحق مان ماعاوية

وأصحابه، وكيف يكون البدال في أدنىَّ العسكرين دون أعلهما.
 أنه أنشد مانشد:وكذلك ماا يرويه بعضهم عن النبي 

قد لسعت حية الهوى كبدي          فل طبيب لها ول راِق
إل الحبيب الذي ُشغُفت به            فعنده رقيتي

وترياقصي

 .21 - الجن 7
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ذبوأن النبي   إنه ك ه، ف ن مانكب بردة ع قطت ال تىَّ سإ د ح  تواج
باتفاق أهل العلم بالحديث، وأكذب مانه ماا يرويععه بعضععهم أنععه ماععزق
ثوبه، وأن جبريل أخذ قطعة مانه فعلقها علىَّ العرش، فهععذا وأماثععاله

 أنه مان أظهر الحايثماما يعرف أهل العلم والمعرفة برسإول الله 
بي . وكذلك ماا يروونه عن عمر كذبا عليه  ان الن و أنه قال ك  وأب

بكر يتحدثان وكنت بينهما كالزنجي، وهو كذب ماوضععوع باتفععاق أهععل
العلم بالحديث. والمقصود هنا أنععه فيمععن يقععر برسإععالته العاماععة فععي
الظاهر ومان يعتقد في الباطن ماا ينععاقض ذلععك فيكععون مانافقععا وهععو
ّدعي في نفسه وأماثاله أنهم أولياء الله ماع كفرهم في البععاطن بمععا ي

.  8، إماا عنادا، وإماا جهل )جاء به الرسإول 
ّهال في العتقاد فهذا الصععوفية فععي العتقععاد ، قديم مان المسلمين ج
ويبقععون الشععريعة عععن خارجععة أشععياء فعلععوا أنهم وربما الفقراء وفي
فععي الله ) رحمه الوهاب عبد بن الشيخ( ماحمد ذكر كما َوليتهم، علىَّ

أنععه الخلععق ماععن أحععد النععواقض ماععن  أن9السإععلما- نععواقض– النواقض
عععن الخععروج الخضععر وسإععع كمععا  ماحمععد شععريعة عععن الخروج يسعه

فععي يعتقععدون و المجععانين في يعتقدون الجهال ماوسإىَّ. هؤلء شريعة
جعلععوهم أو أقطابععا جعلوهم وربما الشياطين، في يعتقدون و الفقراء

ً جعلوهم أو أوتادا يقولععون فتجععدهم آخره، إلىَّ نجباء جعلوهم أو أبدال
لكععّل الرض، فععي أربعة أقطاب له غوث وكل واحد، الكبر الغوث ماثل

ولكل سإبعة، الربعة هذه مان واحد ولكل الرض، مان قسم مانهم واحد
هعذه ععن إل الغععوث إلععىَّ تصعل فلععن أربععون، السععبعة هذه مان واحد

فععي ولععي الربعيععن ذكععر فععي ذلععك فععي المصنفات الطريقة. وصنفت
أن عندهم ماوجودة، ماصنفات هذه المغرب، في وتد الربعين أو ماصر،

الربعععة، إلععىَّ يرفعععون والسععبعة السععبعة، إلىَّ يرفعون هؤلء الربعين
جللععه، جععل اللععه ماعن يطلععب والغععوث الغععوث، إلععىَّ يرفعون والربعة
كمععا أنععه وجععدت ماوجودة وهي وتراجمهم أسإماءهم تأمالت  إذا فهؤلء

أن يصععح فل المجععانين، ماععن أو المنععافقين، مان أنهم السإلما شيخ ذكر
المقععدماين. ماععن أو الوليععاء سإععادة ماععن يكونععوا أن فضععل أولياء يكونوا
في ترد لم كلها الغوث، آخره، إلىَّ نجباء أبدال، أقطاب، اللفاظ وهذه

كععان وإْن الحععاديث، بعض في البدال لفظ جاء وإنما والسنة، الكتاب
هععم البعدال فععإّن واضععح؛ فععالمعنىَّ حسعنها وماعن شعيء، إسإنادها في

ص-       .   8 الشيطان وأولياء الرحمن أولياء بين  .15- 13الفرقان
المتوفىَّ الوهاب عبد بن ماحمد السإلما شيخ المجدد للمااما" السإلما " نواقض رسإالة-    9

. السإلما مان تخرج  نواقض عشرة علىَّ اشتملت تعالىَّ الله هع) رحمه1206( سإنة
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يبععدلون أنهععم بمعنععي أبععدال قبلكععم ماععن بععدل مانهم طائفة يأتي الذين
ل« والسععلما الصععلة عليععه قععال كمععا وهذا بهم، غيرهم ويبدل بغيرهم
أمصصر يصصأتي حصصتى ظصصاهرين الحق على أمتي من طائفة تزال
.10»الله

أن لحد ماععن الوليععاء طريقععا اعتقد (مان أن  الله رحمه الشيخ ويرىَ
 .11، فهو كافر مان أولياء الشيطان )إلىَّ الله مان غير ماتابعة ماحمد 

وهؤلء جميعهم الذين ينتسبون إلىَّ المكاشفات وخوارق( أن ويرىَ
ُبهم ِذ َك ُت ْذ لم يكونوا ماتبعين الرسإل فلبد أن يكذبوا و العادات، إ

شياطينهم، ولبد أن يكون في أعمالهم ماا هو إثم وفجور ماثل نوع
مان الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة،

ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم فصاروا مان أولياء
السإلما شيخ به يريد الكلما هذا  و12الشيطان ل مان أولياء الرحمن )

فيهم ُأدعي الولية، ادعوا الذين المسلمين مان الطوائف أّن بيان الله رحمه
ّظموا أولياء أنهم ُع ماتبعون أنهم َوليتهم سإبب كان إْن هؤلء، ذلك، بسبب و

ظاهر فهذا أنفسهم، في لشريعته يحكمون به ماؤمانون وباطنا ظاهرا  للرسإول
عباد زهاد أنهم بهم عليه الولية إطلق سإبب كان إْن وأماا الله، أولياء مان لنهم
وفيهم آخرتهم، أمار علىَّ ماقبلون وأنهم الدنيا، مان كثير عن ماتنزهون وأنهم

ْدر هذا فإّن عادات، خوارق لهم ويحصل بغيبيات، وإخبار ماكاشفات يحصل الق
داووا الذين مان وعلم ، فلسفة بعض له ومان ، المتزهدة مان لكثير أيضا

ّترك مان أماثلة فذكر الماة، هذه غير مان وباطنهم نفوسإهم الن الروس يعني ال
هؤلء اليونان، مان وكذلك خراسإان، ومان الهند ومان حولها، وماا تركستان وإلىَّ
عندهم وأن عادات، خوارق يحصلهم أنه المستفيض َنقل مان ُنقل أناس فيهم
ويناظر- مادار يتنزل كأنه هنا السإلما كان-شيخ فإن ذلك، وغير وعبادة زهد

َولية فأولئك عادات خوارق أو وعبادة زهد عنده مان علىَّ الولي اسإم وإطلق ال
يكون قد النصارىَ زهاد اليهود، ماتعبدة لن بالجماع؛ كفار هم لكن كذلك، أيضا
وماتعبدة زهاد وكذلك عادات، خوارق عندهم يكون وقد الله خشية مان بكاء لهم

يتبعوا لم لنهم بالجماع؛ كفار هؤلء  ، وغيره واليونان والفرس والترك الهند
بين الحال في الفرق ماا وباطنا. فإذن ظاهرا ماسلمين يكونوا ولم  ماحمدا
فإذا وأولئك؟  ماحمد شريعة عن الخروج وادعوا الولية فيهم ُأدعي الذين هؤلء
الكراماة، هو ليس العادة خوارق إن فنقول عادات، خوارق عندهم إن قيل

تجري فإنها الخوارق وأماا الكراماات، هي الولياء وعل جل الله يؤتي فالذي
للعادة الخارق فحصول ذلك، وغير للشياطين وتجري للكهنة، وتجري للسحرة،

آية     :  .   :           10 يريهم أن وسإلم عليه الله صلىَّ الرسإول المشركين سإؤال باب المناقب كتاب ، البخاري صحيح
ح     القمر انشقاقا .3441فأراهم

ماسلم   :  ل الحق علىَّ ظاهرين أماتي مان ظائفة تزال (ل وسإلم عليه الله صلىَّ قوله بابورواه
.  عدة  بألفاظخالفهم) مان يضرهم

 .17الفرقان -    11
 .18السابق-    12
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يخبرك ماثل للعادة خارق الله، أولياء مان ولي له حصل مان أّن علىَّ برهانا ليس
ماكان إلىَّ ماكان مان ينتقل أن ماثل غريبا، شيئا يجري أن ماثل نفسك، في بها

أوانها. في ليست الطعمة مان شيء َيْحُضر أن ماثل عجيبة، بسرعة
أمار للعادة فالخارق للمشعوذين وتحصل للكهنة وتحصل للسحرة نحصل هذه

والكهنة المشعوذون بين وماا الولياء بين وماا والرسإل، النبياء بين يشترك
ّطالون: والسحرة والب

ُيسمىَّ نبيا أوتي للعادة الخارق كان فإن.1 وبرهانا. آية ف
للولّي. كراماة فيسمىَّ لنبي تبعا صالحا عبدا أوتي للعادة الخارق كان وإن.2
أو فاجرا أو مابتدعا أو النبياء علىَّ ماستكبرا أوتي للعادة الخارق كان وإن.3

ّنه كافرا الشياطين. ماساعدة مان أو شيطانية ماخاريق ُيسمىَّ فإ
بأن للولياء تكون التي الكراماة تعّرف العادة. ولهذا خرق في العبرة ليس فإذن

الجن لعادة خارق أمار النبي وآية ولي، يدي علىَّ يرىَ للعادة خارق أمار الكراماة
قالوا لنهم مانضبط؛ غير لفظها ُتخرق التي والعادة نبي، يدي علىَّ يرىَ والنس،

، للعادة خارق لنه مانضبط غير الوصف هذا مان؟ عادة هذه للعادة. العادة خارق
تفصيل: َثم يكون التحقيق عند لهذا

عادة هي العادة فتكون وبرهان، آية والنبياء للرسإل ُتخرق التي فالعادة
ِئْن﴿تعالىَّ قوله هذا علىَّ دل قد الثقلين، عادة والنس الجن َل ُقْل 

ُتوَن ْأ َي ْلُقْرآِن َل  َذا ا ْثِل َه ِبِم ُتوا  ْأ َي َأْن  َلى  ْلِجّن َع ِْلنُس َوا َتَمَعْت ا اْج
َظِهيًرا َبْعٍض  ِل َبْعُضُهْم  َكاَن  َلْو  ِلِه َو ْث ].88[السإراء:﴿ِبِم

في يكون قد الولي، ذلك فيهم الذين النس لعادة خارق فهي الكراماة وأماا
فصل في يؤتاه طعاما ماثل بهذا يكرما لكنه العادة، تخرق ل آخر ماكان

في شتاء َثم يكون الرض مان أخر ماكان في الشتاء، طعاما مان وهو الصيف
حق في العادة إذن فيكون الشتاء، طعاما طعاماهم فيكون الصيف هذا وقت
ماثل بعاماة النس يكون وقد الولي، ذلك فيهم الذين النس عادة الولي

يختلف هذا لكن ذلك، غير أو الهواء في الطيران أو الماء، علىَّ المشي
وماشىَّ يابسا له صار الماء الماء؛ علىَّ ماشىَّ إذا فمثل الزمانة، باختلف

ُيمشي يابس يكون الماء المعالجات ببعض يقوما أنه مامكن اليوما عليه، و
البر صار  ، الوضع اختلف اليوما كراماة، الهواء في الطيران كذلك عليه،

للولي بالنسبة العادة خرق فإذن أحدثت، بوسإائل الهواء في يطير والفاجر
فيهم. يعيش الذين جنسه عادة أو زمانه، في الناس عادة تكون أن قيده

بأماور يأتون فهم والسحرة الشياطين: الكهنة بالنسبة العادة خرق أماا
ِرق فالساحر مانهم، ليس مان عادة ولكنها للعادة خارقة ليس مان عادة يخ

بكاهن. ليس مان عادة يخرق والكاهن بساحر،
وهي المجملة الكلمة هذه في التفصيل بيان هذا من المقصود

ولكن للعادات، خوارق والرسإل للنبياء وعل جل الله آتاه ماا وأّن ،العادة خرق
ولكن الكراماات مان للعادة خارق الولياء وعل جل الله آتاه وماا وكذا، كذا عادة
مان ليس مان للعادة خارق فهي والكهنة السحرة ماخاريق وأماا وكذا، كذا عادة

َلت ماوسإىَّ بآية وعل جل الله أتىَّ لما ولهذا والكهنة، السحرة َط السحرة ماكايد ب
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الشياطين تخرق ماا فوق ماوسإىَّ وعل جل أعطاه الذي ذلك لن فعلوا؛ وماا
والكهنة. السحرة يفعله أو الجن به وتخبر

كععون إذن الشععيطان، وأوليععاء الرحمععن أوليععاء بيععن الفرقان تقرير لجل هذا كل
بمععا يخبر وليا، له حصل مان أن علىَّ يدّل ل المعتادة للعادة خارقا يحصل الشيء

يحصععل أو غريععب، وقععت في غريب شيء يأتيه أو غائب، بأمار يخبر أو نفسه في
حععتىَّ ولععي أنععه علععىَّ يععدل ل ذلك ونحو أماور له يّسر أو وانتقالت، أشياء نوع له

. 13وحزبه الشياطين جهة مان تحصل قد الخوارق لن تقيا، ماؤمانا يكون
:  الفرائض يؤدي ل وهو الولية أظهر من حكم
فعلىَّ هعذا فمعن أظهعر الوليعة وهعو ل يعؤدي(   اللععه رحمععه الشيخ قال

الفرائض ول يجتنب المحارما، بل قد يأتي بما ينععاقض ذلععك،لععم يكععن
لحد أن يقول هذا ولي لله ، فإن هععذا إن لععم يكععن ماجنونععا بععل كععان
ماتولها ماععن غيععر جنععون، أو كععان يغيععب عقلععه بععالجنون تععارة ويفيععق
وما بعالفرائض، بعل يعتقعد أنعه ل يجعب عليعه اتبعاع أخرىَ، وهعو ل يق

هالرسإول  ع عن د ارتف اهرا ق  فهو كافر، وإن كان ماجنونا باطنا وظ
القلم، فهذا وإن لم يكن ماعاقبا عقوبة الكافرين فليس هععو ماسععتحقا
لما يستحقه أهل اليمان والتقوىَ مان كراماة الله عز وجل، فل يجوز

.14علىَّ التقديرين أن يعتقد فيه أحد أنه ولي لله ) 
:  الولية في الولين  الصوفية مشايخ كلم

(كقول الشيخ أبي سإليمان الداراني، إنه ليقع في قلععبي النكتععة ماععن
نكت القوما فل أقبلها إل بشاهدين الكتاب والسنة. وقال أبو القاسإععم
الجنيد رحمة الله عليه :علمنا هذا ماقيععد بالكتععاب والسععنة، فمععن لععم
يقرأ القرآن ويكتب الحديث ل يصلح له أن يتكلم في علمنا أو قال ل
يقتدىَ به. وقال أبو عثمان النيسابوري: مان أمّار السععنة علععىَّ نفسععه
قول وفعل نطق بالحكمة، ومان أمّاععر الهععوىَ علععىَّ نفسععه قععول وفعل

ُه﴿نطق بالبدعة، لن الله تعالىَّ يقول في كلماه القديم ِطيُعو ُت ِإْن  َو
ُدوا َت ٍد ل يشععهد لععه]،54﴿[النور:َتْه َوْجعع  وقال أبو عمرو بن نجيد كل 

15الكتاب والسنة فهو باطل )

: مسألتان فيه هذا الله رحمه الشيخ وكلم
، خععاطره فععي : يأتي يعني القوما نكت مان:  النكتة : قوله الولى

، النفعس وتزكيعة  ، والحعوال  ، باليمعان يتصعل مامعا شيء قلبه وفي
فل أشياء. قال الخاطر في ذلك. فيقع وأشباه والتفكر ، الشياء ورؤية
ّنععه ؛ والسععنة الكتاب مان بشاهدين إل أقبلها الخععاطر هععذا يكععون قععد ل
بععاطلً،وقععد جععاءه الععذي التأماععل هذا يكون وقد بحق، ليس جاءه الذي

 .14التعليقات-   13
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والسععنة الكتاب له شهد فإذا باطلً، اسإتنتجه الذي السإتنتاج هذا يكون
ّدلن والشاهدان القاضيان وهما قبععل والراء للفكععار والمزكيان والمع
أهل مان فهذا عنه وخالف يعلم باطل؛لنه فإنه له ُيشهد لم إذا و ، ذلك
الععذين وأشععباههم؛ والتلمسععاني عربععي ابن حال ماثل والسإتكبار الباء

أن ماعصععوماون ونحععن اللععه، ماععن وحي لكم نقول ماا لقواماهم يقولون
يكونععوا أْن إماععا هؤلء الفكر، في ول العمل في ول اللفظ في ل نخطئ
أن وإل للحعق النقيعاد ععن واسإعتكبروا أبعوا لنهعم كفعار فهؤلء علماء
ّهال يكونوا يعذرون قد هؤلء ج

:  الثانية
ليس ماحدث القرآن لن (القديم) غلط؛ كلماه :  في القديم قوله

ِتيِهْم َما﴿ سإبحانه قال كما بالقديم، ْأ ْكٍر ِمْن َي ّبِهْم ِمْن ِذ َدٍث َر ُمْح
ُه ِإّل َتَمُعو ُبوَن( َوُهْم اسْإ ْلَع َيًة2َي ُبُهْم )َلِه ُلو َأسَإّروا ُق ّنْجَوى َو ال

ّلِذيَن َلُموا ا الشعراء، سإورة آية في وكذلك ]،3-2﴿[النبياء:َظ
َدث فالقرآن العهد حديث وعل جل ربه مان النزول حديث بمعنىَّ مُاْح

عليه للنبي فبلغه جبريل فسمعه به الله تكلم إنما وعل، جل ربه مان
القرآن، ليس الله كلما هو قديم أنه يقال الذي وأماا والسلما، الصلة
ويجوز الحاد، حادث النوع قديم نقول وعل جل الرحمن كلما الكلما

الله لّن بهذا؛ بأس ل النوع قديم يعني قديم؛ الله كلما إّن نقول أن
الصفات -يعني أزلية وتعالىَّ سإبحانه صفاته وكذلك أول وعل جل

شاء وإذا شاء كيف يتكلم وتعالىَّ سإبحانه فهو قديمة، الذاتية- أزلية
ّلقا الحوال، بتجدد كلماه يتجدد يزال ول قديم وكلماه بمشيئته ماتع
ّنه وصفه يسوغ ل فالقرآن وقدرته، وتعالىَّ سإبحانه هذا بل قديم، بأ
الزل، في به الله تكلم قديما القرآن يجعلون فإنهم الشاعرة ماذهب

يصلح الذي وبالزمان بالرادة الكلما هذا يتعلق ثم الله أراده كلما فكل
به تكلم الذي وعل جل الله كلما القرآن أن عندهم فليس فيتجدد، له

ْد﴿ القرآن .......ففي القرآن، َأنزل حين ّلُه سَإِمَع َق ِتي َقْوَل ال ّل ا
ُلَك ْد﴿ القرآن وفي ]،1﴿[المجادلة:َزْوِجَها ِفي ُتَجاِد ّلَب َنَرى َق َتَق
ْد﴿ القرآن وفي ]،144﴿[البقرة:الّسَماِء ِفي َوْجِهَك َلُم َق ّنُه َنْع ِإ

ُنَك َيْحُز ّلِذي َل ُلوَن ا صيغة ذكر فيه ماما ذلك ] ونحو33﴿[النعاما:َيُقو
: قد يقول الله فإن قديما الكلما هذا كان فإن الله سإمع قد الماضي

ّنه يجوز ل وهذا ؛ يحصل لم لشيء ، سإمع يدل وهذا الكذب مان نوع ل
القول. هذا بطلن علىَّ
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لطريقععة ماوافععق غلط القديم) هذا كلماه (في هذا القول أّن المقصود
16إضافاتهم. مان لعله الشاعرة

: بولي فليس الدين خالف مان
وتجد كثيرا مان هؤلء عمدتهم في اعتقاد: ( الله رحمه الشيخ قال

كونه وليا لله أنه قد صدر عنه ماكاشفة في بعض الماور أو بعض
ُيشير إلىَّ شخص فيموت، أو التصرفات الخارقة للعادة، ماثل أن 
يطير في الهواء إلىَّ ماكة أو غيرها، أو يمشي علىَّ الماء أحيانا أو

أي ( ينطق )بعض الوقات مان الغيب  يمل إبريقا مان الهواء، أو ينفق
، أو أن يختفىَّ أحيانا عن أعين الناس، أو أن بعض الناس اسإتغاث
به وهو غائب أو مايت فرآه قد جاءه فقضىَّ حاجته، أو يخبر الناس

بما سُإرق لهم، أو بحال غائب لهم، أو ماريض أو نحو ذلك مان الماور،
وليس في شيء مان هذه الماور، ماا يدل علىَّ أن صاحبها ولي لله،
بل قد اتفق أولياء الله علىَّ أن الرجل لو طار في الهواء أو ماشىَّ

ُيغتّر به حتىَّ ينظر ماتابعته لرسإول الله   وماوافقتهعلىَّ الماء لم 
وكراماات أولياء الله تعالىَّ أعظم مان هذه الماور،  لماره ونهيه،

وهذه الماور الخارقة للعادة، وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد
يكون عدوا لله، فان هذه الخوارق تكون لكثير مان الكفار

والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين وتكون لهل البدع، وتكون مان
الشياطين فل يجوز أن يظن أّن كل مان كان له شيء مان هذه

الماور أنه ولي الله، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم
وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور اليمان
والقرآن، وبحقائق اليمان الباطنة، وشرائع السإلما الظاهرة.  

ماثال ذلك أن هذه الماور المذكورة وأماثالها قد توجد في أشخاص
ويكون أحدهم ل يتوضأ ول يصلي الصلوات المكتوبة، بل يكون

مالبسا للنجاسإات، ماعاشرا للكلب، يأوي إلىَّ الحّماماات والقماماين
والمقابر والمزابل، رائحته خبيثة ل يتطهر الطهارة الشرعية، ول

ل تدخل الملئكة بيتا فيه جنب ول «يتنظف. وقد قال النبي 
»إن هذه الحشوش محتضرة، وقال عن هذه الخلية «»كلب

من أكل من هاتين الشجرتينأي يحضرها الشيطان، وقال «
الخبيثتين فل يقربن مسجدنا فان الملئكة تتأذى مما

»إّن الله طيب ل يقبل ال طيبا، وقال «»يتأذى منه بنو آدم
خمس من وقال »إّن الله نظيف يحب النظافةوقال «

ُيقتلن في الحل والحرم، الحية، والفأرة، الفواسإق 

وحذف-   . (   )  16 بتصرف الحسان  .35التعليقات
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 وفي رواية الحية،»والغُراب، والحدأة، والكلب العقور
منوالعقرب. وأمار صلوات الله وسإلماه عليه بقتل الكلب. وقال «
اقتنى كلبا ل يغُني عنه زرعا ول ضرعا نقص من عمله

َتصحب الملئكة ُرفقة معهم، وقال «»كل يوم قيراط ل 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغُسله سإبع، وقال «»كلب

ُكّل﴿، وقال تعالىَّ »مرات إحداهن بالتراب ِتي َوسِإَعْت  َوَرْحَم
ّلِذيَن ُهْم َة َوا َكا ُتوَن الّز ُيْؤ ّتُقوَن َو َي ّلِذيَن  ِل ُبَها  ُت ْك َأ َشْيٍء َفَس

ُنوَن( ُيْؤِم َنا  ِت َيا ُْلّمّي156ِبآِ ِبّي ا ّن ِبُعوَن الّرسُإوَل ال ّت َي ّلِذيَن  )ا
ْأُمُرُهْم َي ِْلنِجيِل  ّتْوَراِة َوا َدُهْم ِفي ال ْن ًبا ِع ُتو ْك َنُه َم ُدو َيِج ّلِذي  ا

َباِت ّي ّط َلُهْم ال ُيِحّل  َكِر َو ْلُمن ْنَهاُهْم َعْن ا َي ْلَمْعُروِف َو ِبا
ِتي ّل َْلْغَلَل ا ِإْصَرُهْم َوا ْنُهْم  َيَضُع َع ِئَث َو َبا ْلَخ ْيِهْم ا َل ُيَحّرُم َع َو

َبُعوا ّت ُه َوا َنَصُرو ُه َو ِبِه َوَعّزُرو ُنوا  ّلِذيَن آَم ْيِهْم َفا َل َنْت َع َكا
ِلُحوَن ْلُمْف ِئَك ُهْم ا َل ُأْو ُأنِزَل َمَعُه  ّلِذي  ّنوَر ا -156[العراف:﴿ال

157.[17  
:  المتقدما الله رحمه كلماه وماعنىَّ 

المتبعين مِان يكونوا حتىَّ أولياء يكونون ل وعل جل الله أولياء أّن
َولية وليس للسنة والمتبعين للكتاب فِمن برهان، لها ليس دعوىَ ال
ماا مانه فيقبل الله ولي هذا فيقول الموضع هذا في يغلط مان الناس

ّنه الباطلة المقدماة هذه أسإاس علىَّ ذكر ماا به جاء فل لله، ولي أ
في ولوقوعه والنهي للمار لمخالفته الواقع في لله وليا يكون

ّلم ذلك، غير إلىَّ شركية أو بدعية أماور في أو مافّسقات ُيَس الماور له ف
الذي هو وهذا وعل، جل لله ولي أنه أسإاس علىَّ الشركية أو البدعية

في العتقاد جّراء مان الماصار في تنتشر والشركيات البدع جعل
ّنه الولياء، ّيا الولي هذا يكون فإ ّبب فاسإقا ويكون ح بعض للناس فيح

إلىَّ أو جاه علىَّ أو ماال علىَّ مانهم ليحُصل البدع بعض أو المنكرات
ّنه الناس فيعتقد آخره، الولي قالها ويقولون ذلك علىَّ فيتبعونه ولي أ

ّطم والذي الفلني، أن الناس عند البرهان إقاماة هو المار هذا يح
َولية ّلِه َل َخْوٌف﴿ المتقين للمؤمانين إل تكون ل ال َء ال َيا ِل َأْو ِإّن  َأَل 

ُنوَن( َيْحَز ْيِهْم َوَل ُهْم  َل ّتُقوَن62َع َي ُنوا  َكا ُنوا َو ّلِذيَن آَم ﴿)ا
المتقي وأركانه، اليمان حّصل الذي  فالمؤمان]63-62[يونس:
المحرما عن وينتهي للواجب، والممتثل وعل، جل الله مان الخائف
المؤمان وهو المتقي، هو وهذا للقائه، ويستعد الله، مان قلبه ووجل
بالبدع أتوا الذين أمّاا وعل، جل لله وليا يكون أن يرجىَّ الذي

ل والناس الناس في أمارهم َفَراج الله أولياء مان ليسوا والشركيات
 .57الفرقان-   17
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فقبلوا ولي أنه الناس في بولي. إنتشر ليس أما ولي هو هل ينظرون
(كل نجيد بن عمرو أبي الكلما أول في لك ذكر ولهذا به جاء ماا كل

ٍد َوجد فهو والسنة الكتاب له يشهد ل َوْج يظهر ماا به يعنون باطل) وال
أو والتفكر، التأمالت في أو العبادة في لشياء السإتحسان مان للمرء

باطل.  فهو دليل عليه ليس وجد وكل الناس ماع السلوك في
ً أن العلماء بعض ذكره ماا ذلك عجائب ومان أحد أحفاد مان رجل
مان أنه الناس بعض عند زعم المغرب، يزعمون- في -كما الولياء
ّده وأن الله أولياء ّظمه وكذا، وكذا بكذا حدثه ج بهم حّل مان فع

ل فقال يطيعون، وهم وينهاهم يأمارهم فصار عندهم، وأسإكنوه
ّ أكافؤكم َو قالوا العاما، هذا ماعي تحجوا أن إل نعم قال تحج؟ َأ

الحج وقت صار المغرب- فلما في -وهم جميعا، ماعي وسإتحجون
ّد قرب َ قالوا العدة، وأع الولياء عند فالمار نحج سإوف قال نحج؟ أل

تحج؟ أل فقالوا عرفة، يوما أتىَّ حتىَّ والرابع والثالث، والثاني يسير،
العصر بعد أتىَّ فلما عرفة، إلىَّ ذهبنا العصر بعد أتىَّ إذا بلىَّ فقال

بهم فصعد هلّموا، قال وأهلوهم، هم تجهزوا ولما بالسإتعداد، أمارهم
أين له فقالوا عرفة، جبل هذا الله سإبحان لهم وقال البيت، سإطح إلىَّ
جبل هذا الولياء؟ ُنوَر تروا أن تريدون وهل لهم فقال عرفة؟ جبل

عرفة في الشمس غابت قال مادة، ماكث فلما فدعوا هنا، أدعوا عرفة
هذه نطوف أن أتريدون كذا، افعلوا فقال قليل، فرحلوا فارحلوا
له يسلمون وهم الحركات هذه ماثل بهم يعمل فأخذ فطوفوا، الكعبة،
َولية. لل
والمشعوذين الدجالين صنيع بها يدخل التي الولىَّ الدرجة أن يعني

أن الناس كل يعلم وأن الناس لكل يقال أن هؤلء وأشباه والكهنة
وينهاهم يأمارهم الناس في حي كان فإذا تقيا، ماؤمانا إل يكون ل الولي

المؤمان هو الولي لهم فيقال تفيد، أنها ويعتقد أشياء إلىَّ ويدعوهم
والولياء المحرماات، مان وكيت وكيت كيت أفعاله مان وهذا التقي

أعمالهم غير الظاهرة أعمالهم الولياء أن الناس في أشاعوا الدجالين
ًء يعمل الظاهر في هو فيقال هذا، ماثل يأتي ل حتىَّ الباطنة وفي أشيا
أو 18الملماتية تسمىَّ طائفة ومانهم وعل، جل لله وعمله قلبه الباطن

ْوا الذين وهم الملماية، َع ّد أو التوحيد، خلف ُيظهرون لخلصهم أنهم ا
ّتهموا ل أن لجل ؛  الخلص وخلف السإتقاماة، خلف ، بالرياء ُي

ماراؤون، هم يقال ل حتىَّ الخلص لجل الناس في هذا نظهر يقولون
ُيخفون ففي الناس، في يرائي أل لجل الفسوق ويظهرون الطاعات ف
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رياء الله لغُير العمل”:   وجماعة عياض بن فضيل قال هؤلء ماثل
مان هربوا أنهم يزعمون فهؤلء ، “شرك الله لغُير العمل وترك
فالعمل الناس، لجل العمل تركوا لنهم الشرك، في ووقعوا الرياء
شرك. يعني هذا الله لغير أو الناس لجل العمل وترك رياء الله لغير
الواجب. الصالح العمل ترك

هععذه بيععان فععي عظيععم السإععلما شععيخ تأصععيل أن هععذا ماععن المقصععود
. 19المهمة المسألة

: الولية ماسألة في الصوفية علىَّ الشيطان تلبيس
:  المسألة هذه في الله رحمه الشيخ قال

فععإذا كععان الشععخص ماباشععرا للنجاسإععات والخبععائث الععتي يحبهععا(
الشععيطان، أو يععأوىَ إلععىَّ الحّماماععات والحشععوش الععتي تحضععرها
الشياطين، أو يأكل الحيات والعقععارب والزنععابير وآذان الكلب الععتي
هي خبائث وفواسإق، أو يشرب البععول ونحععوه ماععن النجاسإععات الععتي
ّبها الشيطان، أو يععدعو غيععر اللععه فيسععتغيث بالمخلوقععات ويتععوجه يح
ّدين لرب العععالمين، أو ِلُص ال ُيْخ إليها، أو يسجد إلىَّ ناحية شيخه، ول 
يلبس الكلب أو النيران، أو يأوي إلىَّ المزابععل والمواضععع النجسععة،
أو يأوي إلىَّ المقابر، ولسإيما إلىَّ ماقابر الكفار مان اليهود والنصارىَ
ّدمُا عليععه سإعماع َق ُي أو المشركين، أو يكره سإماع القرآن وينفر عنه، و
الغاني والشعار، ويؤثر سإماع مازامايععر الشععيطان علععىَّ سإععماع كلما

 20الرحمن، فهذه علماات أولياء الشيطان ل علماات أولياء الرحمن.

ّدعىَّ مامن فئات في ماوجودة صفات فهذه وأنهم الولياء مان أنهم ُي
الكراماات: أصحاب مان

هذه ماثل وفيهموالمجانين:  المجاذيب الولى الفئة
أصل.  ماجنون لنه والصلة الوضوء تَرك مان الصفات

ّدّجالون: الثانية الفئة هذه ماثل أن عرفوا  الذينال
َولية، فيها الناس يعتقد الصفات يجعلوا أن فأرادوا ال
بالله والعياذ المنكرة، الصفات بهذه فتلبسوا ماقاماا، لنفسهم

َولية. فيهم ويدعوا الناس يعظمهم أن لجل ال
المخارق وأصحاب والّسحرة الكهنة الثالثة الفئة

 الشيطانية:
ويستخدماون بالجن يستعينون ولكن عقلء مانهم والمشعوذون

السيئة. الصفات هذه ماثل لهم يكون الجن

 . 38  .صع التعليقات-  19
 . 59الفرقان-   20
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أهل مان أنهم هذا يومانا إلىَّ الناس فيها ادعىَّ الثلث الفئات هذه
ّنه للكاهن ُيقال البلد بعض في نجد والولياء، الكراماات وهو ولي أ

المجنون يجعل مان مانهم وكذلك الجني، طريق مان يخبر إنما كاهن،
يجعلون عاقلة كلمة ينطق ول النجاسإات ويلبس الصلوات يترك الذي
شيخ َذكر فكما الثالثة، الفئة كذلك وكراماته وليته علىَّ دليل أيضا ذلك

علىَّ ظهرت وإْن وهؤلء صفات لهم اليمان أهل أن  هنا،  أقساما
الجن شياطين الناس، لتغوي الشياطين مان هي فإنما خوارق أيديهم

في الحوال بعض له تجعل وقد المعلوماات، بعض للمرء ُتظهر قد
علىَّ وعل جل الله أقدرهم والجن لذلك، الناس فيغتر ماساعدتهم

ِمْن ِعْفريٌت َقاَل﴿ وعل جل قال كما البشر يقدرها ل الماور بعض
ْلِجّن َنا ا ِتيَك َأ ْبَل ِبِه آ ّني َمَقاِمَك ِمْن َتُقوَم َأْن َق ِإ ْيِه َو َل َلَقِوّي َع

ّلِذي )َقاَل39َأِميٌن( ُه ا َد ْن ْلٌم ِع َتاِب ِمْن ِع ِك ْل ] أي40-39﴿[النمل:ا
ّلم مامن النس :  مان ّلِذي َقاَل( العظم السإم ُع ُه ا َد ْن ْلٌم ِع ِمْن ِع

َتاِب ِك ْل أجاب وعل جل الله به سإئل إذا الذي العظم بالسإم ) يعنيا
ْيَك﴿أعطىَّ مانه به طلب وإذا َل ِإ ّد  َت َيْر َأْن  ْبَل  ِبِه َق ِتيَك  َنا آ َأ

علىَّ يقدرون الجن أن فدل اليات، آخر إلىَّ ]،40﴿[النمل:َطْرُفَك
ْلِجّن ِمْن ِعْفريٌت َقاَل﴿ عليها، وعل جل الله أقدرهم أشياء َنا ا َأ

ِتيَك ْبَل ِبِه آ اليمن مان العرش لك أحمل ﴿َمَقاِمَك ِمْن َتُقوَم َأْن َق
مادة فقط ماقاماك مان تقوما أن قبل الشاما في لك دار إلىَّ أو بيتك إلىَّ

ماغيبات ليست بمغيبات، يخبرون . فالجن المجلس في ماقاماك
أخبروا وربما الماضي، في حصلت البشر بعض عن ماغيبات ماطلقة؛

أخبر فيما صادقا يكون مان ومانهم المستقبل، في تحدث ماغيبات عن
يكونوا أن الكثر وهو ومانهم السمع، المسترق التقطه ماما ويكون

َبة َذ الناس، في هذا فيروج كذبة مائة الصادق الخبر ماع فيكذبون َك
فيأتيه صاحبه؛ قلب في ماا وليه نفس في يلقي أي يوحي مان ومانهم

كذا مانه حصل لنه كاذب هذا ويقول الجني فيأتيه كلماا له ويقول آٍت
تفعل كيف كذا؟ بيتك وفي هذا تقول كيف كاذب، أنت فيقول وكذا
المسؤول. هذا بحال السائل هذا فيغتر كذا عملت قد البارحة وأنت

ويخبره والمستقبلة والحاضرة الماضية الغيبية بالماور يعلمه الذي هو
بالتفاق لنه ؛ الشياطين مان هذا يجعلون ول الملك، وهو أشياء عن
ل أن المؤمانين علىَّ َوَجب لهذا اليمان، أهل تخدما ل الشياطين أن

للخوارق. ادعاء فيها يكون التي الظواهر هذه بمثل يغتروا
أقساما:  ثلثة إلىَّ تنقسم الخوارق و

17



وبراهين آيات تسمىَّ هذه النبياء يدي علىَّ جرت خوارق.1
ودلئل.

هذه ماتقين ماؤمانين صالحين أولياء يد علىَّ جرت وخوارق.2
كراماات. تسمىَّ

كفرة وربما المردة، الفسقة، أيدي علىَّ جرت خوارق والثالث.3
بدع، عندهم أو يتطهرون، ول يصلون ل الشريعة عن بعيدون
الشياطين. عند مان تكون هذه ذلك، وأشباه خرافات عندهم

الكراماعة غيعر الشعيطاني الخعارق يعنعي ماختلفعة؛ حعدودها في طبعا 
21والبرهان. الية غير بضابطها

: الولياء ختم مسألة
وأفضل أولياء الله تعالىَّ أعظمهععم ماعرفععة (: الله رحمه الشيخ قال

يبما جاء به الرسإول   واتباعا له كالصحابة الذين هم أكمل الماة ف
ماعرفة دينه واتباعه، وأبععو بكععر الصععديق أكمععل ماعرفععة بمععا جععاء بععه

ْذ كانت أماة ماحمد  م،وعمل به، فهو أفضل أولياء الله، إ  أفضل الما
ر ،وأفضلها أصععحاب ماحمععد  و بك لهم أب ة وأفض ن طائف د ظ . وق

غالطة أّن خاتم الولياء أفضل الولياء قياسإا علىَّ خاتم النبياء، ولععم
يتكلم أحد مان المشايخ المتقدماين بخاتم الولياء إل ماحمد بععن علععي

ّنف ماصنفا غلط فيه في ماواضع، ثم صععار22الحكيم الترماذي ، فانه ص
طائفة مان المتأخرين يزعم كل واحد مانهم أنه خاتم الولياء، ومانهععم
مان يدعي أن خاتم الولياء أفضل مان خاتم النبيععاء ماععن جهععة العلععم
بالله، وأن النبياء يستفيدون العلم بالله مان جهته، كما َزعم ذلك ابن
عربععىَّ صععاحب كتععاب الفتوحععات المكيععة وكتععاب الفصععوص فخععالف
الشرع والعقل ماع ماخالفة جميع أنبياء الله تعالىَّ وأوليائه، كما يقععال
لمن قال فَخّر عليهم السقف مان تحتهم. ل عقل ول قرآن، ذلععك أن
النبياء أفضل فععي الزماععان ماععن أوليععاء هععذه الماععة، والنبيععاء عليهععم
ّلهععم أفضععل الصععلة والسععلما أفضععل ماععن الوليععاء، فكيععف النبيععاء ك
والولياء إنما يستفيدون ماعرفة الله مامععن يععأتي بعععدهم ويععدعي أنععه
خععاتم الوليععاء، وليععس آخععر الوليععاء أفضععلهم كمععا أن آخععر النبيععاء

ولهأفضلهم، فإن فضل ماحمد  ّدالة علىَّ ذلك، كق َبَت بالنصوص ال َث  
» ّيد ولصصد آدم ول فخصصر وله «أنصصا سإصص آتصصي بصصاب الجنصصة» وق

فأسإتفتح فيقول الخازن من أنت فصصأقول محمصصد، فيقصصول
ُأمرت أن ل أفتح لحد قبلك  23».بك 

 . 40التعلقيات-   21
الترماذي-    22 الولياء   (   ) .320الحكيم ختم كتاب له هع
. 66الفرقان-   23
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: النبوة على الولية يفضلون من ضلل
وهؤلء الملحدة يدعون أن الولية: ( تعالىَّ الله رحمه الشيخ قال

ّبسون علىَّ الناس فيقولون وليته أفضل مان ُيل أفضل مان النبوة، و
نبوته، وينشدون: 

ماقاما النبوة في برزخ             فويق الرسإول ودون الولي
ويقولون نحن شاركناه في وليته التي هي أعظم مان رسإالته، وهععذا
مان أعظم ضللهم، فإن َولية ماحمد لم يمععاثله فيهععا أحععد ل إبراهيععم

 24ول ماوسإىَّ، فضل عن أن يماثله هؤلء الملحدون.)
: ولي عربي ابن أن زعم من

 وأماثاله وإن ادعوا أنهمفإن ابن عربيقال الشيخ رحمه الله (
مان الصوفية فهم مان صوفية الملحدة الفلسإفة ليسوا مان صوفية

فضل عن أن يكونوا مان ماشايخ أهل الكتاب والسنة  أهل العلم،
كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سإليمان الداراني

وماعروف الكرخي والجنيد بن ماحمد وسإهل بن عبد الله التستري
.25وأماثالهم رضوان الله عليهم أجمعين)

:  أخر مواضع في وقال 
ِئِهْم﴿قال الله تعالىَّ ( َيا ِل َأْو ُيوُحوَن إلى  َل ِطيَن  َيا ِإّن الّش َو

ُكْم ُلو ُيَجاِد ، وهذه الرواح الشيطانية هي الروح الذي]121[النعاما: ﴿ِل
َألقىَّ إليه ذلك الكتاب، ولهذا يذكرالفتوحات صاحبيزعم   أنه 

أنواعا مان الخلوات بطعاما ماعين وشيء ماعين، وهذه ماما تفتح
لصاحبها اتصال بالجن والشياطين فيظنون ذلك مان كراماات الولياء،
وإنما هو مان الحوال الشيطانية وأعرف مان هؤلء عددا ومانهم مان
كان يحمل في الهواء إلىَّ ماكان بعيد ويعود، ومانهم مان كانت يؤتىَّ

بمال ماسروق تسرقه الشياطين وتأتيه به، ومانهم مان كانت تدله
علىَّ السرقات بُجعل يحصل له مان الناس أو بعطاء يعطونه إذا

ّلهم علىَّ سإرقاتهم، ونحو ذلك. د
ولما كانت أحوال هؤلء شيطانية كانوا ماناقضين للرسإل صلوات

الفتوحات صاحبالله تعالىَّ وسإلماه عليهم، كما يوجد في كلما 
 وأشباه ذلك يمدح الكفار ماثل قوما نوح وهودوالفصوص المكية

وفرعون وغيرهم، ويتنقص النبياء كنوح وإبراهيم وماوسإىَّ وهارون،
ويذما شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين كالجنيد بن

ماحمد، وسإهل بن عبد الله التستري، وأماثالهما، ويمدح المذماوماين
عند المسلمين كالحلج ونحوه، كما ذكره في تجلياته الخيالية

. 68السابق -    24
 . 74السابق-   25
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الشيطانية، فإن الجنيد قدس اللُه روحه كان مان أئمة الهدىَ، فسئل
عن التوحيد فقال التوحيد إفراد الحدوث عن القدما، فبين أن

التوحيد أن تميز بين القديم والمحدث، وبين الخالق والمخلوق،
 أنكر هذا وقال في ماخاطبته الخياليةالفصوص وصاحب

الشيطانية له : يا جنيد هل يميز بين المحدث والقديم إل مان يكون
ّطأ الجنيد في قوله إفراد الحدوث عن القدما؛ لن قوله غيرهما، فخ
هو أن وجود المحدث هو عين وجود القديم كما قال في فصوصه:
ومان أسإمائه الحسنىَّ العلي علىَّ مان؟ وماا ثم إل هو، وعن مااذا؟

وماا هو إل هو، فعلوه لنفسه، وهو عين الموجودات، فالمسمىَّ
ماحدثات هي العلية لذاته، وليست إل هو. إلىَّ أن قال: هو عين ماا
بطن، وهو عين ماا ظهر، وماا ثم مان يراه غيره، وماا ثم مان ينطق

عنه سإواه، وهو المسمىَّ أبو سإعيد الخراز!!! وغير ذلك مان السإماء
المحدثات.

 ليس مان شرط المميز بيععن الشععيئين بععالعلمالملحد لهذا فيقال
والقول أن يكون ثالثا غيرهما، فإن كل واحععد ماععن النععاس يميععز بيععن
نفسه وغيره، وليس هععو ثععالث، فالعبععد يعععرف أنععه عبععد ويميععز بيععن
نفسععه وبيععن خععالقه، والخععالق جععل جللععه يميععز بيععن نفسععه وبيععن
ماخلوقاته، ويعلم أنه ربهم وأنهم عباده، كما نطق بذلك القععرآن فععي
غير ماوضع، والسإتشععهاد بععالقرآن عنععد المععؤمانين الععذين يقععرون بععه
باطنععا وظععاهرا، وأماععا هععؤلء الملحععدة فيزعمععون ماععا كععان يزعمععه

 مانهععم، وهععو أحععذقهم فععي إتحععادهم لمععا قرىَععء عليععهالتلمساني
كلصصه القصصرآن فقالالفصوص فقيل له القرآن يخالف فصوصكم، 

، فقيععل لععه فععإذا كععان الوجععودكلمنا في التوحيد وإنما شرك،
واحدا فلععم كععانت الزوجععة حلل والخععت حراماععا، فقععال الكععل عنععدنا

وهذا. حلل، ولكن هؤلء المحجوبون قالوا حراما فقلنا حراما عليكم
، فإن الوجود إذا كان واحععدا،ظاهرا متناقض العظيم كفره مع

فمن المحجوب ومان الحاجب؟ ولهععذا قععال بعععض شععيوخهم لمريععده
مان قال لك أن في الكون سإوىَ اللععه فقععد كععذب، فقععال لععه ماريععده
فمن هو الذي يكذب؟ وقالوا لخر هذه ماظاهر، فقال لهععم المظععاهر
غير الظاهر أما هي؟ فإن كانت غيرها فقد قلتععم بالنسععبة وإن كععانت

26إياها فل فرق . )

:أشياء الكلم هذا من يهمنا والذي
لهؤلء البينات وهذه السإتطراد لهذا السإلما شيخ إنشاء : أنالول 

وحدة أصحاب يعظمون الوقت ذلك في وماصر الشاما أهل أّن الغرض الملحدة،
. 82الفرقان-   26
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الفارض وابن هؤلء، وأشباه والتلمساني عربي ابن يعظمون الوجود؛
يعظمونهم، ذلك وماع الكلما بهذا يقولون أنهم عنهم واشتهر جدا، يعظمونهم

فساد لك ليبين فاسإتطرد الله، أولياء مان ليسوا هؤلء أن يبين أن أوجب ولهذا
وعل. جل لله أولياء هؤلء أماثال يكون ل وأنه هؤلء قول

في شاع وأشباهه، عربي ابن أماثال والزنادقة الملحدة هؤلء : أّنالثاني
ِبرون وأنهم كراماات لهم أّن الناس أتباعهم مان الكهان وأّن حقا، تكون بأشياء يخ

ّنه الغيب، بها لهم ينكشف إيمانية أحوال عندهم للتصوف والمنتسبين يوحىَّ وأ
كرامااتهم مان الشياء هذه فجعلوا عندهم، إل ليست المعلوماات تأتيه وأنه إليه،
ّين ولكن صحيحة، إليهم تنسب التي الشياء هذه أّن ذكر فيما الله رحمه فب

مان تأتيهم شيطانية أحوال هي وإنما الملئكة مان تأتيهم كراماات هي ليست
ُكْم﴿ الشياطين ُلو ُيَجاِد ِل ِئِهْم  َيا ِل َأْو ُيوُحوَن إلى  َل ِطيَن  َيا ِإّن الّش  ﴿َو

ويعطيه ويعلمه بأشياء ويخبره يواليه مَان علىَّ يتنزل والشيطان ،]121[النعاما:
سإخر وربما الهواء في به طار وربما بصورته تصور وربما حمله فربما ماعلوماات

ّنه في ليس فالشأن فإذن عليه، الله أقدره بما الشياء بعض له أنه أو ُيخدما، أ
َعىَّ ّد ماوافق الله أولياء مان هو هل الشأن ولكن له، وتعمل تخدماه الملئكة أّن ُي
القوال هذه ماثل ويقول للسنة ماتبعا يكن لم فإذا ل؟ أو للسنة وماتبع الله لشرع

مان وادعاه وافتراه قاله ماا وأّن الشيطان، أولياء مان أنه قطعا فنعلم الكفرية
يجوز ل المؤمان وأّن الشياطين، مان شيطان أنه دليل هي الباطلة القوال هذه

. وعل جل الله أولياء مان يجعلهم وأْن هؤلء بأحوال يغتر أن له
السحرة أكثر السإتطراد: أّن أو الكلما هذا إنشائه أسإباب مان لثالثوا

َعوا السإلما أزمانة في والكهنة ّد جهة مان هو إنما يأتيهم ماا أّن وادعوا الصلح، ا
ّفل مان كثير عند تسمعه فهذا الملئكة، َغ يذكرون فيما وجهلتهم المسلمين مان مُا

هذا تأتيه فلن يقولون هم كذا، وبلد كذا وبلد كذا بلد في الناس بعض أخبار مان
الخلفية تلك براثن مان هذا أن لشك وهذا صالح، رجل لنه الملئكة تخبره

أولياء جهة مان هذا أن فاعلم الملئكة عليه تنزل فلنا إّن قيل فإذا العاماة،
سإادات مان ول التابعين مان ول الصحابة مان أحدا نعلم ل لننا الشيطان؛
دعوىَ هي وإنما آخره، إلىَّ فتخبره عليه تنزل الملئكة أن قيل المسلمين

سإحرهم، أو كهانتهم في الناس علىَّ يروجون فيها الفجرة الفسقة لولئك
يخلطون ثم القرآن عليهم ويتلون القرآن؛ بتلوة الناس يأمارون الن فالسحرة

أصل وهم الشياطين، وهي وتخبرنا، تأتينا الملئكة نخبركم؛ يقولون غيرها، ماعها
ّدقون فكيف الناس أكذب مان ّين فإذن الشياء، هذه ماثل في يص السإلما شيخ يب

كل حال الثالث والوجه ذكرنا، الذي الثاني الوجه وهو زمانه؛ في كان مان حال
ّنه عليهم، الملئكة نزول ادعىَّ مان حال في عباس ابن قال كما الحجة فإ

عليه تنّزل فإنه صدق قال عليه ينّزل إنه له قيل عبيد؛ أبي بن المختار
ِطيَن﴿ الله قال كما نعم قال إليه يوحىَّ إنه قيل كما الشياطين، َيا ِإّن الّش َو

ُكْم ُلو ُيَجاِد ِل ِئِهْم  َيا ِل َأْو ُيوُحوَن إلى  ]121[النعاما: ﴿َل
بيععن العظيععم الفرقععان بيععان ماععن ذكرنا ماا مانه الغرض أو الكلما أن هذا ومالخص

أن فرقانععا؛ ليسععت العععادات خععرق ماسألة وأن الشيطان، وأولياء الرحمن أولياء
دليل ليععس هذا لغيره يحصل لم شيء له يحصل أن  للعادة؛ خارقا للمرء يحصل
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أهععل ماععن كععان فععإن أماره في ينظر حتىَّ فساده، علىَّ دليل وليس صلحه، علىَّ
كععان وإن لععه، كراماععة هذه تكون أن يرجىَّ فإنه للحق المتابعين والصلح اليمان

يعتععبر لععه حصععل ماا فإن والفجور والفسق البدعة أهل مان اليمان؛ أهل غير مان
هععذا فععي بحثععه ماععا كل هذا بكراماة. فإذن وليست شيطانية وحال شيطانيا فارقا

وإنمععا ِدللة، ول برهانا ليست والخوارق الحوال أن مالخصه قبله والذي الموضع
ّلِه َل َخصصْوٌف﴿ وعل جععل اللععه قععال ماععا هععو والدللة البرهان َء ال َيا ِل َأْو ِإّن  َأَل   

ُنوَن( َيْحَز ْيِهْم َوَل ُهْم  َل ّتُقوَن62َع َي ُنوا  َكا ُنوا َو ّلِذيَن آَم ]،62﴿[يعععونس:)ا
أماععا القتععال فععي لتثععبيتهم المععؤمانين علععىَّ أو الرسإععل علععىَّ إل تنزل ل والملئكة

يكون أن مان المؤمان روع في ُيلقىَّ قد يكون، فل ذلك وأشباه بالمغيبات الخبار
لمععن وعل جععل اللععه يعطيها التي اليمانية الفراسإة باب مان يكون كذا؛ المار هذا

الملئكة لي قالت الملئكة سإمعت ويقول الملئكة تحديث لكن خلقه، مان يشاء
27.  الشيطان صنيع مان أنه شك ل هذا

الكونيصصة الرادة بيصصن تفريقهصصم وعصصدم ؛ الصصصوفية جصصبر
: الشرعية ،والرادة

: الله رحمه الشيخ قال
وسإنذكر الفرق بيععن الرادة الكونيععة والدينيععة والماععر الكععوني(.... 

والديني، وكانت هذه المسألة قد اشتبهت علىَّ طائفة ماعن الصععوفية
فبينها الجنيد رحمه الله لهم، ومان اتبع الجنيد فيها كان علىَّ السداد،
ومان خععالفه ضععل، لنهععم تكلمععوا فععي أن الماععور كلهععا بمشععيئة اللععه
وقدرته، وفي شهود هذا التوحيد وهععذا يسععمونه الجمععع الول، فععبين
لهم الجنيد أنه لبد مان شهود الفرق الثاني، وهو أنه ماع شععهود كععون
الشياء كلها ماشتركة في ماشيئة اللععه وقععدرته وَخلقععه يجععب الفععرق
بين ماا يأمار به ويحبه ويرضاه، وبين ماا ينهىَّ عنه ويكرهه ويسععخطه،

ِلِميَن﴿ويفرق بين أوليائه واعدائه، كما قععال تعععالىَّ  ْلُمْسصص َنْجَعُل ا َأَف

ْلُمْجِرِميَن( ُكُموَن35َكا َتْح ْيَف  َك ُكْم  َل َأْم﴿، وقال تعالىَّ ]36-35[﴿)َما 

َْلْرِض ْلُمْفِسصصِديَن ِفصصي ا َكا ِلَحاِت  ُلوا الّصا ُنوا َوَعِم ّلِذيَن آَم َنْجَعُل ا
ْلُفّجصصار َكا ّتِقيصصَن  ْلُم َنْجَعصصُل ا َأْم َحِسصصَب﴿، وقععال تعععالىَّ ]28[ص:﴿َِأْم 

ُلصصوا ُنصصوا َوَعِم ّلصصِذيَن آَم َكا َلُهصصْم  َنْجَع َأْن  َئاِت  ّي َتَرُحصصوا الّسصص ّلصصِذيَن اْج ا
ُكُموَن َيْح َء َما  ُتُهْم سَإا َياُهْم َوَمَما ًء َمْح ِلَحاِت سَإَوا ]،21[الجاثيععة:﴿الّصا

ُنصصوا﴿وقععال تعععالىَّ  ّلصصِذيَن آَم َبِصصصيُر َوا ْل َْلْعَمصصى َوا َتِوي ا َيْسصص َوَمصصا 
ّكُروَن َذ َتصص َت ِليًل َمصصا  ُء َق ْلُمِسصصي ِلَحاِت َوَل ا ُلوا الّصصصا ]،58[غععافر:﴿َوَعِم

ه ولهذا كان ماذهب سإلف الماة وأئمتها أن الله خالق كعل شعيء ورب
وماليكه، ماا شاء كان وماا لم يشأ لم يكن، ل رب غيره، وهو ماع ذلععك
أمار بالطاعة ونهىَّ عن المعصععية، وهععو ل يحععب الفسععاد، ول يرضععىَّ
لعباده الكفر، ول يأمار بالفحشاء، وإن كعانت واقعععة بمشعيئته فهععو ل
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يحبها ول يرضاها، بععل يبغضععها ويععذما أهلهععا ويعععاقبهم. وأماععا المرتبععة
الثالثة أن ل يشععهد طاعععة ول ماعصععية فععإنه يععرىَ أن الوجععود واحععد،
وعندهم أن هذا غاية التحقيق، والَولية لله، وهععو فععي الحقيقععة غايععة
اللحاد في أسإماء الله وآياته وغايعة العععداوة للعه. فععإن صعاحب هععذا
المشهد يتخذ اليهود والنصارىَ وسإائر الكفار أولياء وقععد قععال تعععالىَّ

ْنُهْم﴿ ّنُه ِم ِإ ُكْم َف ْن ّلُهْم ِم َتَو َي ، ول يتبرأ ماععن الشععرك]51[المائدة:﴿َوَمْن 
والوثان فيخرج عن مالة ابراهيم الخليل صلوات اللععه وسإععلماه عليععه

ْد﴿قال الله تعععالىَّ  ْبَراِهيصصَم َق ِإ َنٌة ِفصصي  ٌة َحَسصص ُأسْإصصَو ُكصصْم  َل َنْت  َكا
ُدوَن ُبصص َتْع ُكْم َوِمّمصصا  ْن ُء ِم ُبَرآ ّنا  ِإ ِلَقْوِمِهْم  ُلوا  ْذ َقا ِإ ّلِذيَن َمَعُه  َوا
ُة َداَو ْلَعصص ُكصصْم ا َن ْي َب َنصصا َو َن ْي َب َدا  َبصص ُكصصْم َو ِب َنصصا  َكَفْر ّلصصِه  ُدوِن ال ِمصصْن 

ُه َد ّلِه َوْحصص ِبصصال ُنصصوا  ُتْؤِم ّتصصى  ًدا َح َب َأ ُء  َبغَُْضا ْل وقععال ]،4[الممتحنععة:﴿َوا
ُتصصْم﴿الخليععل عليععه السععلما لقععوماه المشععركين  ْن ُك ُتصصْم َمصصا  ْي َأ َأَفَر

ُدوَن( ُب َدُموَن(75َتْع َْلْق ُكْم ا َباُؤ ُتْم َوآ ْن َأ ِإّل76) ِلي  ُدّو  ّنُهْم َع ِإ )َف
َلِميَن ْلَعا ُنوَن﴿، وقال تعالىَّ ]77-75[الشعراء:﴿َرّب ا ُيْؤِم ُد َقْوًما  َتِج َ ل

ُنوا َكا َلْو  َلُه َو ّلَه َوَرسُإو ّد ال ّدوَن َمْن َحا ُيَوا ِم اْلِخِر  َيْو ْل ّلِه َوا ِبال
َتصصَب َك ِئصصَك  َل ُأْو َتُهْم  َنُهْم أو َعِشصصيَر ِإْخصصَوا َءُهْم أو  َنا ْب َأ َءُهْم أو  َبا آ

ْنُه ِبُروٍح ِم َدُهْم  ّي َأ ِْليَماَن َو ِبِهْم ا ُلو .28]22[المجادلة:﴿ِفي ُق

واغصصترارهم الكرامصصات يشصصبه بمصصا عليهم الشيطان تلبيس
:   الولية من أنه ،وظنهم بذلك

:  الله رحمه الشيخ قال
وهكذا أهل الحوال الشععيطانية تنصععرف عنهععم شععياطينهم إذا ذكععر(

عندهم ماا يطردها ماثل آية الكرسإي، فإنه قد ثبت فعي الصعحيح ععن
ر لما وكله النبي  في حديث أبي هريرة النبي   بحفظ زكاة الفط

فسرق مانه الشيطان ليلععة بعععد ليلععة وهععو يمسععكه فيتععوب فيطلقععه
ه لما فعل أسإيرك البارحة «فيقول له النبي  م أن » فيقول زع
» فلما كععان فععي المععرة الثالثععة،كذبك وإنه سإيعوديعود، فيقول «

قال دعني حتىَّ أعلمك ماا ينفعك إذا أويععت إلععىَّ فراشععك فععاقرأ آيععة
ّيوُم﴿الكرسإي  ْلَق ْلَحّي ا ِإّل ُهَو ا َلَه  ِإ ّلُه َل   إلععىَّ آخرهعا]255[البقرة:﴿ال

فإنه لن يزال عليك مان الله حافظ ول يقربك شععيطان حععتىَّ تصععبح،
» وأخبره أنه شيطان،صدقك وهو كذوب قال «فلما أخبر النبي 

ولهذا إذا قرأها النسان عند الحوال الشيطانية بصدق أبطلتها، ماثععل
مان يدخل النععار بحععال شععيطاني أو يحضععر سإععماع المكععاء والتصععدية
فتنزل عليه الشععياطين وتتكلععم علععىَّ لسععانه كلماععا ل يعلععم وربمععا ل
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يفقه، وربمععا كاشععف بعععض الحاضععرين بمععا فععي قلبععه، وربمععا تكلععم
بألسنة ماختلفة كما يتكلم الجنععي علععىَّ لسععان المصععروع، والنسععان
الذي حصل له الحال ل يدري بذلك بمنزلة المصععروع الععذي يتخبطععه
ِبَسُه وتكلم علىَّ لسانه فإذا أفاق لععم يشعععر َل الشيطان مان المس، و
بشيء ماما قال. ولهذا قد يضععرب المصععروع وذلععك الضععرب ل يععؤثر
في النسي، ويخبر إذا أفاق أنه لم يشعععر بشععيء لن الضععرب كععان
علىَّ الجني الذي لبسععه. وماععن هععؤلء ماععن يععأتيه الشععيطان بأطعمععة
وفواكه وحلوىَ وغير ذلك ماما ل يكون في ذلك الموضع، ومانهم ماععن
يطير بهم الجني إلىَّ ماكة أو بيت المقععدس أو غيرهمععا، ومانهععم ماععن
ن ليلتعه فل يحعج حجعا شعرعيا، بعل يحمله عشية عرفة ثعم يعيعده ما
يععذهب بثيععابه ول يحععرما إذا حععاذىَ الميقععات، ول يلععبي، ول يقععف
بمزدلفععة، ول يطععوف بععالبيت، ول يسعععىَّ بيععن الصععفا والمععروة، ول
يرماىَّ الجمار، بل يقف بعرفة بثيابه ثم يرجع ماعن ليلتععه، وهععذا ليععس
بحج ماشروع باتفاق المسععلمين، وكمععن يععأتي الجمعععة ويصععلي بغيععر
وضوء إلىَّ غير قبلة، وهم هؤلء المحمولين مارة إلىَّ عرفات، ورجععع
فرأىَ مالئكة تكتععب الحجععاج، فقععال أل تكتبععوني، فقععالوا لسععت ماععن

.29الحجاج يعنىَّ لم تحّج حّجا شرعيا )
:  الصوفية عند الولياء كراماات

:  الله رحمه الشيخ قال
وبين كراماات الولياء وماععا يشععبهها ماععن الحععوال الشععيطانية فععروق(

ماتعددة، مانها أن كراماات الولياء سإببها اليمععان والتقععوىَ، والحععواُل
ُقْل﴿الشيطانية سإببها ماا نهىَّ الله عنه ورسإععوله، وقععد قععال تعععالىَّ 

ْثصصَم ِْل َطصصَن َوا َب ْنَهصصا َوَمصصا  َظَهصصَر ِم ْلَفصصَواِحَش َمصصا  ّبصصي ا ّنَما َحصصّرَم َر ِإ
ًنا َطا ْل ِبصصِه سُإصص َنصصّزْل  ُي َلْم  ّلِه َما  ِبال ُكوا  ُتْشِر َأْن  ْلَحّق َو ْيِر ا ِبغَُ َبغَُْي  ْل َوا

َلُمصصوَن َتْع ّلِه َما َل  َلى ال ُلوا َع َتُقو َأْن  ، فععالقول علععىَّ]33[العععراف:﴿َو
الله بغير علم، والشرك، والظلم، والفواحش، قد حّرماها اللعه تععالىَّ
ُيسععتعان بالكراماععات ورسإوله، فل تكون سإببا لكراماة اللععه تعععالىَّ ول 
عليها، فإذا كانت ل تحصل بالصلة والذكر وقراءة القرآن، بل تحصل
بما يحبه الشيطان وبالماور التي فيها شرك كالسإتغاثة بالمخلوقات،
أو كانت ماما يستعان بها علىَّ ظلم الخلععق، وفعععل الفععواحش، فهععي
مان الحوال الشيطانية، ل مان الكراماات الرحمانية، ومان هععؤلء ماععن
إذا حضر سإماع المكاء والتصدية يتنععزل عليععه شععيطانه حععتىَّ يحملععه
في الهواء ويخرجه مان تلك الدار، فإذا َحَضععَر رجععل ماععن أوليععاء اللععه
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تعالىَّ طرد شيطانه، فيسقط، كما جرىَ هذا لغير واحد، وماععن هععؤلء
مان يستغيث بمخلوق إماا حي أو مايت، سإواء كان ذلك الحي ماسععلما
أو نصرانيا أو ماشركا، فيتصور الشيطان بصورة ذلععك المسععتغاث بععه
ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث، فيظن أنه ذلك الشععخص، وهععو
مالك تصور علىَّ صورته، وإنما هو شععيطان أضععله لمععا أشععرك بععالله،
كما كانت الشياطين تدخل الصناما وتكلععم المشععركين. وماععن هععؤلء
مان يتصور له الشيطان ويقول له أنععا الَخِضععر، وربمععا أخععبره ببعععض
الماور وأعانه علىَّ بعض ماطالبه، كما قد جرىَ ذلك لغيععر واحععد ماععن
المسععلمين واليهععود والنصععارىَ وكععثير ماععن الكفععار بععأرض المشععرق
والمغرب، يموت لهم الميت فيأتي الشيطان بعد ماوته علىَّ صورته،
ّد الودائع، ويفعععل وهم يعتقدون أنه ذلك الميت، ويقضي الديون، وير
أشياء تتعلق بالميت، ويدخل علىَّ زوجته، ويذهب، وربما يكونون قععد
أحرقوا مايتهم بالنار كما تصنع كفععار الهنععد، فيظنععون أنععه عععاش بعععد
ماوته. ومان هؤلء شيخ كان بمصر أوصىَّ خادماه فقال إذا أنا مِاّت فل
تدع أحدا يغسلني، فأنا أجيء وأغسل نفسي فلما ماععات رآىَ خععادماه
شخصا في صورته فاعتقد أنه هو دخل وغسععل نفسععه، فلمععا قضععىَّ
ذلك الداخل غسله، أي غّسل الميت غاب، وكان ذلك شيطانا، وكععان
قد أضل الميت، وقال إنك بعد الموت تجيععء فتغسععل نفسععك، فلمعا
ماات جاء أيضا في صورته ليغوي الحياء كما أغوىَ الميت قبل ذلععك.
ومانهم مان يرىَ عرشا في الهواء وفععوقه نععور، ويسععمع ماععن يخععاطبه
ويقول أنا ربك، فإن كان مان أهل المعرفة علم أنه شععيطان فزجععره
واسإتعاذ بالله مانععه فيععزول، ومانهعم ماعن يععرىَ أشخاصعا فععي اليقظععة
يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شععيخ ماععن الصععالحين، وقععد جععرىَ
هذا لغير واحععد، ومانهععم ماععن يععرىَ فععي مانععاماه أن بعععض الكععابر، ماععا

وبهالصديق  اقيته أو ث  أو غيره قد قص شعره أو حلقه أو ألبسه ط
فيصبح وعلىَّ رأسإه طاقية وشعره ماحلوق أو ماقصر، وإنما الجن قععد
حلقوا شعره أو قصروه وهذه الحوال الشيطانية تحصل لمععن خععرج
عن الكتاب والسنة وهم درجععات، والجععن الععذين يقععترنون بهععم ماععن
جنسهم، وعلىَّ ماذهبهم، والجن فيهم الكافر والفاسإععق والمخطىَّععء،
فإن كان النسي كععافرا أو فاسإععقا أو جععاهل دخلععوا ماعععه فععي الكفععر
والفسوق والضلل، وقد يعاونونه إذا وافقهم علىَّ ماععا يختععارونه ماععن
الكفر، ماثل القساما عليهم بأسإماء مان يعظمونه مان الجن وغيرهععم،
وماثل أن يكتب أسإماء الله أو بعض كلماه بالنجاسإة، أو يقلب فاتحععة
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ويكتبهععن)30 (الكتاب، أو سإورة الخلص، أو آيععة الكرسإععي، أو غيرهععن،
بنجاسإة فيغورون له الماء وينقلونه بسبب ماا يرضيهم به مان الكفععر.
وقد يأتونه بما يهواه مان امارأة أو صبي، إماا في الهواء وإماا ماععدفوعا

إلىَّ أماثال هذه الماععور الععتي يطعول وصععفها واليمععان بهععا  مالجأ إليه،
إيمان بالجبت والطععاغوت، والجبععت السععحر، والطععاغوت الشععياطين

 .31والصناما.)
وماقصود شيخ السإلما رحمه الله مان هذا كله  أن : 

بالله والعياذ المصحف وإهانة بالنجاسإات اليات كتابة مان ، سإحر هذا 
بتعلم يعني السحرة ماراتب آخر مان هذا بالله، والعياذ عليه البول أو

وتعمل الشياطين تخدماه سإاحرا كاهنا يكون ل بالله والعياذ السحر
ذكر قد كما النواع بهذه الكفر، مانه حصل إذا إل يشتهي فيما بأماره

شيخ زمان في فالناس والقديمة المعاصرة السحر كتب بعض في
في يعتقدون كانوا هذا زماننا مان قريب زمان إلىَّ قبله وماا السإلما

في ماوجود هو ماا ماثل البلد بعض في واليوما والكهنة، السحرة هؤلء
في لكن قلة علىَّ أيضا ماصر وفي لبنان وفي يذكرون، فيما المغرب
تخدماهم أناس يوجد البلد بعض وفي بكثرة، يقولون المغرب

ّبرونهم الشياطين مان البلد هذه أهل بعض علىَّ وراج بالمغيبات ويخ
الملئكة تخبرهم، الملئكة قالوا أولئك أّن عليهم راج الفطرة أهل

أن ويزعمون الصلح، بصورة لهم ويظهرون صالحون هؤلء تخدماهم،
ذلك، مان شيئا تفعل ل الملئكة وتخدماهم، لهم تصنع التي هي الملئكة

الشياطين، مان هذه وإنما الشياء، هذه ماثل في الصحابة تخدما ولم
بعيد وهو الناطق وينطق الشياء، لهم ويغيرون بالمغيبات يخبرونهم

ماما ذلك وأشباه صوت يسمع أو وكذا، كذا يقول الميت ويقول ويأتي
ذكر.

مان فيه وأطال السإلما شيخ ذكر الذي البحث هذا مان المقصود
هو الشيطاني الخارق بين الفرقان بأن القاعدة تأصيل الماثلة، حيث
ورسإوله لله ماطيعا الخوارق له حصلت مان كان فإذا الشخص، حال
وإذا كراماات، يديه علىَّ الله ُيجري قد فهذا تقوىَ، صاحب ناهيا آمارا
حب عنده للفرائض، تاركا للمحرماات مارتكبا ماخالفا عاصيا كان

تحصل ل التي الخوارق أو بالنار للتعذيب إظهار وعنده للنجاسإات،
مان أنها ادعىَّ ولو شيطانية، حال فهذه مانكرة أماور لنها اليمان لهل

شيطانية. أحوال فهذه آخره إلىَّ أو صلحه مان أو الملئكة

لليات. بالنسبة وهذا أولها إلىَّ آخرها مان يقرأها يعني يقلبها()30
.126الفرقان-   31
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علىَّ يجب هذه الماثلة مان ذكرها التي الماور مان يكون ماا كذلك
ويكون حصلت الشياء لن هذا، حصل ماا ل يقول يكذب ل أن المرء
إلىَّ الداعية فيحيل بعيني ورأيته حصل يقول حصل أنه رأىَ الذي
مان إل يحصل لم ولكن حصل نعم يقول الموحد، يحيل الحق

: قال وكلمكم فلن صوت وهو القبر مان الصوت سُإمع نعم الشيطان،
هو لكن لكم، شفعت أو ربي لكم سإألت أو لكم غفرت أو كذا إفعلوا

قلد الشيطان لن الميت، صوت ليس شيطان صوت الواقع في
يخاطب ل الحياء، يخاطبون ل فالماوات العباد ليغوي الميت صوت
أكرما ول بدر شهداء ول والصحابة الحياء والسلما الصلة عليه النبي

هذا لسان علىَّ تكلم الشيطان وإذا بأماور، الحياء يخاطبوا لم الناس،
إذن باطلة واعتقادات تعلق إغواء التكليم هذا مان فيحصل الميت

َكّن﴿ ماعلوما هو كما الغواء ماهمتهم فالشياطين ِن َت َتُه ََلْح ّي ِإّل ُذّر
ِليًل( ْذَهْب )َقاَل62َق ِبَعَك َفَمْن ا ْنُهْم َت ِإّن ِم ّنَم َف ُكْم َجَه َجَزاُؤ
ًء َتْفِزْز63َمْوُفوًرا( َجَزا َطْعَت َمْن )َواسْإ َت ْنُهْم اسْإ ِتَك ِم ِبَصْو

ِلْب َأْج ْيِهْم َو َل ِلَك َع ْي ِلَك ِبَخ صوت ]64-62[السإراء:﴿َوَرِج
سإواء الصوات مان العباد به الشيطان يغوي ماا كل يشمل الشيطان

الشيطان تجد أو الشيطان جهة مان التي المخلوقين أصوات كانت
الحوال. هذه في القبور في نفسه

التي البلد في خاصة المسائل هذه ماثل إلىَّ ينتبه أن يجب فإذن
ماا أكثر وأن ذلك شابه وماا والولياء بالكهنة والعتقاد الجهل فيها يكثر

خيالت، وبعضها الشياطين، مان هي إنما الشياء هذه مان لهم يحصل
القارئ ُيعلم أن هو الماثلة هذه ماثل في السإلما شيخ اسإتطراد سإبب
تتكلم أنت قائل يقول ل حتىَّ القوما بأحوال ماحيط أنه كتابه يقرأ الذي
لهم يحصل التي جميعا الصناف كل فذكر تعرفهم ل وأنت عنهم

الطعمة في لهم يحصل ماا وأصناف الشياطين وتخدماهم الخوارق
بالمغيبات الخبار وفي الماء في الهواء في الطيران في الشربة في

للناس حصلت هذه كل بالشخاص والتمثل القبور عند المكث وفي
تقرير بين وماا الناس واقع ماعرفة بين ماا يجمع حتىَّ بها يمثل وهو

الحجة.  في أعظم يكون حتىَّ الشرعية الحكاما
صورته في تمثل الشيطان أن كتبه بعض في السإلما شيخ ذكر
فرأينا قالوا وكرب ضائقة أصحابي مان لطائفة مارة : وقعت يقول

العدو، مان وخلصتنا فأتيت بك، فاسإتغثنا عندنا فرأيناك يعني صورتك
بصورتي تصور شيطان ذاك إنما آِت لم قال هنا قدماوا لما أخبره فلما

بشهادة تعالىَّ. فالشيطان الله رحمه قال كما أو ، فاحذروا ليغويكم

27



هذا السإلما شيخ هند لذلك بصورته تمثل أصحابه مان الجمع الثقات
تعدىَ ماا أنه نفسه مان بيقين يعلم وهو الثقات به شهد لنه يقيني

وخلصتنا جئت وأنت وكيت كيت لنا حصل يقولون هؤلء كيف بنفسه،
ماحسوس علىَّ مابنية بأشياء يتكلم لذلك، الشيطان مان هذا أن لشك

ّذب ل ماحسوس علىَّ والمبني َته والذي ُيك ذكر بما عليه ُيرد هذا ذكر
عن ذكر إنما  الناس بحال يتخيل لم لنه نفسه عن السإلما شيخ

32هذا. عند نقف تطول هذه الشياء. المسألة هذه نفسه

 الخاتمة                                             
ّد  ًا ماعنا ماّر الذي البحث هذا ُيع ماسععألة وهي ؛ بعينها قضية في كلما

شععيخ كتععب في مابثوثة ماسألة وهي ، الصوفية عند وأحوالهم الولياء
إلىَّ قصدت ولكنني ، وتفصيل بإسإهاب الله رحمه تيمية ابن السإلما
بالنتائج نخرج أن الممكن ومان ، فحسب الفرقان كتاب مان إظهارها

:  التالية
ماقّرر أماٌر الشيطان وولي الله ولي وجود أّن : فيالولىَّ     المسألة

والسنة:  الكتاب في الشرع؛ في
ّلُه﴿ قال كما فهي لعبده وعل جل الله َولية أماا.1 ُكْم ال ّي ِل ّنَما َو ِإ

ُتوَن ُيْؤ َة َو ُيِقيُموَن الّصَل ّلِذيَن  ُنوا ا ّلِذيَن آَم ُلُه َوا َوَرسُإو
ِكُعوَن( َة َوُهْم َرا َكا ّلِذيَن55الّز َلُه َوا ّلَه َوَرسُإو َتَوّل ال َي )َوَمْن 

ُبوَن ِل ْلغَُا ّلِه ُهْم ا ِإّن ِحْزَب ال ُنوا َف ،]56-55[المائدة:﴿آَم

الحسان-    32 .87التعليقات
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ُنوَن﴿وقال َيْحَز ْيِهْم َوَل ُهْم  َل ّلِه َل َخْوٌف َع َء ال َيا ِل َأْو ِإّن  َأَل   ﴿
].62[يونس:

ّلِذيَن﴿ كثيرة آيات الشيطان َولية وفي.2 َلى ا ُنُه َع َطا ْل ّنَما سُإ ِإ
ُكوَن ِبِه ُمْشِر ّلِذيَن ُهْم  َنُه َوا ّلْو َتَو ّنَما﴿ وقال ]،100﴿[النحل: َي ِإ

ِإْن َتَخاُفوُهْم َوَخاُفوِن  ُه َفَل  َء َيا ِل َأْو ُيَخّوُف  َطاُن  ْي ُكْم الّش ِل َذ
ِنيَن ُتْم ُمْؤِم ْن سإاقها كثيرة ذلك في ] واليات175عمران: ﴿[آلُك

البحث. أول في المااما
وأّن: الشيطان ولّي وتعريف الله ولّي تعريف : فيالثانية     المسألة
عّرف حيث للية بنبّي ليس تقي ماؤمان كل هو الولّي: الله     ولّي.1

ّتُقوَن﴿ بأنهم الولياء َي ُنوا  َكا ُنوا َو ّلِذيَن آَم المؤمان ]،63[يونس:﴿ا
الولّي. هو المتقي

ويخالف بأماره ويأمار الشيطان يطيع الذي : هوالشيطان     وولّي.2
َلْم﴿ قال وعل جل الله لن والسلما؛ الصلة عليه ماحمد به جاء ماا َأ

َطاَن ْي ُدوا الّش ُب َتْع َأْن َل  َدَم  ِني آ َب َيا  ُكْم  ْي َل ِإ ْد  ]60[يس:﴿َأْعَه
بأنواعها، الفرائض ترك في بأنواعه، الحراما ارتكاب في بطاعته يعني

مانها. بعًضا لكم ذكرنا كثيرة هذا في واليات
هذا-:  خلصة -فيالثالثة     المسألة

لعبده وعل جل الله وَولية وعل جل لله المؤمن َولية أّن.1
ّع المؤمان مان نصيب له ماؤمان فكل واحدة؛ مارتبة علىَّ ليست ضةِماتب
َولية، مان نصيب له التقوىَ ّعضة والتقوىَ فاليمان ال َولية فكذلك ماتب ال

ماتبعضة.
فكل ماتبعضة للشيطان العبدو للعبد الشيطان َولية وكذلك.2

الشيطان. َولية مان نصيبه له عاص
َولية ماوجبًة أشياء الشخص في يكون أنه السنة أهل فمعتقد ل
ّين في فيجتمع وعل، جل الرحمن لولية وماوجبة الشيطان َولية المع ال

َلَب لما وهو الجهتين، مان في وعل جل لله ولي يكون يعني مانها، َغ
ُيقال ل لكن به؛ عصاه فيما له وولي للشيطان ماطيع ويكون طاعته

ّنه في جل لله ولّي يقال: ماؤمان بإطلق. بل للشيطان ولي المؤمان: إ
سإبحانه الله ذلك. لن ونحو للشيطان طاعة فيه ماعصية، فيه وعل
َنا﴿ يؤمانون؛ ل الذين علىَّ وسإلطانه الشيطان َولية جعل ْل ّنا َجَع ِإ

ُنوَن ُيْؤِم ّلِذيَن َل  ِل َء  َيا ِل َأْو ِطيَن  َيا ]. إذن27[العراف:﴿الّش
بتقييد. بإطلق. لكن للشيطان ولي ُيقال: هذا ل المؤمان

الشيطان ولولياء علماات، الرحمن لولياء : أّنالرابعة     المسألة
الكتاب. في السإلما شيخ وذكرها علماات،
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الخاماسة     المسألة :
أمار بأنها ُعّرفت والكراماة كراماات، لهم الرحمن أولياء أّن.1

فعةِر يعني ل الكراماة حصول وأن ولّي، يدي علىَّ يجري للعادة خارق
له تحصل لم مان يكون قد بل له، تحصل لم مان علىَّ له حصلت مان

كتابه. في قّررها كراماة. وهذه له حصلت مامن أرفع كراماة
شيطانية خوارق هي خوارق مان الشيطان لولياء يحصل وماا.2

ليسوا بذلك؛ يكرماهم وعل جل الله وليس يعينهم، الشيطان جهة مان
للكراما. بأهٍل

الشيطان وولّي الرحمن ولّي بين ماا الفرق في ُينظر أن يجب فإذن
ُده ذلك وليس ورسإوله، لله طاعته جهة مان العمل؛ جهة مان عما

الناس. لبعض الشيطانية الخوارق تحصل قد الخوارق؛
وبعض ، والمشركين الماة هذه مان المبتدعة : أّنالسادسإة     المسألة

ويتعلقون ، والضرحة بالقبور يتعلقون والذين  ،المتصوفة
ّظمين، والشركية البدعية التعلقات الشياطين ُتعينهم هؤلء بالمع

أماور مان فيها أطال وأصناف ذكرها التي بالنواع غريبة، أشياء علىَّ
َدرية وأماور علمية ّله هذا الجناس، هذه أنواع أو ذلك، وأشباه ق إذا ك

والبدع الشرك أهل أن يعني والتقوىَ؛ اليمان علىَّ ليس لمن كان
بأماور لهم الشياطين إعانة جهة مان وهذه خوارق، أماور لهم تحصل
المعلوماات أنواع حصول ومان الموتىَّ، تكليمهم مان كثيرة

بقراءته، يشفىَّ وأحيانا مارضىَّ، شفاء يكون وأحيانا والمعارف،
مان يكون هذا كل ذلك، أشبه ماا أو بكتابته أو بلمسه يشفىَّ وأحيانا

ْنَخُس الذي الشيطان الشيطان، ُيوجع، المرء َي هذا أتىَّ إذا ثم و
قال ماا ماثل يده، رفع الشياء بعض مانه فحصل والمبتدع المشرك

ماهّم فرقان أيضا فهذا ، بيده ينخسها الشيطان ذلك ماسعود: إنما ابن
والوثان والقبور الشركية والتعلقات والبدع الشرك أهل أّن في

جل المولىَّ لهانة أهل هم بل وعل؛ جل الله لكراماة بأهل ليسوا
الشياطين. فعل مان خوارق لهم يحصل ولكن جلله،

وأنهم النس، تكليف ماثل ماكلفون الجن : أّنالسابعة     المسألة
والشياطين الجن له عرضت إذا وعل جل الله ولّي وأّن ماخاطبون،

يأمارهم أن عليه يجب فإنه به يفعلونها أحوال أو بها تخدماه بأشياء
وأن القرآن، عليهم يتلو وأن ونهاهم،  النبي أمارهم كما وينهاهم

الحجة. عليم يقيم
له تبين إذا العبد أّن الكتاب بها ختم التي : والخيرةالثامانة     المسألة

سإبب وعرف المقصد، وعرف المسائل، هذه في والصواب الحق
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الله إلىَّ يتوب وأن الصواب يراجع أن عليه فيجب الضلل، ونشأة
ْيدن الحق فإن وعل جل ويكابر، الحق يعلم أن له يجوز ول المؤمان، د

في الحق عرفوا الناس مان طائفة أّن ذكر كما غيره، إلىَّ ذلك ويترك
وتركوا وأنابوا فاسإتغفروا الشياطين، مان يأتيهم ماا وأّن ذلك،

إلىَّ آخره، إلىَّ والشرك البدعة مان الشيطان إعانة ماوجبات
الهدي وماتابعة السنة وهي وتوفيقه جلله جل الرحمن إعانة ماوجبات

هذا ختام وهذاعليهم.  الله رضوان الصالح السلف طريقة ولزوما
البحث. 

ل وأن قلوبنععا، فععي العلععم ِّرُيق وأن به، ينفعنا أن جلله جل الله وأسإأل
أن سإععبحانه أسإععأله كمععا وماعاصععينا، بععذنوبنا أحبابنععا عععن ول عنا يحجبه
ًا يلهمنا والمعلمين دينه إلىَّ الدعاة مان يجعلنا وأن التقوىَ، كلمة جميع

ه أجمعيعن، للنعاس والسلما الصلة عليه نبيه شريعة ّن واد سإعبحانه إ ج
33ماحمد. نبينا علىَّ وبارك وسإلم الله وصلىَّ كريم

والمصادر المراجع أهم
الكريم القرءان .
البخاري صحيح .
ماسلم صحيح .

/ ماحمد تأليف الصوفي الفكر في الشخاص :  تقديس للتوسإع  . وينظر102 -  التعليقات 33
) .  علمية . ( رسإالة لوح أحمد
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النسائي. سإنن
الترماذي سإنن .
مااجه ابن سإنن .
ت( اللبععاني الععدين ناصععر ماحمععد . للشيخ الصغير الجاماع صحيح

). هع1420
لللباني الحاجة خطبة . .
بن علي بن  عمرت: تيمية ابن ماناقب في العلية العلما:  كتاب

: زهيععر ) تحقيععق هععع749 . (ت حفععص يأبعع الععبزار ماوسإععىَّ
. الشاويش

ت.تيميععة بععن أحمععد السإععلما شععيخ مانععاقب ماععن الدرية العقود .
الله عبد يأب المقدسإي قداماة بن الهادي عبد بن أحمد بن ماحمد
. الفقي حاماد / ماحمد الشيخ تحقيق هع) ،744ت( 

السععيد / ماحمععد د أ تحقيععق  ً أيضععا قداماة لبن ،  : النتصار كتاب
. الجليند

ابن السإلما . شيخ الشيطان وأولياء الرحمن أولياء بين الفرقان
. تيمية

الفاوي أحمد بن حالفتا / عبد د . أ ونقد عرض التصوف .
بععن حالفتا / عبد د أ . تحقيق الصوفية وغلطات  الملماتية أصول

الفاوي. أحمد
لععوح أحمععد : ماحمد . ت الصوفي الفكر في الشخاص تقديس .

  هع1422 / 1 ط
الرحمععن أوليععاء بيععن الفرقععان كتععاب علععىَّ الحسععان التعليقععات

آل زالعزيعع عبععد بععن الشيخ/ صالح / ماعالي .ت الشيطان وأولياء
. مافرغة . (ماخطوط) أشرطة الشيخ

ماحمععد السإععلما شععيخ المجدد للمااما" السإلما " نواقض رسإالة
هع).1206( سإنة المتوفىَّ الوهاب عبد بن

الفهارس
الموضوع
الصفحة
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