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-٨- مقدمة احملقق

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 

احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال فضل له، ومن يضلل فال هادى له، والصالة 

 .. والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 : أما بعد
نسان يعيش ىف هذه الدنيا ىف صراع وعداء مع الشيطان اللعني كما قال فإن اإل

إن الشيطان لكم عدو فاختذوه عدوا إمنا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب ﴿: تعاىل
 ]. ٦: فاطر [﴾السعري

فاإلنسان العاقل جيب عليه أن يتخذ الشيطان عدوا له حىت ال يوقعه ىف املعاصى، 
 . ل واألعمال واألحوالوحيذر منه ىف مجيع األقوا

إن املعركة الدائرة بني الشيطان واإلنسان معركة مستعرة، يستخدم فيها الشيطان 
 .اخل... )١(مجيع وسائل املعركة من سهام وخيل وأسر ورفع رايات

وال جناة من شره ومكائده إال بدوام االستعانة باهللا تعاىل، والتعرض ألسباب 
قباله عليه ىف حركاته وسكناته، والتحقق بذل مرضاته، والتجاء القلب إليه وإ
                                     

 . » إن النظرة سهم من سهام إبليسيقول الرسول :  ىف السهام)١(
واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم خبيلك ﴿يقول اهللا تعاىل : وىف اخليل

: اإلسراء [﴾هم ىف األموال واألوالد وعدهم وما يعدهم الشيطان إال غروراورجلك وشارك
ماذا «:  ألىب هريرة عندما أتاه الشيطان وهو حيرس بيت املالeيقول الرسول : وىف األسر]. ٦٤

 . »فعل أسريك الليلة
ة بيد ما من خارج خيرج إال بيده رايتان راية بيد ملك وراي«: eيقول الرسول : وىف رفع الرايات

شيطان، فإذا أخرج ملا حيب اهللا عز وجل اتبعه امللك برايته فلم يزل حتت راية امللك حىت يرجع 
إىل بيته، وإن خرج ملا يسخط اهللا، اتبعه الشيطان برايته فلم يزل حتت راية الشيطان حىت يرجع 

 . »إىل بيته
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 ﴾إن عبادى ليس لك عليهم سلطان﴿العبودية؛ ليحصل له الدخول ىف ضمان 
 ]. ٤٢: احلجر[

كذلك إشعار القلب إخالص العمل، ودوام اليقني، فإذا أُشرب القلب العبودية 
 ﴾خلصنيإال عبادك منهم امل﴿واإلخالص صار عند اهللا من املقربني ومشله استثناء 

 ]. ٨٣: ص[
وملا كان للشيطان مداخل كثرية حيذب ا العبد إىل طريق الغواية، فإن مل يستطع 

فيدخل عليه الرياء، فإن أفلت أدخل . ذلك، أدخل ىف أعماله ما حيبطها أوالً بأول
عليه العجب، فإن أفلت منها أدخل عليه طلب الثناء باحلديث عنها، وإن فشل 

حىت خيرج العبد من طاعته !!  ىف كل ذلك ال ييأس وال ميل وهو. وهكذا... حاول
 . بال شىء، إن مل خيرج بسيئات حياسب عليها أمام اهللا يوم القيامة

 حيذر فيه مؤلفه من مداخل إبليس - تلبيس إبليس -ولذا كان هذا الكتاب 
وخططه ىف الغواية، وتلبيسه على طوائف من املسلمني، فأضلهم عن الطريق 

 . م، وحسن هلم الضالل والبدع الىت ختالف الشرع احلكيماملستقي
فهذا كتاب حيتاجه الدعاة املربون، والطالب الباحثون، حىت حيذروا مداخل 
الشيطان اللعني، ويسريوا على هدى النىب الكرمي، ويبتعدوا عن البدع واخلرافات، 

ربنا ال تزغ ﴿ احلنيف نسأل اهللا أن يرزقنا الثبات على احلق، وأن يبصرنا بأمور ديننا
 ]. ٨: آل عمران[﴾قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب

 
 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 
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 ترجمة المصنف

 

 : امسه ونسبه
هو مجال الدين، أبو الفرج عبد الرمحن بن علّى بن حممد بن علّى القرشى، 

ية أىب بكر الصديق، البغدادى، الفقيه، احلنبلى، احلافظ، التميمى، البكرى، من ذر
 . »ابن اجلوزى«املفسر، الواعظ، املؤرخ األديب املعروف بـ 

بل : نسبة إىل مشرعة اجلوز، وهى مرفأ ر البصرة، وقيل: ولقبة ابن اجلوزى
بواسط، ومل يكن بواسط جوزة ) جعفر(نسبة إىل جوزة كانت ىف دار أحد أجداده 

 .  وتوارث أبناؤه هذا اللقبغريها،
 

 : مولده
ال أحقق : وكما اختلف ىف نسبته، اختلف كذلك ىف مولده، فقد وجد خبطه

كان لك من العمر : مولدى، غري أنه مات والدى ىف سنة أربع عشرة، وقالت الوالدة
 .  هـ٥١٢ هـ أو ٥١١حنو ثالث سنني، فعلى هذا يكون مولده سنة 

 . بيبوكان مولده ببغداد بدرب ح
 

 : نشأته
ولئن حرم ابن اجلوزى نعمة رعاية األبوة، لكنه نعم ىف حنان أمه وعمه، ورفل 

 . ىف رغدا لعيش، ألن عائلته كانت على جانب من الثراء
، فكان يأكل الطيب، ويلبس اللباس احلسن، )إىن ربيت ىف ترف: (قال ىف نفسه

 . ذهنه حدةوكان يراعى صحته وتلطيف مزاجه، وما يفيد عقله قوة، و
 

 : طلبه للعلم
وملا ترعرع محلته عمته، وكانت صاحلة، إىل مسجد احلافظ أىب الفضل بن ناصر 
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السالمى، وهو خاله، فاعتىن به وأمسعه احلديث، وحفظ القرآن الكرمي على مجاعة 
 . من أئمة القراء، ومسع بنفسه الكثري وعىن بالطلب

جوبة النادرة، مع كثرة احلفظ وكان يتصف بقوة البديهة، وحضور الذهن، واأل
وسعة الدراية، ومن أندر أجوبته أنه وقع الرتاع على عهده ىف املفاضلة بني أىب بكر 
وعلى، بني أهل السنة والشيعة، ورضوا فيما بينهم مما جييب به الشيخ أبو الفرج، 

أفضلهما من : فأقاموا له رجال وسط الس، فسأله عن ذلك، فقال على الفور
 . انبته حتته، ونزل ىف احلال حىت ال يراجع ىف ذلككانت 

 . eهو أبو بكر رضى اهللا عنه؛ ألن عائشة حتت رسول اهللا : فقالت السنية
 .  حتتهeهو علّى رضى اهللا عنه؛ ألن فاطمة بنت رسول اهللا : وقالت الشيعة

 

 : شيوخه
دهم ، وعد)مشيخة ابن اجلوزى(ترجم ابن اجلوزى لشيوخه ىف كتابه املرسوم 

ست ومثانون شيخا وثالث نسوة، ومل يأخذا ابن اجلوزى العلم عن كل من عاصره، 
 . بل اختار منهم األماثل ىف نظره

مسع الكتب الكبار كاملسند لإلمام أمحد، وجامع الترمذى، وتاريخ بغدد 
 . للخطيب، ومسع صحيح البخارى على أىب الوقت

بكر الدنيورى، والقاضى أىب وقرأ الفقه واخلالف واجلدل واألصول على أىب 
يعلى، وتتبع مشايخ الفقه واحلديث، فكان منهم القاضى أبو بكر األنصارى، وأبو 
القاسم احلرير، وأبو السعادات املتوكلى، وأبو غالب املاوردى، وأبو سعيد الزوزى، 

 . وأبو القاسم على اهلروى الواعظ وعيزهم خلق كثري
قى، وكان مدرس النظامية وإمام اخلليفة وقرأ األدب على أىب منصور اجلوالي

 ). املعرب(املتقى، قرأ عليه كتاب 
 

 : تالميذه
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 .حدث عنه مجاعة، وروى عنه خلق كثري
 

 : مصنفاته
.. وباجلملة فكتبة أكثر من أن تعد، وكتب خبطه شيئاً كثًريا: يقول ابن حلكان

فحصل منها شىء  eإنه مجعت براية أقالمه الىت كتب ا حديث رسول اهللا : يقال
كثري، وأوصى أن يسخن ا املاء الذى يغسل به بعد موته، ففعل ذلك فكفت وفضل 

 .منها
 

 : من مصنفاته ىف القرآن وعلومه

 .  املغىن ىف التفسري- ١
 .  زاد املسري ىف علم التفسري- ٢
 .  تيسري البيان ىف تفسري القرآن- ٣
 .  تذكرة األريب ىف تفسري الغريب- ٤
 . شارة إىل القراءة املختارة اإل- ٥
 .  فنون األفنان ىف عيون علوم القرآن- ٦
 . وغري ذلك كثري...  عمدة الراسخ ىف معرفة املنسوخ والناسخ- ٧

 

 : من مصنفاته ىف احلديث وعلومه

 .  جامع املسانيد بألض األسانيد- ١
 .  التحقيق ىف أحاديث التعليق- ٢
 . عات املوضوعات ىف األحاديث املوضو- ٣
 .  العلل املتناهية ىف األحاديث الواهية- ٤
 .  الضعفاء واملتروكية- ٥
 . ومتيزها كثري...  الكشف ملشكل الصحيحني- ٦
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وله ىف التاريخ والفقه وعلوم الوعظ والفنون املختلفة الكتب الطوال، .. هذا
 . هالذى نقدم ل» تلبيس إبليس«منها هذا الكتاب . واملختصرات والرسائل الكثري

 : وفاته

 يعىن سنة -جلس جدى يوم السبت سابع شهر رمضان : قال سبطه أبو املظفر
 حتت تربة أم اخلليفة ااورة ملعروف الكرخى، وكنت -سبع وتسعني ومخسمائة 

حاضًرا، فأنشد أبياتا قطع عليها الس، مث نزل عن املنرب فمرض مخسة أيام، وتوىف 
، ...وكان ىف شهر متوز.. ره وعمره حنو التسعنيليلة اجلمعة بني العشاءين ىف دا

 . ودفن صالة اجلمعة، بالقرب من مدفن أمحد بن حنبل رمحه اهللا
تغمده اهللا برمحته، ونفع املسلمني . وترك من األوالد ثالثة ذكور، وثالث إناث

 . )١(بعلومه وجعل أجر ذلك ىف صحيفة أعماله
 

                                     
، ١٣/٢٨ ىف البداية والنهاية ، وابن كثري١٢/٢٧١ابن األثري ىف الكامل :  انظر ىف هذه الترمجة)١(

، والذهىب ىف سري أعالم النبالء ١/٢٩٩، وابن رجب ىف الذيل ٣/١٤٠وابن خلكان ىف الوفيات 
 .  وغريهم١/٣٦٥
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 عملى فى هذا الكتاب

 
 : ذا الكتاب على النحو التاىللقد كان جهدى ىف ه

 .  عزو اآليات القرآنية الكرمية إىل سورها، وذكر أرقامها- ١
 ختريج األحاديث النبوية الشريفة من مصادرها، مع بيان درجة احلديث من - ٢

 . حيث الصحة والضعف معتمدا ىف ذلك على أقوال أهل اجلرح والتعديل
ت بالعزو إليهما، وإن كان ىف  إذا كان احلديث ىف الصحيحني، اكتفي- ٣

 . أحدمها عزوت إليه وذكرت معه مصدًرا آخر أو اثنني حىت ال أطيل
 .  ختريج بعض اآلثار الواردة ىف الكتاب- ٤
 التعليق على الكلمات الغريبة، وشرح معناها من خالل املعاجم وكتب اللغة - ٥

 . وكتب الغريب
 .  رمحه اهللا تعاىل-ه  قدمت للكتاب مبقدمة، وعمل ترمجة ملؤلف- ٦

 : وأخًريا
فإىن أقدم الشكر لكل من ساهم ىف نشر هذا الكتاب، راجيا من العلى القدير أن 
يوفقنا إىل ما حيبه ويرضاه، وأن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي، وأن يكون 
ىف ميزان حسناتى يوم ختف املوازين، وأن ينفع به كل من قرأه من املسلمني، إنه 

 ى ما يشاء قدير، وباإلجابة جدير، وهو نعم املوىل ونعم النصري، عل
 

 .وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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 بسم اللَّه الرمحن الرحيم
 خطبة الكتاب

احلمد هللا الذي سلَّم ميزان العدل إىل أكُف ذوي األلباب، وأرسل الرسل مبشرين 
وأنزل عليهم الكتب مبينةً للخطأ والصواب، وجعل الشرائع . ومنذرين بالثواب والعقاب

 .)١(كاملة ال نقص فيها وال عاب

ببساألسباب، وأشهد بوحدانيته شهادة خملٍص يف نيته أمحده محد من يعلم أنه م 
 .غري مرتاب

وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أرسله، وقد سدل الكفر على وجه اإلميان 
احلجاب، فنسخ الظالم بنور اهلدى وكشف النقاب، وبين للناس ما أُنزل إليهم، وأوضح 

فصلى اهللا . )٢(يها وال سرابمشكالت الكتاب، وتركهم على احملجة البيضاء ال سرب ف
عليه وعلى مجيع اآلل وكل األصحاب، وعلى التابعني هلم بإحسان إىل يوم احلشر 

 .وسلم تسليما كثريا. واحلساب

 :أما بعد

فإن أعظم النعم على اإلنسان العقل؛ ألنه اآللة يف معرفة اإلله سبحانه والسبب 
 ينهض بكل املراد من العبد، بعثت الذي يتوصل به إىل تصديق الرسل، إال أنه ملا مل

الرسل وأُنزلت الكتب، فمثالُ الشرِع الشمس، ومثالُ العقِل العني، فإذا فتحت وكانت 
وملا ثبت عند العقل أقوالُ األنبياء الصادقة بدالئل املعجزات . سليمةً رأت الشمس

 .اخلارقة، سلَّم إليهم واعتمد فيما خيفى عنه عليهم

 على هذا العامل اإلنسي بالعقل افتتحه اهللا بنبوة أبيهم آدم عليه السالم، وملا أنعم اهللا
                                     

 .فهو عائب. جعله ذا عيب:  عاب الشىء، عيبا، وعابا:عاب )١(
)٢( برصغري حتت األرض ال منفذ له: الس. 

رابما يرى ىف نصف النهار من اشتداد احلر كاملاء ىف املفاوز، يلصق باألرض: الس. 
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فكان يعلمهم عن وحي اهللا عز وجلَّ، فكانوا على الصواب إىل أن انفرد قابيلُ هبواه 
فقتل أخاه، مث تشعبت األهواُء بالناس فشردم يف بيداء الضالل حىت عبدوا األصنام 

فعال اختالفًا خالفوا فيه الرسل والعقول اتباعا ألهوائهم، وميالً واختلفوا يف العقائد واأل
 .إىل عادام، وتقليدا لكربائهم، فصدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إال فريقًا من املؤمنني

 حكمة بعثة الرسل

ا واعلَم أن األنبياء جاءوا بالبيان الكايف، وقابلوا األمراض بالدواء الشايف، وتوافقو
على منهاج مل خيتلف، فأقبل الشيطانُ خيلطُ بالبيان شبها، وبالدواء مسا، وبالسبيل 

 مضالً، وما زال يلعب بالعقول إىل أن فرق اجلاهلية يف مذاهب سخيفة، )١(الواضح جردا
 )٢(وبدع قبيحة، فأصبحوا يعبدون األصنام يف البيت احلرام، ويحرمون السائبة

 ويرون وأد البنات ومينعون املرياث، إىل غري ذلك من )٥( واحلام)٤(لة والوصي)٣(والبحرية
 .الضالل الذي سوله هلم إبليس

فسار أصحابه معه . فابتعث اهللا سبحانه وتعاىل حممدا فرفع املقابح، وشرع املصاحل
فلما انسلخ ار وجودهم، أقبلت أغباش . يف ضوء نوره، ساملني من العدو وغروره

                                     
 خال من النبات، فهو أجرد،: خال جسمه من الشعر، فهو أجرد، وىف املكان: جرد، جردا: جردا )١(

 .وأرض جردة، وجرداء. وجرد
 .الناقة املهملة، الىت كانت تسيب ىف اجلاهلية لنذر وحنوه )٢(
الناقة كانت ىف اجلاهلية، إذا ولدت مخسة أبطن شقوا أذا وأعفوها أن ينتفع هبا، ومل : البحرية )٣(

 .مينعوها من مرعى وال ماء
هى الشاة تلد ستة أبطن عناقني عناقني : وقيل. الناقة تترك لآلهلة إذا ولدت أنثى فأنثى: الوصيلة )٤(

ــ أى انثيني ــ فإن ولدت ىف السابع جديا ــ ذكرا ــ ذحبوه آلهلتهم، وإن ولدت 
وصلت أخاها، فال يذحبونه من أجلها، وأحلوا لبنها للرجال، وحرموه على : جديا وعناقا، قالوا

 .النساء
 .به، حىت صار له عشرة أبطن فحموا ظهره تركوهالذى طال مكثه عند أصحا: من اإلبل: احلام )٥(

ما جعل اهللا من حبرية وال سائبة وال وصيلة وال حام، ولكن ﴿: وقد تربأ اهللا من هذه األفعال فقال تعاىل
 ].١٠٣: املائدة [﴾الذين كفروا يفترون على اهللا الكذب وأكثرهم ال يعقلون
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ت، فعادت األهواُء تنشىُء بدعا، وتضيق سبيالً ما زال متسعا، ففرق األكثرون الظلما
دينهم وكانوا شيعا، وض إبليس يلبس ويزخرف ويفرق ويؤلف وإمنا يصح له 

 .التلصص يف ليل اجلهل، فلو قد طلع عليه صبح العلم افتضح

ريف الشر حتذيرا عن فرأيت أن أُحذِّر من مكايده، وأدل على مصايده، فإن يف تع
 .الوقوع فيه

كان الناس يسألون رسول اهللا عن اخلري، : ففي الصحيحني من حديث حذيفة قال
 .)١(وكنت أسأله عن الشر خمافة أن يدركين

أخربنا أمحد بن علي : وقد أخربنا أبو الربكات سعد اهللا بن علي البزاز، قال
أخربنا حممد بن أمحد بن سهل، : طربي، قالأخربنا هبة اهللا بن حسن ال: الطُّريثيثي، قال

حدثنا بشر بن موسى، قال حدثنا عبيد بن : ثنا حممد بن أمحد بن احلسن، قال: قال
حدثنا حممد بن إسحاق، عن احلسن أو : حدثنا يونس بن بكري، قال: يعيش، قال

أظن واهللا ما «: احلسني بن عبد اهللا، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، قال
واهللا : وكيف؟ فقال: على ظهر األرض اليوم أحدا أحب إىل الشيطان هالكًا مني، فقيل

إنه ليحدثُ البدعة يف مشرٍق أو مغرب فيحملها الرجل إيل فإذا انتهت إيل قمعتها بالسنة 
 .)٢(»فترد عليه كما أخرجها

 حقيقة األديان

ا من حمنة، وكاشفًا عن مستوره وقد وضعت هذا الكتاب محذرا من فتنة، وخموفً
 .وفاضحا له يف خفي غروره، واهللا املعني جبوده كل صادٍق يف مقصوده

وقد قسمته ثالثة عشر بابا ينكشف مبجموعها تلبيسه، ويتبني للفِطن بفهمها 
 ،واهللا موفقي فيما قصدت ،منه إبليسه فمن انتهض عزمه للعمل هبا ضج ،تدليسه

                                     
 ).١٨٤٧/٥١(مسلم ىف اإلمارة ، و)٧٠٨٤(أخرجه البخارى ىف الفنت : متفق عليه )١(
 .فيه حممد بن إسحاق، وهو مدلس وقد عنعنه، واحلسني بن عبد اهللا ضعيف: إسناد ضعيف )٢(
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 .اب فيما أردتوملهمي للصو

 .يف األمر بلزوم السنة واجلماعة) الباب األول(

 .يف ذم البدع واملبتدعني) الباب الثاين(

 .يف التحذير من فنت إبليس ومكايده) الباب الثالث(

 .يف معىن التلبيس والغرور) الباب الرابع(

 .يف ذكر تلبيسه يف العقائد والديانات) الباب اخلامس(

 .ذكر تلبيسه على العلماء يف فنون العلميف ) الباب السادس(

 .يف ذكر تلبيسه على الوالة والسالطني) الباب السابع(

 .يف ذكر تلبيسه على العباد يف فنون العبادات) الباب الثامن(

 .يف ذكر تلبيسه على الزهاد) الباب التاسع(

 .يف ذكر تلبيسه على الصوفية) الباب العاشر(

 .تلبيسه على املتدينني مبا يشبه الكراماتيف ذكر ) الباب احلادي عشر(

 .يف ذكر تلبيسه على العوام) الباب الثاين عشر(

 .يف ذكر تلبيسه على الكل بتطويل األمل) الباب الثالث عشر(

 الباب األول األمر بلزوم السنة واجلماعة

دان، أَخبرنا هبة اهللا بن حممد، نا احلسن بن علي التميمي، نا أمحد بن جعفر بن مح
ثنا عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، عن ابن إسحاق، نا ابن املبارك، ثنا حممد ابن سوقة، 
عن عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر، أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما خطب 

 فليلزم اجلماعة، )١(من أراد منكم حببوحة اجلنة«: قام فينا رسول اهللا فقال: باجلَابية فقال
                                     

 .وسطها: أوسطها وأوسعها وأرجحها، وحببوحة الدار: حببوحة اجلنة )١(
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 .)١(»شيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعدفإنَّ ال

: أَخبرنا أمحد، وحدثنا جرير، عن عبد امللك بن عمري، عن جابر بن سمرة، قال
من «: إن رسول اهللا قام يف مثل مقامي هذا، فقال: خطب عمر الناس باجلابية فقال

ن مع الواحد وهو من أحب منكم أن ينال حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة، فإنَّ الشيطا
 .)٢(»االثنني أبعد

 .هذا احلديث حسن صحيح: قال الترمذي

أَخبرنا عبد الوهاب بن املبارك احلافظ وحيىي بن علي املديين، نا أبو حممد 
الصريفيين،، نا أبو بكر حممد بن احلسن بن عبدان، ثنا أبو حممد بن صاعد، ثنا سعيد ابن 

ن عياش، عن عاصم بن أيب النجود، عن ِزر، عن عمر بن حيىي األموي، ثنا أبو بكر ب
من أراد بحبوحة اجلنة فليلزم اجلماعة، فإن الشيطان مع «قال رسول اهللا : اخلطاب قال

 .)٣(»الواحد وهو من االثنني أبعد

حدثَنا عبد األول بن عيسى، نا أبو عاصم الفضيل بن حيىي، ثنا أبو احلسن علي بن 
بأنا أبو عبيد، نا النضر بن إمساعيل، عن حممد بن سوقة عن عبد اهللا بن عبد العزيز، أن

من سره أن يسكن بحبوحة اجلنة فليلزم «قال رسول اهللا : دينار، عن عمر، قال

                                     
حسن صحيح «: وقال) ٢١٦٥(، والترمذى ىف الفنت ١/٨أخرجه أمحد ىف املسند : صحيح )١(

، وصححه احلاكم ىف املستدرك )٩٢٢٥(والنسائى ىف الكربى ىف عشرة النساء ، »غريب
): ٣٤٠(وقال األلباىن ىف الصحيحة . ٧/٩١ ووافقه الذهىب، والبيهقى ىف السنن الكربى ١/١١٤
 .»واحلديث صحيح«

 ــ ٩٢١٩(، والنسائى ىف الكربى ىف عشرة النساء ١/٢٦أخرجه أمحد ىف املسند : صحيح )٢(
رجال إسناده ثقات، إال أن فيه عبد «: ، وىف الزوائد)٢٣٦٣(بن ماجه ىف األحكام ، وا)٩٢٢١

 .»امللك بن عمري، وهو مدلس، وقد رواه بالعنفة
إسناده «: ، وقال األلباىن ىف حتقيقه)٨٩٨ ــ ٨٧(أخرجه ابن أىب عاصم ىف السنة : إسناد حسن )٣(

الطرق اآلتية، وذكر حديث ابن حسن، ورجاله ثقات، وىف بعضهم ضعف يسري، وهو ينجرب ب
 .»فاحلديث صحيح: عمر السابق، مث قال
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 .)١(»اجلماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد

الفارسي، نا عبد الرمحن بن أَخبرنا عبد األول، نا أبو عبد اهللا حممد بن عبد العزيز 
أيب شريح، ثنا ابن صاعد، ثنا إبراهيم بن سعد اجلوهري، ثنا أبو معاوية عن يزيد بن 

يد اهللا على «: مسعت رسول اهللا يقول: مردانبه عن زياد بن عالقة، عن عرفجة، قال
 .)٢(»اجلماعة، والشيطان مع من خيالف اجلماعة

وي، واحلسني بن علي املقري، نا عبد الصمد ابن أَخبرنا حممد بن عمر اُألرم
املأمون، نا علي بن عمر الدارقطين، ثنا أبو جعفر أمحد بن إسحاق بن البهلول، حدثين 
أيب، ثنا حممد بن يعلى، ثنا سليمان العامري، عن الشيباين، عن زياد بن عالقة، عن 

على اجلماعة، فإذا شذ الشاذ يد اهللا «: مسعت رسول اهللا يقول: أسامة بن شريك، قال
 .)٣(»منهم اختطفته الشياطني كما خيتطف الذئب الشاةَ من الغنم

أَخبرنا ابن احلصني، نا ابن املُذهب، نا أمحد بن جعفر، ثنا عبد اهللا بن أمحد، 
حدثين أيب، أنبأنا أسود بن عامر، ثنا أبو بكر، عن عاصم، عن أيب وائل عن عبد اهللا، 

هذا سبيلُ اهللا :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطًا بيده، مث قالخطَّ«: قال
هذه السبلُ ليس منها سبيلٌ إال عليه «: مث خطَّ عن ميينه ومشاله مث قال: ، قال»مستقيما

 )٤(﴾وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل﴿: شيطان يدعو إليه، مث قرأ
                                     

، وصححه احلاكم ىف املستدرك )٩٢٢٤(أخرجه النسائى ىف الكربى ىف عشرة النساء : صحيح )١(
، )٥٦٧٣(، والديلمى ىف مسند الفردوس ١/٣٤١، وأخرجه عبد الرزاق ىف مصنفه ١/١١٤

 .هاطرق احلديث السابقة، واحلكم علي: وانظر
، ١٧/١٤٤، والطرباىن ىف الكبري )٤٠٣٢(أخرجه النسائى ىف حترمي الدماء : صحيح اإلسناد )٢(

 .»رواه الطرباىن ورجاله ثقات«:  وقال٥/٢٢١، وذكر اهليثمى ىف جممع الزوائد ١٤٥
:  وقال٥/٢١٨، وذكره اهليثمى ىف جممع الزوائد )٤٨٩(أخرجه الطرباىن ىف الكبري : حسن لغريه )٣(

واحلديث له شواهد كثرية ذكرها احلاكم ىف » ه عبد األعلى بن أىب املساور وهو ضعيفوفي«
من حديث ) ٢١٦٧( من سبعة طرق عن ابن عمر، والترمذى ىف الفنت ١١٦، ١/١١٥املستدرك 

 .١/٩٩٨مجع اجلوامع : ، وانظر»حديث غريب«: ابن عمر وقال
، )١١١٧٤(ئى ىف الكربى ىف التفسري ، والنسا٤٦٥، ١/٤٣٥أخرجه أمحد ىف املسند : صحيح )٤(

= 
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 .]١٥٣: األنعام[

وثنا روح، ثنا سعيد، عن قتادة، قال ثنا العالء بن زياد، عن : قال أمحدوباإلسناد 
إن الشيطان ذئب اإلنسان كذئب «: معاذ بن جبل رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا قال

الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم باجلماعة والعامة 
 .)١(»واملسجد

بو اليمان، ثنا ابن عياش، عن البختري بن عبيد بن سليمان، عن حدثَنا أمحد، ثنا أ
اثنان خري من واحد، وثالثة خري من اثنني، وأربعة «: أبيه، عن أيب ذر، عن النيب أنه قال

 .)٢(»خري من ثالثة، فعليكم باجلماعة فإن اهللا عز وجل مل جيمع أميت إال على اهلدى

أخربنا أبو عامر األزدي وأبو بكر : وخي، قالأَخبرنا عبد امللك بن القاسم الكر
أخربنا احملبويب، ثنا الترمذي، ثنا حممود بن : أخربنا اجلراحي، قال: الغورجي، قاال

غيالن، ثنا أبو داود احلفري، عن سفيان، عن عبد الرمحن بن زياد اإلفريقي، عن عبد 
 على أُميت كما أتى على بين ليأتني«قال رسول اهللا : اهللا ابن يزيد، عن ابن عمرو، قال

اسرائيل، حذو النعِل بالنعل حىت إن كان منهم من أتى أُمه عالنيةً، لكان يف أُميت من 
يصنع ذلك، وإن بين اسرائيل تفرقت على ثنتني وسبعني ملَّةً وتفرقت أميت على ثالٍث 

ما أنا : من هي يا رسول اهللا؟ قال: واوسبعني ملّةً، كُلُّهم يف النار إال ملَّةً واحدةً، قال

                                     = 
 ١٧٤١(، ووافقه الذهىب، وابن حبان ىف صحيحه ٢/٣١٨وصححه احلاكم ىف املستدرك 

، )١١(، وابن ماجه ٣/٣٩٧، واحلديث له شاهد من حديث جابر أخرجه أمحد ىف املسند )موارد
 .١/١٣وابن أىب عاصم ىف السنة 

:  وقال٢/٢٣، وذكره اهليثمى ىف جممع الزوائد ٢٤٣، ٥/٢٣٣أخرجه أمحد ىف املسند : ضعيف )١(
: ٢/٢٢٤، وقال احلافظ العراقى ىف ختريج أحاديث اإلحياء »والعالء بن زياد مل يسمع من معاذ«
 .»فيه انقطاع«

وفيه «:  وقال٥/٢١٨، وذكره اهليثمى ىف جممع الزوائد ٥/١٤٥أخرجه أمحد ىف املسند : ضعيف )٢(
 .»البخترى بن عبيد وهو ضعيف



-١٥- تلبيس إبليس

 .)١(»عليه وأصحايب

 .هذا حديث حسن غريب ال يعرف إال من هذا الوجه: قال الترمذي

أال إن : وروى أبو داود يف سننه من حديث معاوية بن أيب سفيان، أنه قام فقال
ى ثنتني وسبعني أال إنَّ من قبلكُم، من أهل الكتاب افترقوا عل«: رسول اهللا قام فينا فقال

ملَّةً، وإن هذه اِمللَّة ستفترق على ثالث وسبعني، ثنتان وسبعون يف النار، وواحدة يف 
اجلنة وهي اجلماعة، وإنه سيخرج من أميت أقوام جتارى هبم تلك األهواُء كما يتجارى 

 .)٢(»الكَلب بصاحبه

ريثيثي، نا هبة اهللا ابن أَخبرنا أبو الربكات بن علي البزاز، نا أمحد بن علي الطُّ
احلسن احلافظ، نا حممد بن احلسني الفارسي، نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق، ثنا 
العالء بن سامل، ثنا أبو معاوية، ثنا األعمش، عن مالك بن احلارث، عن عمارة، عن 

االقتصاد يف السنة خري من االجتهاد يف «: عبد الرمحن بن يزيد، عن عبد اهللا، قال
 .)٣(»ةالبدع

أَخبرنا عبد الوهاب بن املبارك، نا أمحد بن احلداد، نا أبو نعيم احلافظ، ثنا حممد 
ابن أمحد بن احلسن، ثنا بشر بن موسى، ثنا حممد بن سعيد، ثنا ابن املبارك، عن الربيع، 

ٍد على عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس ِمن عب: عن أيب العالية، عن أُيب بن كعب، قال
سبيٍل وسنٍة ذكر الرمحن ففاضت عيناه من خشية اهللا فتمسه النار، وإنَّ اقتصادا يف سبيل 

 .وسنة، خري من اجتهاد يف خالف سبيل وسنة
                                     

 عبد الرمحن اإلفريقى وهو إسناده، واحلديث ىف )٢٦٤١(أخرجه الترمذى ىف اإلميان : حسن )١(
جممع الزوائد : ضعيف ىف حفظه كما ىف التقريب، ولكن احلديث له شواهد كثرية انظرها ىف

٧/٢٦١. 
، وصححه احلاكم ىف ٤/١٠٢، وأمحد ىف املسند )٤٥٩٧(أخرجه أبو داود ىف السنة : صحيح )٢(

 ).٢٠٤(الصحيحة : وانظر. ١/٧ ووافقه الذهىب، وابن أىب عاصم ىف السنة ١/٢٨تدرك املس
، ١/١٠٣، واحلاكم ىف املستدرك )٢١٧(أخرجه الدارمى ىف املقدمة : إسناده صحيح موقوف )٣(

 .»على شرط الشيخني«: وقال الذهىب
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أَخبرنا سعد اهللا بن علي، نا الطُّريثيثي، نا هبة اهللا بن احلسن، نا عبد الواحد بن 
شرقي، ثنا عثمان بن أيوب، نا إسحاق بن إبراهيم عبد العزيز، نا حممد ابن أمحد ال

مسعت احلسن ابن أيب جعفر يذكر عن أيب : ثنا أبو إسحاق األقرع، قال: املروزي، قال
النظر إىل الرجل : الصهباء، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، رضي اهللا عنهما، قال

 .من أهل السنة يدعو إىل السنة وينهى عن البدعة عبادة

با حممد بن أيب القاسم، قالأَخنعيم األصبهاين، ثنا حممد : رنا محد بن أمحد، نا أبو ن
: أنبأنا سفيان بن عيينة، قال: بن أمحد بن احلسن، ثنا بشر بن موسى، ثنا احلُميدي، قال

عليكم باألمر األول الذي كانوا : مسعت عاصما األحول، حيدث عن أيب العالية، قال
قد نصحك واهللا : فحدثْت به احلسن، فقال: ا، قال عاصمعليه قبل أن يفترقو

 .)١(وصدقك

نا أمحد بن عبد اهللا احلافظ، أنبأنا : أَخبرنا حممد بن عبد الباقي، نا محد بن أمحد قال
حممد بن أمحد بن احلسن أنبأنا بشر بن موسى، نا معاوية بن عمرو، نا أبو إسحاق 

فسك على السنة؛ وقف حيثُ وقف القوم، وقُلْ اصرب ن: قال األوزاعي: الفزاري، قال
 .مبا قالوا، وكُف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلَِفك الصاحل، فإنه يسعك ما وسعهم

أَخبرنا حممد بن أيب القاسم، نا محد بن أمحد، نا أمحد بن عبد اهللا احلافظ، أنبأنا 
: نصور اهلَروي، ثنا عبد اهللا بن عروة، قالحممد ابن عبد اهللا ابن أسلم، أنبأنا حممد بن م

رأيت رب العزة يف املنام، : مسعت يوسف بن موسى القطَّان، حيدث عن األوزاعي، قال
بفضلك يا : يا عبد الرمحن، أنت الذي تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر، فقلت: فقال يل
 .)٢(ةوعلى السن: يا رب أمتين على اإلسالم، فقال: وقلت. رب

أَخبرنا حممد بن أيب القاسم، أنبأنا محد بن أمحد، نا أمحد بن عبد اهللا احلافظ، ثنا 
حدثين أيب، : إبراهيم بن عبد اهللا، ثنا حممد بن إسحاق، مسعت أبا مهَّام السكُوين يقول

                                     
 .٢/٢١٨ذكره أبو نعيم ىف حلبة األولياء  )١(
 .١٠/٢٥٧ األولياء ذكره أبو نعيم ىف حلية )٢(



-١٧- تلبيس إبليس

ال يقبل قولٌ إال بعمل وال يستقيم قول وعمل إال بنية، وال : مسعت سفيان يقول: قال
 .م قول وعمل ونية إال مبوافقة السنةيستقي

أَخبرنا حممد، نا محد بن أمحد، نا أبو نعيم، أنبأنا حممد بن علي، ثنا عمرو بن 
ثنا يوسف بن أسباط، : عبدويه، ثنا أمحد بن إسحاق، ثنا عبد الرمحن بن عفّان، قال

حب سنٍة فابعث إليه يا يوسف إذا بلَغك عن رجٍل باملشرق أنه صا: قال سفيان: قال
بالسالم، وإذا بلغك عن آخر باملغرب أنه صاحب سنة فابعث إليه بالسالم، فقد قلَّ أهلُ 

 .السنة واجلماعة

أَخبرنا سعد اهللا بن علي، نا أمحد بن علي الطُّريثيثي، نا هبة اهللا بن احلسن الطَّربي، 
حممد بن زياد البلدي، ثنا أبو أسامة، عن محاد نا حممد ابن عبد الرمحن، نا البغوي، نا 

. إين ُألخبر مبوِت الرجل من أهل السنة فكأين أفقد بعض أعضائي: ابن زيد، قال أيوب
 .وبه قال الطربي

وأخربنا احلسني بن أمحد، ثنا عبيد اهللا البروجردي، ثنا عبد اهللا بن وهب، ثنا 
ويد، عن عبد اهللا بن شوذب، عن أيوب، ثنا أيوب بن س: إمساعيل بن أيب خالد، قال

 .إنَّ من سعادة احلدث واألعجمي أنْ يوفقهما اهللا تعاىل لعاٍمل من أهل السنة: قال

وأخربنا أمحد بن حممد بن حفص، ثنا جعفر بن حممد بن نصري، ثنا : قال الطَّربي
بن النحاس، ثنا أمحد ابن حممد ابن مسروق، ثنا حممد بن هارون أبو نِشيط، ثنا أبو عمري 

إن من نعمة اهللا على الشاب إذا نسك، أن يؤاخي : ضمرة، عن ابن شوذب، قال
 .صاحب سنة حيمله عليها

وأخربنا عيسى بن علي، ثنا البغوي، ثنا حممد بن هارون، ثنا سعيد : قال الطربي
كان أيب قدريا وأخوايل روافض : مسعت يوسف بن أسباط، يقول: بن شبيب، قال

 .ين اهللا بسفيانفأنقذ

وأخربنا أمحد بن حممد بن حفص، نا عبد اهللا بن عدي، ثين أمحد بن : قال الطّربي
دخلت : مسعت معتمر بن سليمان، يقول: العباس اهلامشي، ثنا حممد بن عبد األعلى، قال



-١٨- تلبيس إبليس

مات على السنة؟ : مات صديق يل، فقال: مالك؟ قلت: على أيب وأنا منكسر، فقال يل
 .حتزن عليه؟:  قالنعم: قلت

وأخربنا أمحد بن عبد اهللا، نا حممد بن احلسني، ثنا أمحد بن زهري، ثنا : قال الطربي
استوصوا : يعقوب بن كعب، ثنا عبدة، ثنا عبد اهللا بن املبارك، عن سفيان الثَّوري، قال

 .بأهل السنة خريا، فإم غرباء

بن أيب الفضل اإلمساعيلي، نا محزة بن أَخبرنا أبو منصور بن خريون، نا إمساعيل 
يوسف السهمي، نا عبد اهللا بن علي احلافظ، نا أبو عوانة، ثنا جعفر بن عبد الواحد، 

 .السنةُ يف اإلسالم، أعز من اإلسالم يف سائر األديان: قال لنا ابن أيب بكر بن عياش: قال

 أبا حممد عبد اهللا ابن عطاء مسعت: مسعت أبا عبد اهللا احلسني بن علي املقري يقول
مسعت أبا منصور حممد : مسعت أبا عبد اهللا حممد بن عبد اهللا اإلسكندراين يقول: يقول

مسعت أمحد بن منصور : مسعت أبا العباس أمحد بن حممد بن فراشة يقول: األزدي يقول
مسعت : مسعت حممد بن املُغرية يقول: مسعت احلسن بن حممد الطَّربي يقول: يقول

إذا رأيت رجالً من أصحاب : مسعت الشافعي يقول: يونس بن عبد األعلى يقول
 .احلديث، فكأين رأيت رجالً من أصحاب النيب

أخربنا حممد بن أيب القاسم، نا محد بن أمحد، نا أبو نعيم، أخربين جعفر اخلُلِْدي، 
لق، إال من اقتفى أثر الطُّرق كلها مسدودةٌ على اخل: مسعت اجلنيد يقول: يف كتابه، قال

 .)١(الرسول واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طُرق اخلريات كلها مفتوحة عليه

أَخبرنا عمر بن ظفر، نا جعفر بن حممد، نا عبد العزيز بن علي األزجي، نا علي بن 
قال اجلُنيد : مسعت حامد بن إبراهيم يقول: عبد اهللا ابن جهضم، نا حممد بن جابان، قال

الطريق إىل اهللا عز وجل مسدودة على خلق اهللا تعاىل، إال على املقتفني آثار : مدبن حم
لقد كان لكم ىف رسول اهللا أسوة ﴿: رسول اهللا والتابعني ِلسنته، كما قال اهللا عز وجل

                                     
 .١٠/٢٥٧ذكره أبو نعيم ىف حلية األولياء  )١(



-١٩- تلبيس إبليس

 ].٢١: األحزاب [﴾حسنة

 الباب الثاين يف ذم البدع واملبتدعني

أخربنا أبو علي : د بن احلصني الشيباين، قالأَخبرنا أبو القاسم هبة اهللا بن حمم
: احلسن بن علي املُذهب، نا أبو بكر أمحد بن محدان، نا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، قال

أخربين أيب، ثنا يزيد، عن إبراهيم بن سعد، أخربين أيب وأخربنا أبو غالب حممد ابن 
بد الواحد، نا أبو جعفر أمحد نا املطهر بن ع: احلسن املاوردي وأبو سعد البغدادي، قاال

بن حممد املرزبان، نا حممد بن إبراهيم احلَزوري، ثنا لُوين، ثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، 
من «قال رسول اهللا : عن القاسم بن حممد، عن عائشة، رضي اهللا تعاىل عنها قالت

 .)١(»أحدث يف أمرنا ما ليس فيه فهو ردٌّ

 نا علي بن أمحد البسري، ثنا حممد بن عبد الرمحن أَخبرنا موهوب بن أمحد،
املخلص، ثنا عبد اهللا ابن حممد البغوي، ثنا أمحد بن إبراهيم املوصلي وإسحاق بن 

ثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن القاسم بن حممد، عن عائشة، : إبراهيم املروزي، قاال
 .)٢(» فهو ردٌّمن أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه«قال رسول اهللا : قالت

وحدثنا عبد األعلى بن محاد، ثنا عبد العزيز، عن عبد الواحد بن أيب : قال البغوي
من «: عون، عن سعد بن إبراهيم، عن القاسم، عن عائشة رضي اهللا عنها، أن النيب قال

 .أخرجاه يف الصحيحني. )٣(»فعل أمرا ليس عليه أمرنا فهو رد

نا احلسن بن علي، نا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد اهللا بن أَخبرنا هبة اهللا بن حممد، 

                                     
، وأمحد ىف املسند )٤٦٠٦(، وأبو داود ىف السنة )٢٦٩٧(أخرجه البخارى ىف الصلح : صحيح )١(

٦/٢٧٠. 
، والدارقطىن ىف سننه )١٤(، وابن ماجه ىف املقدمة )١٧١٨/١٧(أخرجه مسلم ىف : صحيح )٢(

٤/٢٢٥. 
 فتح البارى، ومسلم ٤/٤٣٤البخارى ىف البيوع معلقا، باب النجش أخرجه : صحيح )٣(

 .٦/١٤٦، وأمحد ىف املسند )١٧١٨/١٨(



-٢٠- تلبيس إبليس

أمحد، ثين أيب، ثنا هشيم، عن حصني بن عبد الرمحن ومغرية الضيب عن جماهد، عن عبد 
، انفرد بإخراجه )١(»من رِغب عن سنيت فليس مين«: اهللا بن عمرو، عن النيب أنه قال

 .البخاري

ب، نا أمحد بن جعفر، نا عبد اهللا بن أمحد، حدثين أَخبرنا ابن احلصني، نا ابن املُذه
أيب، ثنا الوليد ابن مسلم، ثنا ثور بن يزيد، ثنا خالد بن معدان، حدثين عبد الرمحن بن 

وال ﴿أتينا الِعرباض بن ساريةَ وهو ممن نزل فيه : عمرو السلّمي، وحجر بن حجر، قاال
] ٩٢: التوبة [﴾أمحلكم عليهعلى الذين إذا ما أتوك لتحملهم ، قلت ال أجد ما 

صلى بنا رسول اهللا «: أتيناك زائرين، وعائدين ومقتبسني فقال ِعرباض: فسلمنا وقلنا
صلى اهللا عليه وسلم الصبح ذات يوٍم، مث أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظةً بليغة ذرفت 

ةُ مودع يا رسول اهللا كأن هذه موعظ: منها العيونُ، ووجلت منها القلوب، فقال قائل
أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنه من «: فماذا تعهد إلينا، فقال

يعش بعدي فسريى اختالفًا كثريا، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من 
 محدثٍة بعدي متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات األمور، فإن كل

 .)٢(»بدعةٌ، وكل بدعٍة ضاللةٌ

رمذيهذا حديث حسن صحيح: قال الت. 

أَخبرنا ابن احلصني، نا ابن املُذهب، نا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد اهللا بن أمحد، ثين 
: أيب، ثنا عبد اهللا بن الوليد، ثنا سفيان، عن األعمش، عن أيب وائل عن ابن مسعود، قال

يا رب : أنا فرطُكم على احلوض، وليختلجن رجالٌ دوين، فأقول« قال رسول اهللا
                                     

من حديث أنسى، وليس من حديث عبد اهللا بن ) ٥٠٦٣(أخرجه البخارى ىف النكاح : صحيح )١(
 .عمرو كما قال املصنف

 .يث عبد اهللا بن عمرومن حد) ٦٢(، وابن أىب عاصم ىف السنة ٣/١٥٨وأخرجه أمحد ىف املسند 
وابن ماجه ىف املقدمة ) ٢٦٧٦(، والترمذى ىف العلم )٤٦٠٧(أخرجه أبو داود ىف السنة : صحيح )٢(

، وصححه احلاكم ىف املستدرك ٤/١٢٦، وأمحد ىف املسند )٩٥(، والدارمى ىف املقدمة )٤٣(
 . ووافقه الذهىب٩٦، ١/٩٥



-٢١- تلبيس إبليس

 .أخرجاه يف الصحيحني. )١(»إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك: أصحايب، فيقال

أَخبرنا حممد بن أيب القاسم، نا محد بن أمحد، نا أبو نعيم، ثنا أمحد بن إسحاق ثنا 
 حممد بن كثري، عن األوزاعي، عن حيىي بن عبد اهللا بن سليمان، ثنا حممد بن حيىي، ثنا

يذهب الدين سنة سنة كما يذهب احلبل : أيب عمرو الشيباين، عن عبد اهللا بن حمرييز قال
 .قوة قوة

أَخبرنا إمساعيل بن أمحد، نا عمر بن عبد اهللا البقال، نا أبو احلسني بن بشران، ثنا 
 حدثين أبو عبد اهللا، يعين أمحد بن حنبل، ثنا :عثمان بن أمحد الدقاق، ثنا حنبل، قال

كان طاوس جالسا وعنده ابنه، فجاء رجل من املعتزلة : عبد الرزاق، ثنا معمر، قال
يا بين أدخل أصبعك يف أذنيك : فتكلم يف شيء فأدخل طاوس أصبعيه يف أذنيه، وقال

 أُسدد، فما زال أي بين: حىت ال تسمع من قوله شيئًا فإن هذا القلب ضعيف، مث قال
 .يقول أسدد حىت قام اآلخر

وحدثنا حممد بن داود، ثنا عيسى بن علي الضيب، قال كان رجل معنا : قال حنبل
إذا قمت من : خيتلف إىل إبراهيم، فبلغ إبراهيم أنه قد دخل يف اإلرجاء فقال له إبراهيم

دععندنا فال ت. 

إنَّ هذا : قلت لسفيان بن عيينة: الوحدثنا حممد بن داود احلدائي، ق: قال حنبل
عرفُوا الناس أمره وسلوا اهللا يل : يتكلم يف القَدر يعين إبراهيم بن أيب حيىي، فقال سفيان

 .العافية

دخل رجلٌ على ابن سريين وأنا : وحدثنا سعدويه، ثنا صاحل املُري، قال: قال حنبل
إما أن تقوم وإما أن :  فقال ابن سريينشاهد، ففتح بابا من أبواب القدر فتكلم فيه،

 .نقوم

نا محد بن أمحد، نا أبو نعيم : ابن ناصر وا بن عبد الباقي، قاال: أَخبرنا احملمدان
                                     

 ).٢٢٩٧/٣٢(، ومسلم ىف الفضائل )٧٠٤٩(أخرجه البخارى ىف الفنت : متفق عليه )١(



-٢٢- تلبيس إبليس

احلافظ، ثنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر، ثنا أبو بكر بن راشد، ثنا إبراهيم بن سعيد بن 
أكلمك بكلمة؟ : ألهواء أليوبقال رجل من أهل ا: عامر، عن سالم بن أيب مطيع، قال

وحدثنا أبو سعيد األشج، ثنا حيىي بن : قال ابن راشد. )١(ال، وال نصف كلمة: قال
ما ازداد : ميان، عن خملد بن حسني، عن هشام ابن حسان، عن أيوب السختياين، قال

 .صاحب بدعٍة اجتهادا إال ازداد من اهللا عز وجل بعدا

ت بن علي البزاز، نا الطريثيثي، نا هبة اهللا بن احلسن، نا عيسى أَخبرنا أبو الربكا
مسعت سفيان الثوري، : بن علي، نا البغوي، نا أبو سعيد األشج، نا حيىي بن اليمان، قال

 .)٢(املعصيةُ يتاب منها والبدعة ال يتاب منها. البدعة أحب إىل إبليس من املعصية: قال

نا محد بن أمحد، نا أبو نعيم احلافظ، ثنا سليمان بن أمحد، أَخبرنا ابن أيب القاسم، 
مات عبد العزيز : ثنا احلسن بن علي، ثنا حممود بن غيالن، ثنا مؤمل بن إمساعيل، قال

. بن أيب رواد وكنت يف جنازته حىت وضع عند باب الصفا فصف الناس وجاء الثوري
ف والناس ينظرون إليه، فجاوز جاء الثوري، فجاء حىت خرق الصفو: فقال الناس

 .)٣(اجلنازة ومل يصلِّ عليه ألنه كان يرمى باإلرجاء

أَخبرنا املبارك بن أمحد األنصاري، نا عبد اهللا بن أمحد السمرقندي، نا أمحد بن 
عمرو بن روح النهرواين، ثنا طلحة بن أمحد الصويف، ثنا حممد بن أمحد بن أيب مهزول، 

مسعت سفيان : مسعت شعيب بن حرب يقول: ت أمحد بن عبد اهللا، يقولمسع: قال
من مسع من مبتدٍع مل ينفعه اهللا مبا مسع ومن صافحه فقد نقض اإلسالم : الثَّوري يقول
 .عروةً عروة

أَخبرنا حممد بن ناصر، نا محد بن أمحد، نا أمحد بن عبد اهللا األصفهاين، ثنا 
ثنا سعيد بن عامر، : هللا بن حممد، ثنا سعيد الكُريزي، قالسليمان بن أمحد، نا عبد ا

                                     
 .٣/٩ذكره أبو نعيم ىف حلية األولياء  )١(
 .٧/٢٦ذكره أبو نعيم ىف حلية األولياء  )٢(
 .٣/٦، والعقيلى ىف الضعفاء الكبري ٧/٢٩ذكره أبو نعيم ىف حلية األولياء  )٣(
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ما يبكيك؟ أجتزع : مرض سليمان التيمي، فبكى يف مرضه بكاء شديدا، فقيل له: قال
ال، ولكين مررت على قدري فسلمت عليه فأخاف أن حياسبين ريب : من املوت؟ قال

 .)١(عليه

أخربنا أبو حممد الصريفيين، نا : ىي بن علي قاالأَخبرنا عبد الوهاب بن املبارك وحي
مسعت : أبو بكر بن عبدان، نا حممد بن احلسني البائع، ثين أيب، ثنا حممد بن بكر، قال

 .)٢(من جلس إىل صاحب بدعٍة فاحذروه: فضيل بن عياض يقول

د، ثنا حممد أَخبرنا ابن عبد الباقي، نا محد بن أمحد، نا أبو نعيم، ثنا سليمان بن أمح
من أحب : مسعت فضيل بن عياض يقول: بن النضر، ثنا عبد الصمد بن يزيد، قال

 .صاحب بدعٍة أحبط اهللا عمله وأخرج نور اإلسالم من قلبه

أَخبرنا حممد بن عبد الباقي، نا محد بن أمحد، نا أمحد بن عبد اهللا احلافظ، ثنا حممد 
إذا رأيت : مسعت الفضيل يقول: قال. الصمدثنا أبو يعلى، ثنا عبد : بن علي، قال

مبتدعا يف طريق فخذْ يف طريٍق آخر، وال يرفع لصاحب البدعة إىل اهللا عز وجل عملٌ، 
: ومسعت رجالً يقول للفُضيل. )٣(ومن أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم اإلسالم

وج كرميته من من ز: فقال له الفضيل... من زوج كرميته من فاسق فقد قطع رِحمها
مبتدع فقد قطع رمحها، ومن جلس مع صاحب بدعة مل يعطَ احلكمةَ، وإذا علم اهللا عز 

 .)٤(وجل من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر اهللا له سيئاته

وقد روي بعض هذا الكالم مرفوعا، وعن عائشة رضي اهللا عنها : قال املصنف
 .)٥(»صاحب بدعة فقد أعان على هدم اإلسالممن وقَّر «قال رسول اهللا : قالت

                                     
 .٣/٣٢ذكره أبو نعيم ىف حلية األولياء  )١(
 .١٠٤، ٨/١٠٣ولياء أبو نعيم ىف حلية األ: انظر )٢(
 .١٠٤، ٨/١٠٣أبو نعيم ىف حلية األولياء : انظر )٣(
 .١٠٤، ٨/١٠٣أبو نعيم ىف حلية األولياء : انظر )٤(
، ٥/٢١٨مرسال، وأبو نعيم ىف حلية األولياء ) ٩٤٦٤(أخرجه البيهقى ىف شعب اإلميان : ضعيف )٥(

= 
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من أصغى بسمعه إىل صاحب بدعة نزعت منه : وقال حممد بن النضر احلارثي
 .)١(العصمةُ ووِكلَ إىل نفسه

مسعت علي بن : مسعت أبا جعفر حممد بن عبد اهللا القايين يقول: وقال إبراهيم
قال : ن عبد األعلى يقولمسعت يونس ب: مسعت حممد بن إسحاق يقول: عيسى يقول

لو رأيت صاحب بدعٍة ميشي على املاء ما قبلته، فقال : صاحبنا ـ يعين الليث بن سعد
 .)٢(إنه ما قَصر لو رأيته ميشي على اهلواء ما قبلته: الشافعي

جاء موت هذا الذي يقال له املريسي وأنا يف : وعن بشر بن احلارث أنه قال
احلمد هللا الذي أماته . ضع ليس موضع سجود لسجدت شكراالسوق، فلوال أنَّ املو

 .هكذا قولوا

حدثت عن أيب بكر اخلالل، عن املروزي، عن حممد بن سهل : قال املصنف
لو حدثْتنا كان : كنا عند الفريايب فجعل يذكُر أهل البدع، فقال له رجل: البخاري قال

 . إيلَّ من عبادة ستني سنةكالمي يف أهل البدع أحب: أعجب إلينا، فغضب وقال

 ذم البدع واملبتدعني

 )فصل(

فإن قال قائلٌ قد مدحت السنة وذممت البدعة فما السنة وما البدعة؟ فإنا نرى أنَّ 
 .كل مبتدع يف زعمنا يزعم أنه من أهل السنة

أن السنة يف اللغة الطريق، وال ريب يف أن أهل النقل واألثر املتبعني ): فاجلواب(
سول اهللا وآثار أصحابه هم أهل السنة ألم على تلك الطريق اليت مل حيدث فيها آثار ر

                                     = 
الآللئ املصنوعة : روانظ. »موضوع«:  وقال١/٢٧١وذكره ابن اجلوزى ىف املوضوعات 

 ).١٨٦٢(، وسلسلة األحاديث الضعيفة ٢١١، والفوائد اموعة من ١/١٣٠
 .٣٤، ٧/٢٦ذكره أبو نعيم ىف حلية األولياء  )١(
 .٩/١١٦ذكره أبو نعيم ىف حلية األولياء  )٢(
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 .وإمنا وقعت احلوادثُ والبدع بعد رسول اهللا وأصحابه. حادث

عبارة عن ِفعٍل مل يكن فابتدع، واألغلب يف املُبتدعات أا تصادم : والبدعة
فإن ابتدع شيء ال خيالف . انالشريعة باملخالفة وتوجب التعاطي عليها بزيادة أو نقص

الشريعة وال يوجب التعاطي عليها فقد كان مجهور السلف يكرهونه وكانوا ينفرون من 
ا حفظًا لألصل وهو االتباعكل مبتدع وإن كان جائز. 

امجِع : وقد قال زيد بن ثابت أليب بكر وعمر رضي اهللا عنهما، حني قاال له
 .يفعله رسول اهللاكيف تفعالن شيئًا مل : القرآن

أخربنا علي بن احلسني، نا ابن شاذان، نا : وأَخبرنا حممد بن علي بن أيب عمر، قال
أبو سهل، نا أمحد الِبريت، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان عن ابن عجالن عن عبد اهللا بن أيب 

لُ هذا ما كنا نقو: فقال. لبيك ذا املعارج: سلمة، أن سعد بن مالك مسع رجالً يقول
 .على عهد رسول اهللا

أخرب رجل عبد : وأَخبرنا حممد بن أيب القاسم بإسناد يرفعه إىل أيب البختري، قال
كَبروا اهللا كذا : اهللا بن مسعود أن قوما جيلسون يف املسجد بعد املغرب فيهم رجلٌ يقول

فإذا رأيتهم فعلوا :  اهللاقال عبد. وامحدوا اهللا كذا وكذا. وسبحوا اهللا كذا وكذا. وكذا
فأتاهم فجلس فلما مسع ما يقولون قام فأتى ابن مسعود . ذلك فأتين فأخربين مبجلسهم

أنا عبد اهللا بن مسعود، واهللا الذي ال إله غريه لقد : فجأة، وكان رجالً جدال، فقال
. هللاأستغفر ا: فقال عمرو بن عتبة. جئتم ببدعٍة ظلما، ولقد فضلتم أصحاب حممد علما

 .عليكم بالطريق فالزموه ولئن أخذمت ميينا ومشاالً لتضلُّن ضالالً بعيدا: فقال

أنبأنا أبو بكر بن أيب طاهر، عن أيب حممد اجلوهري، عن أيب عمر بن أيب حيويه، 
ثنا أمحد ابن معروف، ثنا احلسني بن فهم، ثنا حممد بن سعد، ثنا حممد بن عبد اهللا 

يا أبا عمران : كنا عند إبراهيم النخعي فجاء رجل فقال: عوف، قالاألنصاري، ثنا ابن 
 .ادع اهللا أن يشفيين، فرأيت أنه كرهه كراهيةً شديدةً حىت عرفنا كراهية ذلك يف وجهه

أخربنا : وقال فيه. وذكر إبراهيم السنةَ فرغَّب فيها وذكر ما أحدثه الناس فكرهه
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باقي، نا محد بن أمحد، نا أبو نعيم، مسعت حممد ابن ابن ناصر، وا بن عبد ال: احملمدان
مسعت ذا النون وجاءه أصحاب احلديث : مسعت حممد ابن ريان يقول: إبراهيم يقول

أنا ال أتكلم يف شيء من هذا فإن هذا محدثٌ، : فسألوه عن اخلطرات والوساوس فقال
 .سلوين عن شيء يف الصالة أو احلديث

فًا أمحر، فقالورأى ذو النون عليانزع هذا يا بين فإنه شهرة، ما لبسه رسولُ :  خ
 .)١(اهللا إمنا لبس أسودين ساذَجيِن

 لزوم طريق أهل اجلنة

 )فصل(

قد بينا أن القوم كانوا يتحذرون من كل بدعة وإن : قال الشيخ أبو الفرج رمحه اهللا
 .مل يكن هبا بأس لئال يحِدثُوا ما مل يكن

ات ال تصادم الشريعة وال يتعاطى عليها فلم يروا بفعلها بأسا وقد جرت محدث
كما روي أن الناس كانوا يصلون يف رمضان وحدانا وكان الرجلُ يصلي فيصلي 
بصالته اجلماعةُ فجمعهم عمر ابن اخلطاب على أيب بن كعب رضي اهللا عنهما فلما 

وإمنا قال احلسن يف . جلماعة مشروعةألنَّ صالة ا. ِنعمِت البدعةُ هذه: خرج فرآهم قال
ألن الوعظ مشروع . نعمت البدعة، كم من أخ يستفاد، ودعوة مستجابة: القصص

ذمدثُ إىل أصٍل مشروع مل يومىت أُسند املُح. 

فأما إذا كانت البدعة كاملتمم فقد اعتقد نقص الشريعة، وإن كانت مضادة فهي 
 .أعظم

 هم املتبعون وأن أهل البدعة هم املظهرون شيئًا مل فقد بان مبا ذكرنا أن أهل السنة
                                     

، وىف الشمائل )٢٨٢٠(، والترمذى ىف األدب )١٥٥(أخرجه أبو داود ىف الطهارة : حسن )١(
.  من حديث بريدة٥/٣٥٢، وأمحد ىف املسند )٥٤٩(، وابن ماجه ىف الطهارة )٧١(دية احملم

 .»حديث حسن«: وقال الترمذى
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يكن قَبلُ وال مستند له وهلذا استتروا ببدعتهم، ومل يكتم أهل السنة مذهبهم فكلمتهم 
 .ظاهرة ومذهبهم مشهور والعاقبة هلم

أَخبرنا هبة اهللا بن حممد، نا احلسن بن علي التميمي، نا أمحد بن جعفر، ثنا عبد اهللا 
ثين أيب، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا إمساعيل، عن قيس، عن املغرية ابن شعبة : د، قالبن أمح

ال يزال ناس من أميت ظاهرين حىت يأتيهم أمر اهللا «قال رسول اهللا : رضي اهللا عنه، قال
 . يف الصحيحني)١(»وهم ظاهرون

 ثنا عبد اهللا بن أَخبرنا هبة اهللا بن حممد، نا احلسن بن علي التميمي، نا ابن مالك،
أمحد، ثين أيب، قال ثنا يوسف، ثنا محاد بن زياد، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن أيب 

ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال «قال رسول اهللا : أمساء، عن ثوبان، قال
 .انفرد به مسلم. )٢(»يضرهم من خذهلم حىت يأيت أمر اهللا وهم كذلك

 )٤( وجابر بن عبد اهللا)٣(ذا املعىن عن النيب معاويةوقد روى ه: قال املصنف
 .)٥(وقرة

نا اجلراحي، ثنا احملبويب، ثنا : أَخبرنا الكروخي، نا الغورجي واألزدي قاال
 .)٦(هم أصحاب احلديث: قال حممد بن إمساعيل، قال علي بن املديين: الترمذي، قال

 انقسام أهل البدع) فصل(

نا : عبد امللك الكروخي، نا أبو عامر األزدي وأبو بكر الغورجي، قالأَخبرنا 
اجلراحي، ثنا احملبويب، ثنا الترمذي، ثنا احلسني بن حريث، ثنا الفضل بن موسى، عن 

                                     
 ).١٩٢١/١٧١(، ومسلم ىف اإلمارة )٧٤٥٩(أخرجه البخارى ىف التوحيد : متفق عليه )١(
 .٢٧٩، ٥/٢٧٨، وأمحد ىف املسند )١٩٢٠/١٧٠(أخرجه مسلم ىف اإلمارة : صحيح )٢(
 ).١٠٣٧/١٧٤(، ومسلم ىف اإلمارة )٧٤٦٠(أخرجه البخارى ىف التوحيد : فق عليهمت )٣(
 ).١٩٢٣/١٧٣(أخرجه مسلم ىف اإلمارة : صحيح )٤(
  .»حسن صحيح«: وقال) ٢١٩٢(أخرجه الترمذى ىف الفنت : صحيح )٥(
 ).٢٢٢٩(، )٢١٩٢(الترمذى بعد ذكر احلديث رقم : انظر )٦(
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قال رسول اهللا : حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال
 وسبعني فرقة أو ثنتني وسبعني، والنصارى مثل ذلك، تفرقت اليهود على إحدى«

 .هذا حديث صحيح: ، قال الترمذي)١(»وتفترق أميت على ثالٍث وسبعني فرقةً

كلهم يف النار إال : وقد ذكرنا هذا احلديث يف الباب الذي قبله وفيه: قال املصنف
 .)٢(»أصحايبما أنا عليه و«: من هي يا رسول اهللا؟ قال: ملة واحدة، قالوا

: أَخبرنا ابن احلصني، نا ابن املُذهب، نا أمحد بن جعفر، نا عبد اهللا بن أمحد، قال
ثين أيب ثنا حسن، ثنا ابن هليعة، خالد بن يزيد، عن سعيد بن أيب هالل، عن أنس بن 

إنَّ بين إسرائيل تفرقت إحدى وسبعني فرقةً «: مالك رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا قال
كت سبعون فرقة وخلصت فرقةٌ واحدة، وإن أُميت ستفترق على اثنني وسبعني فرقةً، فهل

: يا رسول اهللا، من تلك الفرقة؟ قال: ، قالوا»يهِلك، إحدى وسبعون وختلص فرقةٌ
 .)٣(»اجلماعة«

إنا : وهل هذه الفرق معروفة؟ فاجلواب: فإن قيل: قال الشيخ أبو الفرج رمحه اهللا
وأصول الفرق وإن كل طائفة من الفرق قد انقسمت إىل فرق وإنْ مل نعرف االفتراق 

احلرورية والقدرية، : نِحطْ بأمساء تلك الفرق ومذاهبها، وقد ظهر لنا من أصول الفرق
أصل الفرق الضالة : وقد قال بعض أهل العلم. واجلهمية، واملرجئة، والرافضة، واجلربية

منها على اثنيت عشرة فرقة، فصارت اثنتني هذه الفرق الستة، وقد انقسمت كل فرقة 
 .وسبعني فرقة

ال نعلم أحدا مؤمنا : وانقسمت احلرورية، اثنيت عشرة فرقة، فأوهلم األزرقية قالوا

                                     
: ، وقال)٢٦٤٠(، والترمذى ىف اإلميان )٤٥٩٦(د ىف السنة أخرجه أبو داو: صحيح لغريه )١(

 .٢/٣٣٢، وأمحد ىف املسند )٣٩٩١(، وابن ماجه ىف الفنت »حسن صحيح«
 .سبق خترجيه قريبا )٢(
، وىف إسناده ابن هليعة وهو ضعيف، لكن احلديث يرتقى ٣/١٤٥أخرجه أمحد ىف املسند : حسن )٣(

 .٣٦٠، ١/٣٥٩لة األحاديث الصحيحة سلس: إىل درجة احلسن بشواهده، انظر
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من أخذ بقولنا فهو مؤمن، ومن : وكفَّروا أهل القبلة إال من دان بقوهلم، واإلباضية قالوا
 .أعرض عنه فهو منافق

ما ندري ما اإلميان، : اهللا مل يقض ومل يقدر، واحلازمية قالواإن : والثعلبية قالوا
 .واخللق كلهم معذورون، واخللفية زعموا أن من ترك اجلهاد من ذكٍر وأنثى فقد كفر

ليس ألحد أن ميس أحدا ألنه ال يعرف الطاهر من النجس، وال أن : واملكرمية قالوا
 .يؤاكله حىت يتوب ويغتسل

ينبغي ألحد أن يعطي ماله أحدا ألنه رمبا مل يكن مستحقًا بل ال : والكرتية قالوا
ال بأس مبس النساء األجانب : يكرته يف األرض حىت يظهر أهل احلق، والشمراخية قالوا

: ال يلحق امليت بعد موته خري وال شر، واحملكمية قالوا: ألن رياحني، واألخنسية قالوا
اشتبه علينا أمر علي : عتزلة من احلرورية قالواإن من حاكم إىل خملوق فهو كافر، وامل

 .ال إمام إال برضا أهِل حمبتنا: ومعاوية فنحن نتربأ من الفريقني، وامليمونية قالوا

األمحرية وهي اليت زعمت أن شرط العدل من : وانقسمت القدرية اثنيت عشرة فرقة
وية وهي اليت زعمت أن اهللا أن ميلك عباده أمورهم وحيول بينهم وبني معاصيهم، والثن

اخلري من اهللا والشر من إبليس، واملعتزلة هم الذين قالوا خبلق القرآن وجحدوا الرؤية، 
ال ندري هذه األفعال من اهللا أم من العباد وال نعلم أيثاب : والكيسانية هم الذين قالوا

: ا، والشريكية قالواإن اهللا مل خيلق شيطان: الناس بعد املوت أو يعاقبون، والشيطانية قالوا
ليس ألفعال اخلَلِْق وكالمهم ذات : إن السيئات كلها مقدرةٌ إال الكفر، والومهية قالوا

كُلُّ كتاٍب أُنزل من اهللا فالعمل به حقٌّ : وال للحسنة والسيئة ذات، والراونديةُ قالوا
توبته، والناكثيةُ ناسخا كان أو منسوخا، والبتريةُ زعموا أن من عصى مث تاب مل تقبل 

زعموا أن من نكث بيعة رسول اهللا فال إمث عليه، والقاسطية فضلُوا طلب الدنيا على 
 .من زعم أن اهللا شيٌء فهو كافر: الزهد فيها، والنظاميةُ تِبعوا إبراهم النظام يف قوله

ه وهم املُعطِّلةُ زعموا أن كل ما يقع علي: وانقسمت اجلهمية اثنيت عشرة فرقة
أكثر صفات اهللا : اإلنسان فهو خملوق، ومن ادعى أن اهللا يرى فهو كافر، واملريسية قالوا
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ال يدخل : خملوقة، وامللتزمة جعلوا الباري سبحانه وتعاىل يف كل مكان، والواردية قالوا
 يثْبت ليس ألحٍد أن: النار من عرف ربه ومن دخلها مل خيرج منها أبدا، الزنادقة قالوا

لنفسه ربا ألن اإلثبات ال يكون إال بعد إدراك احلواس وما يدرك فليس بإله، وما ال 
واحلرقية زعموا أن الكافر حترقه النار مرة واحدة مث يبقى حمترقًا أبدا ال . يدرك ال يثبت

ار تفنيان، جيد حر النار، واملخلوقية زعموا أن القرآن خملوق، والفانية زعموا أن اجلنة والن
إمنا هم حكام، والواقفية : إما مل ختلقا، واملغريية جحدوا الرسل فقالوا: ومنهم من قال

ال نقول إن القرآن خملوق وال غري خملوق، والقربية ينكرون عذاب القرب والشفاعة، : قالوا
 .لفظنا بالقرآِن خملوق: واللفظية قالوا

ليس هللا عز وجل على خلِْقِه : ة قالواالتاركي: وانقسمت املرجئة اثنيت عشرة فرقة
إن اهللا تعاىل : فريضةٌ سوى اإلميان به فمن آمن به وعرفه فليفعل ما شاء، والسائبية قالوا

ال نسمي الطائع طائعا وال العاصي عاصيا : سيب خلقه ليعملوا ما شاءوا، والراجية قالوا
 الطاعات ليست من اإلميان، والبيهسية إنَّ: ألنا ال ندري ما له عند اهللا، والشاكية قالوا

اإلميانُ ِعلْم ومن ال يعلم احلق من الباطل واحلالل من احلرام فهو كافر، واملنقوصية : قالوا
: اإلميان ال يزيد وال ينقص، واملستثنية نفوا االستثناء يف اإلميان، واملُشبهةُ يقولون: قالوا

جعلوا حكم األحاديث كلها واحدا فعندهم إن هللا بصر كبصري ويد كيدي، واحلشوية 
تارك النفل كتارك الفرض، والظَّاهرية وهم الذين نفوا القياس، والبدعية أول من ابتدع 

 .األحداث يف هذه األمة

إن الرسالة كانت إىل علي وإن : العلوية قالوا: وانقسمت الرافضة اثنيت عشرة فرقة
 . شريك حممٍد يف أمرهإن عليا: جربيل أخطأ، واألمرية قالوا

إن عليا رضي اهللا عنه وصي رسول اهللا ووليه من بعده وإن األمة : والشيعة قالوا
 .كفرت مببايعة غريه

إن النبوة متصلة إىل يوم القيامة وكلُّ من يعلم علم أهل البيت : واإلسحاقية قالوا
 .فهو نيب
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 . فضلَ غريه عليه فقد كفرإن عليا أفضل اُألمة فَمن: والناووسية قالوا

ال ميكن أن تكون الدنيا بغري إمام من ولد احلسني وإن اإلمام يعلِّمه : واإلمامية قالوا
 .جربائيل فإذا مات بدل مكانه مثله

إن ولد احلسني كلهم أئمةٌ يف الصلوات فمىت وِجد منهم أحد مل : والزيدية قالوا
 .مجتز الصالةُ خلف غريه برهم وفاجره

 .أن العباس كان أوىل باخلالفة من غريه: والعباسية زعموا

إن األرواح تتناسخ فمىت كان حمسنا خرجت روحه فدخلت يف : واملتناسخة قالوا
 .خلْق تسعد بعيشه، ومن كان مسيئًا دخلت روحه يف خلق تشقى بعيشه

 أعدائهم، أن عليا وأصحابه يرجعون إىل الدنيا وينتقمون من: والرجعية زعموا
والالعنية الذين يلعنون عثمان وطلحة والزبري ومعاوية وأبا موسى وعائشة وغريهم 
رضي اهللا عنهم، واملُتربصةُ تشبهوا بزي النساك ونصبوا يف كل عصر رجالً ينسبون 

 .األمر إليه يزعمون أنه مهدي هذه اُألمة فإذا مات نصبوا رجالً آخر

ال ِفعل لآلدمي بل اهللا : املضطربة قالوا: عشرة فرقة فمنهموانقسمت اجلربية اثنيت 
لنا أفعال ولكن ال استطاعة لنا فيها وإمنا حنن : عز وجل يفعل الكل، واألفعالية قالوا
كل األشياء قد خلقت واآلن ال يخلق شيٌء، : كالبهائم نقاد باحلبل، واملفروغية قالوا
عليك مبا : لى فعله ال على فعلهم، واملتانية قالواوالنجارية زعمت أن اهللا يعذب الناس ع

ال يكسب العبد ثوابا وال : خطَر بقلبك فافعلْ ما توسمت به اخلري، والكسبية قالوا
من شاء فليعمل ومن شاء ال يعمل فإنَّ السعيد التضره ذنوبه : عقابا، والسابقية قالوا

كأس حمبة اهللا عز وجل سقطت عنه من شرب : والشقي ال ينفعه بره، واحلبية قالوا
إن من أحب اهللا سبحانه وتعاىل مل يسعه أن خيافه : األركانُ والقيام هبا، واخلوفية قالوا

إن من ازداد علما سقط عنه بقدر ذلك من : ألن احلبيب ال خياف حبيبه، والفكرية قالوا
م فيما ورثّهم أبوهم آدم، الدنيا بني العباد سواء ال تفاضل بينه: العبادة، واخلسية قالوا

 .منا الفعل ولنا االستطاعة: واملعية قالوا
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 الباب الثالث يف التحذير من فنت إبليس ومكايده

اعلم أن اآلدمي ملا خِلق ركِّب فيه اهلوى والشهوة ليجتلب : قال الشيخ أبو الفرج
كاملؤدِب يأمره وأُعِطي العقلَ . ووضع فيه الغضب ليدفع به ما يؤذيه. بذلك ما ينفعه

بالعدل فيما جيتلب وجيتنب، وخلق الشيطان حمرضا له على اإلسراف يف اجتالبه 
واجتنابه، فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدو الذي قد أبان عداوته من 

 .زمن آدم عليه الصالة والسالم وقد بذل عمره ونفسه يف فساد أحوال بين آدم

ال تتبعوا خطوات الشيطان ﴿: حلذر منه فقال سبحانه وتعاىلوقد أمر اهللا تعاىل با
إمنا يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على اهللا ماال * إنه لكم عدو مبني 

الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم ﴿: ، وقال تعاىل]١٦٩-١٦٨: البقرة [﴾تعلمون
 ].٢٦٨: البقرة [﴾بالفحشاء

: ، وقال]٦٠: النساء [﴾الال بعيداويريد الشيطان أن يضلكم ض﴿: وقال تعاىل
إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ىف اخلمر وامليسر ويصدكم عن ﴿

 ].٩١: املائدة [﴾ذكر اهللا وعن الصالة فهل أنتم منتهون

إن الشيطان لكم ﴿: ، وقال]١٥: القصص [﴾إنه عدو مضل مبني﴿: وقال تعاىل
، وقال ]٦: فاطر[﴾حزبه ليكونوا من أصحاب السعريعدو فاختذوه عدوا إمنا يدعو 

أمل أعهد إليكم يا بىن ﴿: ، وقال تعاىل]٣٣: لقمان [﴾وال يغرنكم باهللا الغرور﴿: تعاىل
 .، ويف القرآن من هذا كثري]٦٠: يس [﴾آدم أال تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبني 

 التحذير من فنت إبليس ومكايده

وينبغي أن تعلم أن إبليس شغله التلبيس أول ما : اهللاقال الشيخ أبو الفرج رمحه 
التبس عليه األمر فأعرض عن النص الصريح على السجود فأخذ يفاضل بني األصول 

، مث أردف ذلك باالعتراض ]١٢: األعراف [﴾خلقتىن من نار وخلقته من طني﴿: فقال
، واملعىن ]٦٢: اإلسراء [﴾أرأيتك هذا الذى كرمت على﴿: على امللك احلكيم، فقال

أخربين ِلم كرمته علي، غرر ذلك االعتراض أن الذي فعلته ليس حبكمة مث أتبع ذلك 
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 ].١٢: األعراف [﴾أنا خري منه﴿: بالكرب فقال

فمىت سول . مث امتنع عن السجود فأهان نفسه اليت أراد تعظيمها باللعنة والعقاب
 ا فينبغي أن حيذر منه أشدمبا لإلنسان أمر احلذر وليقُلْ له حني أمره إياه بالسوء إمنا تريد

وكيف يتضح صواب النصح للغري ملن ال ينصح نفسه مث . تأمر به نصحي ببلوغي شهويت
فال يبقى إال أنه يستعني بالنفس . كيف أثق بنصيحة عدو فانصرف فما يفَّ لقولك منفذٌ

 عواقب الذنب لعلَّ مدد توفيٍق ألنه حيث على هواها فليستحضر العقل إىل بيت الفكر يف
 .يبعثُ جند عزميته فيهزم عسكر اهلوى والنفس

أَخبرنا عبد الوهاب بن املبارك، نا عاصم بن احلسن، نا أبو عمر بن مهدي، ثنا 
احلسني بن إمساعيل، ثنا زكريا بن حيىي، ثنا شبابةُ بن سوار، ثين املغرية، عن مطرف بن 

يا أيها الناس إن اهللا تعاىل أمرين أن «قال رسول اهللا : عن عياض بن محار، قالالشخري، 
إن كُلَّ ماٍل حنلته عبدي فهو له حالل، وإين : أُعلمكُم ما جهلتم مما علمين يف يومي هذا

خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم، وأمرم أن ال 
أُنزلْ به سلطانا، وإن اهللا تعاىل نظر إىل أهل األرض فمقتهم عرهبم يشركوا يب ما لـم 

 .)١(»وعجمهم إال بقايا من أهل الكتاب

أخربنا ابن املُذهب، نا أمحد بن جعفر، ثنا عبد اهللا بن : أَخبرنا ابن احلصني قال
ض بن محار، أمحد، ثين أيب، ثنا حيىي بن سعيد، ثنا هشام، ثنا قتادة، عن مطرف، عن عيا

 .)٢(إىل آخر احلديث املتقدم» إن ريب«: أن النيب خطب ذات يوم فقال يف خطبته

أَخبرنا ابن احلصني، نا ابن املُذهب، نا أمحد بن جعفر، ثنا عبد اهللا بن أمحد، ثين 
أيب، ثنا أبو معاوية، ثنا األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما، 

إن إبليس يضع عرشه على املاء مث يبعث سراياه فأدناهم منه مرتلةً «قال رسول اهللا : قال
: ما صنعت شيئًا، قال: فعلت كذا وكذا فيقول: أعظمهم فتنةً، جييُء أحدهم فيقول
                                     

 .٤/٢٦٦، وأمحد ىف املسند )٦٤، ٢٨٦٥/٦٣(أخرجه مسلم ىف اجلنة : صحيح )١(
 .٤/٢٦٦، وأمحد ىف املسند )٦٤، ٢٨٦٥/٦٣(أخرجه مسلم ىف اجلنة : صحيح )٢(
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فيدنيه منه أو : ما تركته حىت فرقْت بينه وبني امرأته، قال: ثـم جييء أحدهم فيقول
 .)١(»ِنعم أنت: فيلتزمه ويقول: قال

حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن أيب الزبري، عن جابر رضي اهللا عنه : وقد قال أمحد
قال . )٢(»إنَّ إبليس قد يئس أن يعبده املصلون ولكن يف التحريش بينهم«: يرفعه قال
قد أيس أن يعبده : انفرد به البخاري والذي قبله مسلم، ويف لفظ حديثه: املصنف

 . جزيرة العرباملصلون يف

أنبأنا إمساعيل السمرقندي، نا عاصم بن احلسن، نا ابن بشران، نا ابن صفوان، نا 
أبو بكر القرشي، ثين احلسني بن السكن، ثنا املُعلَّى بن أسد، ثين عدي بن أيب عمارة، 

إن الشيطان واضع «: ثنا زياد النمريي، عن أنس بن مالك، رضي اهللا عنه يرفعه، قال
 .)٣(»طمه على قلب ابن آدم إنْ ذكر اهللا خنس، وإن نسي اهللا التقم قلبهخ

أَخبرنا حممد بن أيب منصور، نا عبد القادر، نا احلسن بن علي التميمي، نا أبو بكر 
ابن مالك، ثنا عبد اهللا بن أمحد، ثنا أيب، ثنا عبد الرمحن، عن محاد بن سلمة، عن عطاء 

إنَّ الشيطان : ن ميمون، عن ابن مسعود رضي اهللا عنه، قالبن السائب، عن عمرو ب
طاف بأهل جملس الذكر ليفتنهم فلم يستطع أن يفرق بينهم، فأتى حلقةً يذكرون الدنيا 

: قال عبد اهللا. )٤(فأغرى بينهم حىت اقتتلوا فقام أهل الذكر فحجزوا بينهم فتفرقوا

                                     
 .٣/٣١٤، وأمحد ىف املسند )٢٨١٣/٦٧(أخرجه مسلم ىف صفات املنافقيه : صحيح )١(
، ٣٨٤، ٣/٣٥٤، وأمحد ىف املسند )٢٨١٢/٦٥( مسلم ىف صفات املنافقني أخرجه: صحيح )٢(

 ). ١٩٣٧(والترمذى، والترمذى ىف الرب والصلة 
 .احلديث مل أعثر عليه ىف صحيح البخارى كما قال املصنف

:  وقال٧/١٤٩، وذكره اهليثمى ىف جممع الزوائد )٤٣٠١(أخرجه أبو يعلى ىف مسنده : ضعيف )٣(
، وأبو نعيم ىف حلية )٥٤٠(، والبيهقى ىف شعب اإلميان »ىب عمارة وهو ضعيفوفيه عدى بن أ«

 ).١٣٦٧(الضعيفة : ، وانظر٦/٢٦٨األولياء 
، وىف إسناده عطاء بن السائب، صدوق اختلط، وال ١٩٦أخرجه أمحد ىف الزهد ص : ضعيف )٤(

 .يتميز حديث محاد بن سلمة عنه، ألنه روى عنه قبل االختالط وبعده



-٣٥- تلبيس إبليس

ريري ثنا سويد القناوي، عن قتادة رضي وحدثين علي بن مسلم، ثنا سيار، ثنا حبان احل
إن إلبليس شيطانا يقال له قبقب يجمه أربعني سنة فإذا دخل الغالم يف هذا : اهللا عنه قال

 .)١(دونك إمنا كنت أمجك ملثل هذا أجلب عليه وأفتنه: الطريق قال له

 بلغنا أن إبليس ظهر :وحدثنا جعفر، ثنا ثابت البناينُّ رضي اهللا عنه قال: قال سيار
يا إبليس ما : ليحىي بن زكريا عليهما السالم فرأى عليه معاليق من كل شيء، فقال حيىي

فهل يل : هذه الشهوات اليت أصيد هبن ابن آدم، قال: هذه املعاليق اليت أرى عليك؟ قال
غري فهل : رمبا شبعت فثقلناك عن الصالة وثقلناك عن الذكر، قال: فيها من شيء؟ قال

وهللا علي : هللا علي أنْ ال أمأل بطين من طعام أبدا، قال إبليس: قال. ال واهللا: ذلك؟ قال
 .أن ال أنصح مسلما أبدا

ثنا أيب، ثنا وكيع، ثنا األعمش، عن خيثمة، عن احلارث بن : قال عبد اهللا بن أمحد
 .رائي فزدها طوالًإنك ت: إذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال: قيس رضي اهللا عنه، قال

أنبأنا إمساعيل السمرقندي، نا عاصم بن احلسن، نا علي بن حممد، نا أبو علي بن 
مسع : صفوان، نا أبو بكر بن عبيد، نا عبد الرمحن بن يونس، نا سفيان بن عيينة، قال

كان راهب يف : عمرو ابن دينار عروة بن عامٍر، مسع عبيد بن رفاعة يبلغ به النيب يقول
 اسرائيل فأخذ الشيطان جاريةً فخنقها وألقى يف قلوب أهلها أن دواءها عند الراهب، بين

فأُيتَ هبا الراهب فأىب أن يقبلها فما زالوا به حىت قبلها فكانت عنده فأتاه الشيطانُ فسول 
 اآلن تفتضح يأتيك أهلُها فاقتلها فإن أتوك:  مث أتاه فقال له-له إيقاع الفعل هبا فأحبلها 

فقل ماتت، فقتلها ودفنها، فأتى الشيطانُ أهلها فوسوس هلم وألقى يف قلوهبم أنه أحبلها 
أنا : فأخذوه فأتاه الشيطان، فقال. ماتت: مث قتلها ودفنها فأتاه أهلها يسألونه عنها، فقال

الذي ضربتها وخنقتها وأنا الذي ألقيت يف قلوب أهلها وأنا الذي أوقعتك يف هذا 
،كمثل ﴿:  اسجد يل سجدتني، فسجد له سجدتني، فهو الذي قال عز وجلفأطعين تنج

الشيطان إذ قال لإلنسان أكفر فلما كفر قال إىن برئ منك إىن أخاف اهللا رب 
                                     

 .٩٦رجه أمحد ىف الزهد ص أخ )١(



-٣٦- تلبيس إبليس

 ].١٦: احلشر [﴾العاملني

أن : وقد روي هذا احلديث على صفة أخرى عن وهب بن منبه رضي اهللا عنه
 أهِل زمانه، وكان يف زمانه ثالثةُ إخوٍة هلم عابدا كان يف بين اسرائيل وكان من أعبِد

أخت وكانت بكرا ليس هلم أخت غريها، فخرج البعث على ثالثتهم فلم يدروا عند 
فأمجع رأيهم على : قال. من يخلفون أختهم وال من يأمنون عليها وال عند من يضعوا

فسألوه أن خيلفوها عنده أن خيلفوها عند عابِد بين اسرائيل، وكان ثقة يف أنفسهم، فأتوه 
فتكون يف كنفه وجواره إىل أن يقفلوا من غزام، فأىب ذلك وتعوذ ب اهللا عز وجل 

أنزلوها يف بيٍت حذاَء : فلم يزالوا به حىت أطاعهم، فقال: منهم ومن أختهم، قال
فأنزلوها يف ذلك البيت مث انطلقوا وتركوها، فمكثت يف جوار ذلك : صومعيت، قال
نا يرتل إليها بالطعام من صومعته فيضعه عند باب الصومعة مث يغلق بابه العابد زما

: ويصعد إىل صومعته مث يأمرها فتخرج من بيتها فتأخذ ما وضع هلا من الطعام، قال
فتلطَّف له الشيطانُ فلم يزل يرغبه يف اخلري ويعظم عليه خروج اجلارية من بيتها ارا 

علقها، فلو مشيت بطعامها حىت تضعه على باب بيتها كان ويخوفه أن يراها أحد في
فلم يزل به حىت مشى إليها بطعامها ووضعه على باب بيتها ومل : أعظم ألجرك، قال

 .فلبث على هذه احلالة زمانا: يكلمها، قال

لو كنت متشي إليها : مث جاءه إبليس فرغَّبه يف اخلري واألجر وحضه عليه، وقال
عه يف بيتها كان أعظم ألجرك، فلم يزل به حىت مشى إليها بالطعام مث بطعامها حىت تض

 .وضعه يف بيتها، فلبث على ذلك زمانا

لو كنت تكلمها وحتدثها فتأنس : مث جاءه إبليس فرغبه يف اخلري وحضه عليه، فقال
فلم يزل به حىت حدثها زمانا يطلع : حبديثك فإا قد استوحشت وحشةً شديدة، قال

لو كنت ترتل إليها فتقعد : مث أتاه إبليس بعد ذلك فقال: من فوق صومعته، قالإليها 
على باب صومعتك وحتدثها وتقعد هي على باب بيتها فتحدثك كان آنس هلا، فلم يزل 
به حىت أنزله وأجلسه على باب صومعته حيدثها وحتدثه وخترج اجلارية من بيتها حىت 



-٣٧- تلبيس إبليس

 .نا يتحدثانفلبثا زما: تقعد على باب بيتها، قال

لو خرجت من باب : مث جاءه إبليس فرغبه يف اخلري والثواب فيما يصنع هبا وقال
صومعتك مث جلست قريبا من باب بيتها فحدثتها كان آنس هلا، مل يزل به حىت فعل، 

 .فلبثا زمانا: قال

مث جاءه إبليس فرغبه يف اخلري وفيما له عند اهللا سبحانه وتعاىل من حسن الثواب 
لو دنوت منها وجلست عند باب بيتها فحدثتها ومل خترج من : ما يصنع هبا، وقال لهفي

 .بيتها ففعل فكان يرتل من صومعته فيقف على باب بيتها فيحدثها، فلبثا على ذلك حينا

لو دخلت البيت معها فحدثْتها ومل تتركها تبرز وجهها : مث جاءه إبليس، فقال
ل به حىت دخل البيت فجعل حيدثها ارها كلها فإذا ألحٍد كان أحسن بك، فلم يز

مث أتاه إبليس بعد ذلك فلم يزل يزينها له حىت : مضى النهار صعد إىل صومعته، قال
ضرب العابد على فخذها وقبلها، فلم يزل به إبليس يحسنها يف عينيه ويسول له حىت 

أرأيت إن جاء إخوةُ اجلارية : س فقالوقع عليها فأحبلها، فولدت له غالما، فجاء إبلي
وقد ولدت منك كيف تصنع؟ ال آمن أن تفتضح أو يفضحوك فاعمد إىل ابنها فاذحبه 

ففعل، فقال . وادفنه، فإا ستكتم ذلك عليك خمافة إخوا أن يطَّلعوا على ما صنعت هبا
ا وادفنها مع ابنها، خذها واذحبه: أتراها تكتم إخوا ما صنعت هبا وقتلت ابنها، قال: له

فلم يزل به حىت ذحبها وألقاها يف احلفرة مع ابنها وأطبق عليهما صخرة عظيمة وسوى 
عليهما وصعد إىل صومعته يتعبد فيها فمكث بذلك ما شاء اهللا أن ميكث، حىت أقبل 

كانت : إخوا من الغزو، فجاءوا فسألوه عنها فنعاها هلم وترحم عليها وبكاها، وقال
 امرأة وهذا قربها فانظروا إليه، فأتى إخوا القرب فبكوا أختهم وترمحوا عليها، خري

 .فأقاموا على قربها أياما مث انصرفوا إىل أهاليهم

فلما جن عليهم الليلُ وأخذوا مضاجعهم، جاءهم الشيطان يف النوم على صورة 
ابد وموا وترحِمِه عليها رجل مسافر، فبدأ بأكربهم فسأله عن أختهم، فأخربه بقوِل الع

مل يصدقكم أمر أختكم، إنه قد : وكيف أراهم موضع قربها، فكذَّبه الشيطانُ، وقال



-٣٨- تلبيس إبليس

أحبل أختكم وولدت منه غالما فذحبه وذحبها معه فزعا منكم، وألقاها يف حفرية 
احتفرها خلف باب البيت الذي كانت فيه عن ميني من دخله، فانطلقوا فادخلوا البيت 

لذي كانت فيه عن ميني من دخله فإنكم ستجدوما كما أخربتكم هناك مجيعا، وأتى ا
 .األوسط يف منامه فقال له مثل ذلك، مث أتى أصغرهم فقال له مثل ذلك

فلما استيقظ القوم أصبحوا متعجبني مما رأى كل واحد منهم، فأقبل بعضهم على 
ا فأخرب بعضهم بعضا مبا رأى، فقال لقد رأيت الليلة عجب: بعض يقولُ كُلُّ واحد منهم

واهللا ال : قال أصغرهم. هذا حلم ليس بشيء فامضوا بنا ودعوا هذا عنكم: كبريهم
أمضي حىت آيت إىل هذا املكان فأنظر فيه، فانطلقوا مجيعا حىت أتوا البيت الذي كانت 

أختهم فيه أختهم ففتحوا الباب وحبثوا املوضع الذي وصف هلم يف منامهم، فوجدوا 
وابنها مذبوحني يف احلفرية كما قيل هلم، فسألوا عنها العابد فصدق قول إبليس فيما 
صنع هبما، فاستعدوا عليه ملكهم فأُنِزل من صومعته وقُدم ليصلب فلما أوثقوه على 

قد علمت أين أنا صاحبك الذي فتنتك باملرأة حىت : اخلشبة أتاه الشيطان، فقال له
وابنها فإن أنت أطعتين اليوم وكفرت ب اهللا الذي خلقك وصورك أحبلتها وذحبتها 

فكفر العابد، فلما كفر ب اهللا تعاىل خلَّى الشيطانُ بينه وبني : خلّصتك مما أنت فيه، قال
كمثل الشيطان إذ قال لإلنسان أكفر ﴿ففيه نزلت هذه اآلية : أصحابه فصلبوه، قال

] ١٧-١٦: احلشر [﴾منك جزاء الظاملني﴿: إىل قوله تعاىل ﴾فلما كفر قال إىن برىء
 .)١(وقد تقدم ذكرها

أَخبرنا حممد بن أيب القاسم، نا محد بن أمحد، نا أبو نعيم، نا أبو بكر اآلجري، ثنا 
عبد اهللا بن حممد العطَِشي، ثنا إبراهيم بن اجلنيد، ثين حممد بن احلسني، ثنا بشر بن حممد 

بن مسلم القرشي، عن وهب بن منبه رضي اهللا عنه، بن أبان، ثين احلسن بن عبد اهللا 

                                     
 عن على موقوفا، وصححه ووافقه ٤٨٥، ٢/٤٨٤أخرجه احلاكم ىف املستدرك : ضعيف مرفوع )١(

مرسال عن عبيد بن رفاعة وابن أىب الدنيا ىف ) ٥٤٤٩(وأخرجه البيهقى ىف شعب اإلميان . الذهىب
 .٤/٣٤١تفسري ابن كثري : ، وانظر)٦١(مكائد الشيطان 
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كان راهب يف صومعته يف زمن املسيح فأراده إبليس فلم يقدر عليه، فأتاه بكل : قال
 .فأتاه متشبها باملسيح. رائدة فلم يقدر عليه

انطلق لشأنك فلست أرد ما مضى : أيها الراهب أشرف علي أُكلمك، قال: فناداه
إن كنت املسيح فما يل إليك حاجة، : أشرف علي فأنا املسيح، فقال: من عمري فقال

فانطلق اللعني . ألست قد أمرتنا بالعبادة ووعدتنا القيامة انطلق لشأنك فال حاجة يل فيك
 .)١(عنه وتركه

أنبأنا إمساعيل بن أمحد، نا عاصم بن احلسن، نا علي بن حممد بن بشران، نا أبو 
ر القرشي، ثنا أبو عبد اهللا حممد بن موسى احلرشي، ثنا جعفر علي الربذعي، ثنا أبو بك

ملا : بن سليمان، ثنا عمرو بن دينار، ثنا سامل بن عبد اهللا، رضي اهللا عنه عن أبيه، قال
دخلت : ما أدخلك؟ قال: ركب نوح يف السفينة رأى فيها شيخا مل يعرفه، فقال له نوح

اخرج يا : بدام معك، فقال له نوحُألصيب قلوب أصحابك فتكون قلوهبم معي وأ
خمس أُهلك هبن الناس وسأحدثك منهن بثالث وال أحدثك : عدو اهللا، فقال إبليس

باثنتني، فأوحى اهللا تبارك وتعاىل إىل نوح عليه الصالة والسالم أنه ال حاجة لك إىل 
احلسد واحلرص، : ذبانهبما أُهِلك الناس ومها ال يك: الثالث، مره حيدثك باالثنتني فقال

فباحلسد لُِعنت وجِعلت شيطانا رجيما، وباحلرص أبيح آلدم اجلنة كلها فأصبت حاجيت 
 .منه فأخِرج من اجلنة

يا موسى أنت الذي اصطفاك اهللا برسالته : ولقي إبليس موسى، فقال: قال
 إىل ريب عز وكلمك تكليما، وأنا من خلق اهللا تعاىل أذنبت وأريد أن أتوب فاشفع يل

يا موسى قد قضيت حاجتك، فلقي : وجل أن يتوب علي، فدعا موسى ربه فقيل
قد أُِمرت أن تسجد لقرب آدم ويتاب عليك، فاستكرب وغضب : موسى إبليس فقال له

يا موسى إن لك حقًا مبا شفعت : مل أسجد له حيا أأسجد له ميتا، مث قال إبليس: وقال
اذكرين حني تغضب فأنا وحي يف قلبك :  أهلك فيهنإىل ربك فاذكرين عند ثالث ال

                                     
 .٤/٤٤م ىف حلية األولياء ذكره أبو نعي )١(
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وعيين يف عينك وأجري منك جمرى الدم، واذكرين حني تلقى الزحف فإين آيت ابن آدم 
وإياك أن جتالس امرأة ليست . حني يلقى الزحف فأذكّره ولده وزوجته وأهله حىت يويل

 .بذات حمرٍم فإين رسولُها إليك ورسولك إليها

حدثنا أبو حفص الصفَّار، ثنا جعفر بن سليمان، ثنا شعبة، عن علي و: قال القرشي
ما بعث اهللا نبيا إال مل يأمن إبليس أن : بن زيد، عن سعيد بن املسيب، رضي اهللا عنه قال

 .يهِلكه بالنساء

وثين القاسم بن هاشم، عن إبراهيم بن األشعث، عن فُضيل بن : قال القرشي
اخنا، أن إبليس لعنه اهللا جاء إىل موسى عليه الصالة حدثين بعض أشي: عياض، قال

ويلك ما ترجو منه وهو على هذه احلالة : والسالم وهو يناجي ربه تعاىل، فقال له امللك
 .)١(أرجو منه ما رجوت من أبيه آدم وهو يف اجلنة: يناجي ربه، قال

ة، عن عبد وثنا أمحد بن عبد األعلى الشيباين، ثنا فرج بن فضال: قال القرشي
بينما موسى جالس يف بعض جمالسه إذ أقبل عليه : الرمحن بن زياد، رضي اهللا عنه قال

: إبليس وعليه برنس له يتلون فيه ألوانا فلما دنا منه خلع الربنس فوضعه مث أتاه وقال له
فال حياك اهللا : أنا إبليس، قال: من أنت؟ قال: السالم عليك يا موسى، فقال له موسى

فما : جئت ألسلم عليك ملرتلتك عند اهللا تعاىل ومكانك منه، قال: اء بك؟ قالما ج
فما الذي إذا صنعه اإلنسانُ : به أختطف قلوب بين آدم، قال: الذي رأيته عليك؟ قال
 :إذا أعجبته نفسه، واستكثر عملَه، ونسي ذنوبه، وأُحذِّرك ثالثًا: استحوذت عليه؟ قال

 ال حتلُّ لك قط، فإنه ما خال رجلٌ بامرأة ال حتل له إال كنت ال ختلونَّ بامرأٍة* 
 .صاحبه دون أصحايب حىت أفتنه هبا

وال تعاهد اهللا عهدا إال وفيت به، فإنه ما عاهد اهللا أحد إال كنت صاحبه دون * 
 .أصحايب حىت أحول بينه وبني الوفاء به

                                     
 ).٤٨(أخرجه ابن أىب الدنيا ىف مكائد الشيطان  )١(
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 صدقةً فلم يمضها إال كنت وال تخرجن صدقةً إال أمضيتها فإنه ما أخرج رجلٌ* 
يا ويله، ثالثًا، : مث وىل وهو يقول. صاحبه دون أصحايب حىت أحول بينه وبني إخراجها

 .)١(علَّم موسى ما حيذر به بين آدم

: وحدثين حممد بن إدريس ثنا أمحد بن يونس ثنا حسن بن صاحل قال: قال القرشي
وأنت سهمي الذي أرمي به فال أنِت نصف جندي، : مسعت أن الشيطان قال للمرأة

 .أخطىء، وأنت موضع سري، وأنت رسويل يف حاجيت

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ثين هشام بن يوسف عن عقيل بن معقل : قال القرشي
أي : قال راهب للشيطان وقد بدا له: مسعت وهبا يقول: ابن أخي وهب بن منبه قال

ةُ، إن العبد إذا كان حديدا قلبناه كما يقلب اِحلد: أخالق بين آدم أعونُ لك عليهم؟ قال
 .)٢(الصبيان الكُرة

وحدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن سليمان بن املغرية عن ثابت : قال القرشي
ملا بِعث النيب جعل إبليس لعنه اهللا يرسلُ شياطينه إىل أصحاب النيب : رضي اهللا عنه قال

ما لكم ال تصيبون منهم شيئًا؟ : قول هلمفيجيئون إليه بصحفهم ليس فيها شيء في
رويدا هبم فعسى أن تفتح هلم الدنيا، هنالك : ما صحبنا قوما مثل هؤالء، فقال: فقالوا

 .)٣(تصيبون حاجتكم منهم

وأخربنا أمحد بن مجيل املروزي، نا ابن املبارك، نا سفيان، عن عطاء : قال القرشي
إذا أصبح إبليس بثَّ :  عن أيب موسى قالبن السائب، عن أيب عبد الرمحن السلمي،

مل أزل بفالن : من أضلَّ مسلما ألبسته التاج، فيقول له القائل: جنوده يف األرض فيقول
: مل أزل بفالن حىت عق، قال: يوشك أن يتزوج، ويقول آخر: حىت طلق امرأته، قال

                                     
، وىف إسناده الفرج بن فضالة، وعبد الرمحن بن )٤٧(أخرجه ابن أىب الدنيا ىف مكائد الشيطان  )١(

 .زياد بن أنعم اإلفريقى، ومها ضعيفان كما ىف التقريب
 .، وىف إسناده انقطاع)٣٨، ٣٧(أخرجه ابن أىب الدنيا ىف مكائد الشيطان  )٢(
 ).٣٩(أخرجه ابن أىب الدنيا ىف مكائد الشيطان  )٣(
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مل أزل :  ويقول آخرأنت،: مل أزل بفالن حىت زىن، قال: ويقول آخر. يوشك أن يرب
: مل أزل بفالن حتى قتل، فيقول: ويقول آخر: أنت، قال: بفالن حىت شرب اخلمر، قال

 .)١(أنت أنت

ومسعت سعيد بن سليمان، حيدث عن املبارك بن فضالة، عن احلسن : قال القرشي
ء كانت شجرةٌ تعبد من دون اهللا فجاء إليها رجل فقال ألقطعن هذه الشجرة، فجا: قال

أريد أن أقطع هذه : ما تريد؟ قال: ليقطعها غضبا هللا فلقيه إبليس يف صورة إنسان، فقال
: إذا أنت مل تعبدها فما يضرك من عبدها؟ قال: قال. الشجرة اليت تعبد من دون اهللا
ال تقطعها ولك ديناران كل يوم . هل لك فيما هو خري لك: ألقطعنها، فقال له الشيطان

فرجع فأصبح فوجد دينارين : فمن أين يل ذلك؟ قال: قال.  عند وسادتكإذا أصبحت
عند وسادته، مث أصبح بعد ذلك فلم جيد شيئًا، فقام غضبا ليقطعها فتمثل له الشيطانُ يف 

: أريد قطع هذه الشجرة اليت تعبد من دون اهللا تعاىل، قال: ما تريد؟ قال: صورته، وقال
فذهب ليقطعها فضرب به األرض وخنقه حىت كاد : كذبت ما لك إىل ذلك من سبيل

أتدري من أنا؟ أنا الشيطان، جئت أول مرة غضبا هللا فلم يكن يل عليك : يقتله، قال
 .)٢(سبيل، فخدعتك بالدينارين فتركتها فلما جئت غضبا للدينارين سلِّطت عليك

د عن وحدثنا بشر بن الوليد الكندي، ثنا حممد بن طلحة عن زي: قال القرشي
إلبليس مخسةٌ من ولده قد جعل كُلَّ واحٍد منهم على شيء من أمره، مث : جماهد قال

ثرب، واألعور، ومسوط، وداسم، وزكنبور، فأما ثرب، فهو صاحب : مساهم فذكر
املصيبات الذي يأمر بالثُّبوِر وشق اجليوب ولطم اخلدود ودعوى اجلاهلية؛ وأما األعور، 

مر به ويزينه؛ وأما مسوط، فهو صاحب الكذب الذي يسمع فهو صاحب الزنا الذي يأ
فيلقى الرجل فيخربه باخلرب، فيذهب الرجل إىل القوم فيقول هلم قد رأيت رجالً أعرف 
وجهه وال أدري ما امسه حدثين بكذا وكذا؛ وأما داسم، فهو الذي يدخل مع الرجل إىل 

                                     
 ).٣٦(أخرجه ابن أىب الدنيا ىف مكائد الشيطان  )١(
 ).٦٠(أخرجه ابن أىب الدنيا ىف مكائد الشيطان  )٢(
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هو صاحب السوق الذي يركُز أهله يريه العيب فيهم ويغضبه عليهم؛ وأما زكنبور، ف
 .)١(رايته يف السوق

أَخبرنا حممد بن أيب القاسم، نا محد بن أمحد، نا أبو نعيم، ثنا إبراهيم بن عبد اهللا 
: ثنا حممد ابن اسحاق، ثنا إمساعيل بن أيب احلارث، ثنا سعيد، عن خملد بن احلسني، قال

إما غُلو : ليس بأمرين ما يبايل بأيهما ظفرما ندب اهللا العباد إىل شيء إال اعترض فيه إب
 .)٢(فيه، وإما تقصري عنه

وباإلسناد قال حممد بن إسحاق، وثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن هليعة، عن أيب قبيل، 
إن إبليس موثق يف : مسعت عبد اهللا بن عمرو يقول: مسعت حيوة بن شراحيل يقول

 .ألرض بني اثنني فصاعدا من حتركهاألرض السفلى، فإذا هو حترك كان كل شر يف ا

وفنت الشيطان ومكايده كثرية يف غضون : قال الشيخ أبو الفرج رمحه اهللا، قلت
هذا الكتاب منها ما يليق بكل موضع منه إن شاء اهللا تعاىل، ولكثرة فنت الشيطان 
ة وتشبثها بالقلوب عزت السالمةُ، فإن من يدع إىل ما حيث عليه الطبع كمداد سفين

منحدرة فيا سرعة احندارها؛ وملا ركِّب اهلوى يف هاروت وماروت مل يستمسكا، فإذا 
 .رأت املالئكة مؤمنا قد مات على اإلميان تعجبت من سالمته

وأَخبرنا حممد بن أيب منصور، نا جعفر بن أمحد، نا احلسن بن علي التميمي، ثنا 
ثنا عتبةُ بن عبد الواحد، :  ابن سريج، قالأبو بكر بن محدان، ثنا عبد اهللا بن أمحد، ثين

إذا عِرج بروح املؤمن إىل السماء : عن مالك بن مغول، عن عبد العزيز بن رفيع قال
 !.سبحان اهللا الذي جنَّى هذا العبد من الشيطان، يا وحيه كيف جنا؟: قالِت املالئكةُ

 )ذكر اإلعالم بأن مع كل إنسان شيطانا(

                                     
 ).٣٥(أخرجه ابن أىب الدنيا ىف مكائد الشيطان  )١(
، وىف إسناده سنيد بن داود وهو ضعيف كما ىف ٨/٢٦٦ذكره أبو نعيم ىف حلية األولياء  )٢(

 .التقريب
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احلصني الشيباين، نا أبو علي املُذهب، نا أبو بكر بن محدان، ثنا عبد اهللا أَخبرنا أبو 
بن أمحد بن حنبل، ثين أيب، ثنا هارون، ثنا عبد اهللا بن وهب، أخربين أبو صخٍر، عن 
ابن قسيط، أنه حدثه، أن عروة بن الزبري حدثه، أن عائشة زوج النيب حدثته أن رسول 

ما لك يا عائشة : فِغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع، فقال: لتاهللا خرج من عندها ليالً قا
» أَوقَد جاءِك شيطانِك؟«: وما يل ال يغار مثلي على مثلك؟ فقال: أِغرِت؟ فقلت

، »نعم«: ومع كل إنسان؟ قال: قلت. »نعم«: يا رسول اهللا أو معي شيطانٌ قال: فقلت
 وجل أعانين عليه حىت نعم، ولكن ريب عز«: ومعك يا رسول اهللا؟ قال: قلت
 .»أعانين عليه فأسلم«: انفرد به مسلم، وجييء بلفظ آخر. )١(»أسلم

على مذهب الفعل املاضي إال سفيان » فأسلم«: عامة الرواة يقولون: قال اخلطايب
 .الشيطان ال يسلم: ابن عيينة فإنه يقول فأسلم من شره، وكان يقول

ظهر أثر ااهدة ملخالفة الشيطان إال أن وقول ابن عيينة حسن وهو ي: قال الشيخ
حديث ابن مسعود كأنه يرد قول ابن عيينة، وهو ما أخربنا به ابن احلصني، نا ابن 
املذهب، نا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، ثنا حيىي، عن سفيان، 

ما منكم من أحٍد «: هثين منصور، عن سامل بن أيب اجلعد، عن أبيه، عن ابن مسعود يرفع
: وإياك يا رسول اهللا قال: إال وقد وكل به قرينه من اجلن وقرينه من املالئكة، قالوا
ين إالّ حبقوجلَّ أعانين عليه فال يأْمر فال يأمرين «: ويف رواية. )٢(»وإياي، ولكن اهللا عز

ه إسالم الشياطني، انفرد به مسلم، واسم أيب اجلعد رافع، وظاهر: قال الشيخ. »إال خبري
 .وحيتمل القول اآلخر

 )بيان أن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم(

أَخبرنا هبة اهللا بن حممد، نا احلسن بن علي، نا أمحد بن جعفر، نا عبد اهللا بن 
                                     

 .٦/١١٥، وأمحد ىف املسند )٢٨١٥/٧٠(أخرجه مسلم ىف صفات املنافقني : صحيح )١(
، ٣٩٧، ١/٣٨٥، وأمحد ىف املسند )٢٨١٤/٦٩(أخرجه مسلم ىف صفات املنافقني : صحيح )٢(

٤٠١. 
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أمحد، ثين أيب، ثين عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن علي بن احلسني، عن صفية 
كان رسول اهللا معتكفًا فأتيته أزوره ليالً، فحدثته مث قمت : النيب، قالتبنت حيي زوج 

ألنقلب، فقام معي ليقلبين، وكان مسكنها يف دار أسامة بن زيد، فمر رجالن من 
، »على ِرسِلكُما إا صفيةُ بنت حيي«األنصار، فلما رأيا رسول اهللا أسرعا، فقال النيب 

إن الشيطان جيري من ابن آدم مجرى الدم، وإين «: اهللا قالسبحان اهللا يا رسول : فقاال
 . احلديث يف الصحيحني)١(»شيئًا«: أو قال» خشيت أن يقذف يف قلوبكما شرا

ويف هذا احلديث من العلم استحباب أن حيذر اإلنسان من كل أمر : قال اخلطايب
سالمة من الناس بإظهار من املكروه مما جتري به الظنون، وخيطر بالقلوب، وأن يطلب ال

 .الرباءة من الريب

خاف النيب أن يقع يف قلوهبما : وحيكى يف هذا عن الشافعي رضي اهللا عنه أنه قال
 .شيء من أمره فيكفرا، وإمنا قال شفقةً منه عليهما ال على نفسه

 )ذكر التعوذ من الشيطان الرجيم(

لتعوذ من الشيطان الرجيم عند قد أمر اهللا تعاىل با: قال الشيخ أبو الفرج رمحه اهللا
: النحل [﴾فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم﴿: التالوة فقال تعاىل

، إىل آخر السورة، فإذا ]١: الفلق [﴾قل أعوذ برب الفلق﴿: ، وعند السحر، فقال]٩٨
 .أمر بالتحرز من شرِه يف هذين األمرين فكيف يف غريمها

 بن حممد، نا احلسن بن علي، نا أمحد بن جعفر، نا عبد اهللا بن أَخبرنا هبة اهللا
: قلت لعبد الرمحن بن حنيش: أمحد، ثنا أيب، ثنا سيار، ثنا جعفر، ثنا أبو التياح، قال

كيف صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة كادته : نعم، قلت: أدركت النيب قال
رت تلك الليلة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن الشياطني حتد: الشياطني؟ فقال

                                     
، ومسلم ىف السالم )٢٠٣٩، ٢٠٣٨، ٢٠٣٥(أخرجه البخارى ىف االعتكاف : متفق عليه )١(

)٢١٧٥/٢٤.( 
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من األودية والشعاب وفيهم شيطانٌ بيده شعلةُ ناٍر يريد أن حيرق هبا وجه رسول اهللا 
قل «: قال» ما أقولُ؟«: يا حممد قُلْ، قال: صلى اهللا عليه وسلم فهبط إليه جربيلُ، فقال

رأ وبرأ، ومن شر ما يرتلُ من السماء، أعوذُ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق وذ
 قكل طارٍق إال طارقًا يطر فيها، ومن شر فنت الليل والنهار ومن شر جما يعر ومن شر

١(فطفئت نارهم، وهزمهم اهللا تعاىل: قال» خبٍري يا رمحن(. 

أنبأنا إمساعيل بن أمحد السمرقندي، نا عاصم بن احلسن، نا أبواحلسني بن بشران، 
ا ابن صفوان، ثنا أبو بكر القرشي، حدثين أبو سلمة املخزومي، ثنا ابن أيب فُديك، عن ن

الضحاك ابن عثمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها، أن النيب 
: اهللا تبارك وتعاىل، فيقول: ؟ فيقول»من خلقك: إن الشيطان يأيت أحدكُم فيقولُ«: قال
آمنت ب اهللا ورسوله؛ فإن ذلك : إذا وجد أحدكم ذلك فليقلفمن خلق اهللا؟ ف«

 .)٢(»يذهب عنه

ثنا هناد بن السري، ثنا أبو األحوص، عن عطاء بن السائب، عن مرة : قال القرشي
إنَّ للشيطاِن لَمةً با بن آدم، «: اهلمداين عن ابن مسعود رضي اهللا عنه يرفعه، قال

ةُ الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب باحلق؛ وأما ملَّةُ امللك فإيعاد باخلري وللملك ملَّة، فأما ملَّ
وتصديق باحلق؛ فمن وجد من ذلك شيئًا فليعلم أنه من اهللا، وليحمِد اهللا، ومن وجد 

 ﴾الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء﴿: األخرى فليتعوذ من الشيطان مث قرأ
 ].٢٦٨: البقرة[

 .وقد رواه جرير عن عطاء فوقفه على ابن مسعود: ه اهللاقال الشيخ رمح

أَخبرنا هبة اهللا بن حممد، نا احلسن بن علي، نا أمحد بن جعفر، ثنا عبد اهللا بن 
                                     

وقال املنذرى ىف ) ٦٨٤٤(، وأبو يعلى ىف مسنده ٣/٤١٩أخرجه أمحد ىف املسند : صحيح )١(
 .»إسناد جيد حمتج به«: ٢/٤٥٧الترغيب 

، وذكره اهليثمى ىف )٦٣٨(، وابن أىب عاصم ىف السنة ٦/٢٥٧أخرجه أمحد ىف املسند : صحيح )٢(
 ).٢٠١(، وابن السىن ىف عمل اليوم والليلة »رجاله ثقات«:  وقال١/٣٣د جممع الزوائ
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أمحد، ثين أيب، ثنا عبد الرزاق، نا سفيان، عن منصور، عن املنهال بن عمرو، عن سعيد 
رسول اهللا يعوذُ احلسن واحلسني كان : بن جبري، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، قال

أُعيذكما بكلمات اهللا التامة، ِمن كل شيطاٍن وهامة، ومن كل عٍني المة، مث «: فيقول
. )١(»هكذا كان أيب إبراهيم صلى اهللا عليه وآله وسلَّم يعوذُ إمساعيل وإسحاق: يقول

 .أخرجه يف الصحيح

هي كلُّ نسمٍة م بسوء، :  ويقالاهلامة واحد اهلوام،: قال أبو بكر ابن األنباري
 .املُلمة، وإمنا قال المة ليوافق لفظ هامة فيكون ذلك أخف على اللسان: والالّمة

أَخبرنا حممد بن ناصر، نا املبارك بن عبد اجلبار، نا إبراهيم بن عمر الربمكي، نا أبو 
ا عبد اهللا بن حممد، ثنا فضيل احلسني عبد اهللا بن إبراهيم الزينيب، ثنا حممد بن خلف، ثن

: قال مطرف: بن عبد الوهاب، ثنا جعفر بن سليمان، عن ثابت، قال
 بني يدي اهللا عز لقىفــــــــــإذا ابن آدم م نظــــــــرت

 .)٢(وجلَّ وبني إبليس، فمن شاء أن يعصمه عصمه، وإن تركه ذهب به إبليس

ا تصنع بالشيطان إذ سول لك م: وحكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه
. أجاهده: فإن عاد؟ قال: أجاهده، قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده، قال: اخلطايا؟ قال

هذا يطول، أرأيت إن مررت بغنٍم فنبحك كلبها أو منعك من العبور ما تصنع؟ : قال
يكُفَّه هذا يطول عليك، ولكن استعن بصاحب الغنم : قال. أكابده وأرده جهِدي: قال
 .عنك

واعلم أن مثل إبليس مع املتقي واملخلّط كرجل جالس بني : قال الشيخ، رمحه اهللا

                                     
، ومل أعثر عليه ىف صحيح مسلم كما قال )٣٣٧١(أخرجه البخارى ىف أحاديث األنبياء : صحيح )١(

، وابن ماجه ىف )٢٠٦٠(، والترمذى ىف الطب )٤٧٣٧(املؤلف، وأخرجه أبو داود ىف السنة 
 .٢٧٠، ١/٢٤٦سند ، وأمحد ىف امل)٣٥٢٥(الطب 

، وأبو نعيم ىف حلية )٢٩٨(، وابن املبارك ىف الزهد ٢٩٦أخرجه أمحد ىف الزهد ص : إسناد حسن )٢(
 ).٢٥(، وابن أىب الدنيا ىف مكائد الشيطان ٢/٢٠١األولياء 
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اخسأ فذهب فمر بآخر بني يديه طعام وحلم، فكلما : يديه طعام، فمر به كلب فقال له
 مثل: مثلُ املتقي مير به الشيطانُ فيكفيه يف طرده الذكْر، والثاين: خسأه مل يربح، فاألول

 .املخلّط ال يفارقه الشيطان ملكان ختليطه، نعوذ ب اهللا من الشيطان

 الباب الرابع يف معىن التلبيس والغرور

التلبيس إظهار الباطل يف صورة احلق، والغرور نوع جهٍل يوجب : قال املصنف
اعتقاد الفاسِد صحيحا والرديء جيدا، وسببه وجود شبهة أوجبت ذلك وإمنا يدخل 

على الناس بقدر ما ميكنه، ويزيد متكُّنه منهم ويقلُّ على مقدار يقظتهم وغفلتهم إبليس 
 .وجهلهم وعلمهم

 )١(واعلَم أن القلب كاحلصن، وعلى ذلك احلصن سور، وللسور أبواب، وفيه ثلم
ضبفيه اهلوى )٢(وساكنه العقل، واملالئكة تتردد إىل ذلك احلصن، وإىل جانبه ر 

تلف إىل ذلك الربض من غري مانع، واحلرب قائمة بني أهل احلصن وأهل والشياطني خت
الربض، والشياطني ال تزال تدور حول اِحلصن تطلب غفلة احلارس والعبور من بعض 

 .الثُّلم

فينبغي للحارس أن يعرف مجيع أبواب احلصن الذي قد وكِّل حبفظه ومجيع الثلم، 
 .فإنَّ العدو ما يفتر. وأن ال يفتر عن احلراسة حلظة

 .لو نام لوجدنا راحةً: أينام إبليس؟ قال: قال رجل للحسن البصري

وهذا احلصن مستنري بالذكر مشرق باإلميان، وفيه مرآةٌ صقيلة يتراءى فيها صور 
كل ما مير به، فأول ما يفعل الشيطان يف الربض إكثار الدخان فتسود حيطانُ احلصن، 

وللعدو محالت، . وكمال الفكر يرد الدخان، وصقل الذكر جيلو املرآةوتصدأ املرآة، 

                                     
صارت فيه : كسر حرفه، وثلم الشىء: أحدث فيه شقا، وثلم اإلناء: ثلم اجلدار وغريه ثلما: ثلم )١(

 .ثلمة
 .كل ما تأوى إليه وتستريح لديه: الربض: ربض )٢(
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فتارة حيمل فيدخلُ اِحلصن، فيكر عليه احلارس فيخرج، ورمبا دخل فعاث ورمبا أقام 
لغفلة احلارس، ورمبا ركدت الريح الطاردةُ للدخان فتسود حيطان احلصن وتصدأ املرآة 

ح احلارس لغفلته وأسر واستخدم وأقيم يستنبط فيمر الشيطان وال يدرى به، ورمبا جر
 .احليل يف موافقة اهلوى ومساعدته، ورمبا صار كالفقيه يف الشر

قد كنت ألقى الناس فأعلّمهم، : رأيت الشيطان فقال يل: قال بعض السلف
 .فصرت ألقاهم فأتعلَّم منهم

ها فيتشاغل ورمبا هجم الشيطان على الذكي الفَِطن ومعه عروس اهلوى قد جالَّ
الفطن بالنظر إليها فيستأسره، وأقوى القيد الذي يوثق به األسرى اجلهلُ، وأوسطه يف 
القُوى اهلوى، وأضعفه الغفلة، وما دام درع اإلميان على املؤمن، فإن نبلَ العدو ال يقع يف 

 .مقتٍل

، نا أبو حممد بن أَخبرنا حممد بن أيب القاسم، نا محد بن أمحد، نا أبو نعيم احلافظ
حيان، ثنا أمحد ابن حممد بن يعقوب، ثنا حممد بن يوسف اجلوهري، ثنا أبو غسان 

إن الشيطان ليفتح للعبد تسعة : مسعت احلسن بن صاحل رمحه اهللا يقول: النهدي، قال
 .)١(وتسعني بابا من اخلري يريد به بابا من الشر

د الندمي، نا عمي عبد الواحد بن أمحد، ثين أنبأنا علي بن عبد اهللا، نا حممد بن حمم
أيب أمحد بن احلسني العدل، ثنا أبو جعفر حممد بن صاحل، ثنا جبارةُ بن املُغلِّس احلماين، 

ليس علينا : حدثنا رجلٌ كان يكلِّم اجلن، قالوا: ثنا محاد بن شعيب، عن األعمش، قال
 .هواء، فإنا نلعب هبم لعباأشد ممن يتبع السنة، وأما أصحاب األ

 الباب اخلامس يف ذكر تلبيسه يف العقائد والديانات

 )٢(ذكر تلبيسه على السوفسطائية

                                     
 .٧/٣٣١ذكره أبو نعيم ىف حلية األولياء  )١(
األول ينكر حقائق األشياء ويزعم أا أوهام وهم : اعلم أن السوفسطانية انقسمت ثالثة مذاهب )٢(

= 
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زعموا أن األشياء ال : هؤالء قوم ينسبون إىل رجل يقال له سوفسطا: قال الشيخ
 حقيقة هلا وأن ما نستبعده جيوز أن يكون على ما نشاهده، وجيوز أن يكون على غري ما

ال : ملقالتكم هذه حقيقة أم ال؟ فإن قلتم: وقد أورد العلماء عليهم بأن قالوا. نشاهده
حقيقة هلا وجوزمت عليها البطالن، فكيف جيوز أن تدعوا إىل ما الحقيقة له؟ فكأنكم 

 .تقرون هبذا القول أنه ال حيلّ قبول قولكم؛ وإن قلتم هلا حقيقة، فقد تركتم مذهبكم

اآلراء «ؤالء أبو حممد احلسن بن موسى النوخبيت يف كتاب وقد ذكر مذهب ه
ألم . رأيت كثريا من املتكلمني قد غلطوا يف أمر هؤالء غلطًا بينا: ، فقال»والديانات

ناظروهم وجادلوهم وراموا باحلجاج واملناظرة الرد عليهم، وهم مل يثبتوا حقيقة وال 
 ال أدري أيكلّمين أم ال؟ وكيف تناظر من يزعم :أقروا مبشاهدة، فكيف تكلِّم من يقول

أنه ال يدري أموجود هو أم معدوم؟ وكيف ختاطب من يدعي أن املخاطبة مبرتلة 
 السكوت يف اإلبانة، وأن الصحيح مبرتلة الفاسد؟

مث إنه إمنا يناظر من يقر بضرورٍة أو يعترف بأمٍر، فيجعل ما يقر سببا إىل : قال
 .فأما من ال يقر بذلك فمجادلته مطروحة. جيحدهتصحيح ما 

كيف : إن أقواما قالوا: وقد رد هذا الكالم أبو الوفاء بن عقيل فقال: قال الشيخ
نكلم هؤالء وغاية ما ميكن اادل أن يقرب املعقول إىل احملسوس ويستشهد بالشاهد 

وهذا كالم : م يكلَّمون؟ قالفيستدل به على الغائب، وهؤالء ال يقولون باحملسوسات فب
ضيق العطن وال ينبغي أن يؤيس من معاجلة هؤالء فإن ما اعتراهم ليس بأكثر من 
 هم قوم أخرجتهم عوارضنا عن معاجلتهم، فإنالوسواس، وال ينبغي أن يضيق عطن
ورة احنراف مزاج، وما مثلُنا ومثلُهم إال كرجٍل رزق ولدا أحول فال يزالُ يرى القمر بص

القمر واحد، وإمنا السوُء : فقال له أبوه: قمرين، حىت إنه مل يشك أن يف السماء قمرين
                                     = 

وال يثبتها العنادية؛ والثاىن ينكر العلم بثبوت الشىء وال بعدم ثبوته، وال ينكر نفس احلقائق 
ويزعم أنه شاك وشاك ىف أنه شاك وهم الال أدرية، والثالث يزعم أن احلقائق تابعة لالعتقادات 

 .مع كونه ينكر ثبوا وهم العندية وهى، مذكورة ىف كالم املصنف على هذا الترتيب
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أرى قمرا واحدا ألين عصبت : يف عينيك، غُض عينك احلوالء وانظر، فلما فعل قال
إن كان ذلك : إحدى عيين فغاب أحدمها، فجاء من هذا القول شبهةٌ ثانية، فقال له أبوه

 .ذكرت فغض الصحيحة ففعل فرأى قمرين، فعلم صحة ما قال أبوهكما 

أنبأنا حممد بن ناصر، نا احلسن بن أمحد بن البناء، ثنا ابن دودان، نا أبو عبيد اهللا 
املرزباين، ثين أبو عبد اهللا احلكيمي، ثين ميوت بن املزرع، ثين حممد بن عيسى النظَّام 

دوس فمضى إليه أبو اهلُذيل ومعه النظّام وهو غالم مات ابن لصاحل بن عبد الق: قال
ال أعرف جلزعك وجها إذا كان : حدثٌ كاملتوجع له فرآه منحرفًا فقال له أبو اهلذيل

يا أبا اهلذيل، إمنا أجزع عليه ألنه مل يقرأ كتاب : الناس عندك كالزرع، فقال له صاحل
هو كتاب وضعته من قرأه : كوك، قالوما كتاب الش: الشكوك، فقال له أبو اهلذيل

يشك فيما قد كان حىت يتوهم أنه مل يكُن، وفيما مل يكن حىت يظن أنه قد كان، فقال 
فشك أنت يف موت ابنك واعمل على أنه مل ميت؛ وإن كان قد مات فشك : له النظام

 .أيضا يف أنه قد قرأ الكتاب وإن كان مل يقرأه

ن رجالً من السوفسطائية كان خيتلف إىل بعض وحكى أبوالقاسم البلْخي أ
: املتكلمني فأتاه مرة فناظره، فأمر املتكلم بأخذ دابته فلما خرج مل يرها فرجع فقال

هذا أمر : فكِّر، قال: بلى، قال: وحيك لعلَّك مل تأِت راكبا، قال: سرقت دابيت، فقال
ضع تذكر، أنا ال أشك أنين وحيك وحيك ما هذا مو: أتيقنه، فجعل يقول له تذكر، فقال

فكيف تدعي أنه ال حقيقة لشيء، وأن حال اليقظان كحال النائم؟ : جئت راكبا، قال
 .فوجم السوفسطائي ورجع عن مذهبه

 ذكر تلبيس الشيطان على فرق الفالسفة

 )فصل(

قد زعمت فرقة من املتجاهلني أنه ليس لألشياء حقيقة واحدة يف : قال النوخبيت
بل حقيقتها عند كل قوم على حسب ما يعتقد فيها، فإن العسل جيده صاحب نفسها، 

وكذلك العاملُ هو قدمي عند من اعتقد قدمه، : قالوا. املرة الصفراء مرا، وجيده غريه حلْوا
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محدثٌ عند من اعتقد حدوثه، واللون جسم عند من اعتقده جسما، وعرض عند من 
. وهمنا عدم املعتقدين وقف األمر على وجود من يعتقدفلو ت: قالوا. اعتقده عرضا

هو صحيح : أقولكم صحيح؟ فسيقولون: وهؤالء من جنس السوفسطائية فيقال هلم
 .عندنا، باطلٌ عند خصمنا

دعواكم صحة قولكم مردودةٌ وإقراركم بأن مذهبكم عند خصمكم باطل : قلنا
جه فقد كفى خصمه بتبيني فساد شاهد عليكم، ومن شهد على قوهلم بالبطالن من و

أتثبتون للمشاهدة حقيقة؟ فإن قالوا ال، حلقوا باألولني، وإن قالوا : ومما يقال هلم. مذهبه
حقيقتها على حسب االعتقاد فقد نفوا عنها احلقيقة يف نفسها وصار الكالم معهم 

 .كالكالم مع األولني

 )فصل(

وال ميكن :  ذوٍب وسيالن، قالواإن العامل يف: ومن هؤالء من قال: قال النوخبيت
كيف علم : لإلنسان أن يتفكر يف الشيء الواحد مرتني لتغري األشياء دائما، فيقال هلم

هذا وقد أنكرمت ثبوت ما يوجب العلم، ورمبا كان أحدكم الذي جييبه اآلن غري الذي 
 .كلمه

 ذكر تلبيسه على الدهرية

أنه ال إله وال صانع، وأن هذه األشياء قد أوهم إبليس خلقًا كثريا : قال املصنف
كانت بال مكوٍن، وهؤالء ملا مل يدركوا الصانع باحلس ومل يستعملوا يف معرفته العقل 

 .جحدوه

وهل يشك ذو عقل يف وجود صانع فإن اإلنسان لو مر بقاٍع ليس فيه بنيان مث عاد 
ا علم أنه ال بد له من باٍن بناهاملوضوع، وهذا السقف .فرأى حائطًا مبني فهذا املهاد 

املرفوع، وهذه األبنية العجيبة والقوانني اجلارية على وجه احلكمة، أما تدلُّ على صانع 
إنَّ البعرة تدلُّ على البعري، فهيكلٌ علوي هبذه اللطافة، : وما أحسن ما قال بعض العرب

 مث لو تأمل اإلنسان نفسه ومركز سفلي هبذه الكثافة أما يدالّن على اللطيف اخلبري
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 .لكفت دليالً، ولشفت غليالً فإن يف هذه اجلسد من احلكم ما ال يسع ذكره يف كتاب

ومن تأمل حتديد األسنان لتقطع، وتقريض األضراس لتطحن، واللسان يقلب 
املمضوغ، وتسليط الكبد على الطعام ينضجه، مث ينِفذُ إىل كل جارحٍة قدر ما حتتاج إليه 

الغذاء، وهذه األصابع اليت هيئت فيها العقد لتطوى وتنفتح، فيمكن العمل هبا، ومل من 
تجوف لكثرة عملها إذ لو جوفت لصدمها الشيُء القوي فكسرها، وجعل بعضها 
أطول من بعض لتستوي إذا ضمت، وأخفي يف البدن ما فيه قوامه، وهي النفس اليت إذا 

رشدأيف اهللا :  إىل املصاحل، وكل شيء من هذه األشياء يناديذهبت فسد العقلُ الذي ي
وإمنا خيبط اجلاحد ألنه طلبه من حيث احلس، ومن الناس من جحده، ألنه ملا . شكٌّ؟

أثبت وجوده من حيث اجلملة مل يدركه من حيث التفصيل فجحد أصل الوجود، ولو 
 والعقل، ومل ميتنع أحد من أعمل هذا فكره لعلم أن لنا أشياء ال تدرك إال مجلة كالنفس

كيف هو أو ما هو : وهل الغاية إال إثبات اخللِق مجلة، وكيف يقال. إثبات وجودمها
ومن األدلة القطعية على وجوده أن العامل حادثٌ بدليل أنه ال . وال كيفية له وال ماهية

ادث خيلو من احلوادث وكلُّ ما ال ينفك عن احلوادث حادثٌ وال بد حلدوث هذا احل
 .من مسبٍب وهو اخلالق سبحانه

إمنا : ال بد للصنعة من صانع، فيقولون: وللملحدين اعتراض يتطاولون به على قولنا
كما أنه ال بد للصنعة من صانع فال بد : تعلقتم يف هذا بالشاهد وإليه نقاضيكم فنقول

الباب واحلديد للصورة الواقعة من الصانع من مادٍة تقع الصورةُ فيها كاخلشب لصورة 
 .لصورة الفأس

 .فدليلكم الذي تثبتون به الصانع يوجب قدم العامل: قالوا

إن الصانع اخترع األشياء اختراعا، : فاجلواب أنه ال حاجة بنا إىل مادة بل نقول
وقد . فإنا نعلم أن الصور واألشكال املتجددة يف اجلسم كصورة الدوالب، ليس هلا مادة

من مصوٍر، فقد أريناكم صورة وهي شيء جاءت ال من شيء، اخترعها، وال بد هلا 
 .وال ميكنكم أن ترونا صنعةً جاءت ال من صانع
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 ذكر تلبيسه على الطبائعيني

ملا رأى إبليس قلَّة موافقته على جحد الصانع لكون العقول شاهدةً : قال املصنف
ما :  فعل الطبيعة، وقالبأنه ال بد للمصنوع من صانع حسن ألقواٍم أن هذه املخلوقات

فدلَّ على أا الفاعلة، وجواب هذا، . من شيء خيلق إال من اجتماع الطبائع األربع فيه
اجتماع الطبائع على وجودها ال على فعلها، مث قد ثبت أن الطبائع ال تفعل إال : نقول

ا وقد سلموا أ. باجتماعها وامتزاجها، وذلك خيالف طبيعتها، فدل على أا مقهورة
ليست حبية وال عاملة وال قادرة، ومعلوم أنَّ الفعل املُنسق املنتظم ال يكون إال من عامل 

ولو كان الفاعل حكيما مل : حكيم، فكيف يفعلُ من ليس عاملًا وليس قادرا، فإن قالوا
 .يقع يف بنائه خلل، وال وجدت هذه احليوانات املضرة، فعلم أنه بالطبع

يكم مبا صدر منه من األمور املنتظمة املُحكمة اليت ال جيوز أن ينقلب هذا عل: قلنا
فأما اخللل املشار إليه فيمكن أن يكون لالبتالء والردع والعقوبة، . يصدر مثلها عن طبع

 على أنواع )١(أو يف طيِه منافع ال نعلمها، مث أين فعلُ الطبيعة من مشس تطلع يف نيسان
 وتيبسها، ولو فعلت طبعا )٤( وتنشف البرة)٣(اللة واخل)٢(من احلبوب فترطب احلصرم

أليبست الكُلَّ أو رطبته فلم يبق إال أن الفاعل املختار استعملها باملشيئة يف يبِس هذه 
 ال )٥(لالدخار، والنضج يف هذه للتناول، والعجب أن الذي أوصل إليها اليبس يف أكنٍة

 وتحمر )٦(، مث إا تبيض ورد اخلشخاشيلقى جرمها والذي رطبها يلقى جرمها
:  وتحمض الرمان وتحلي العنب، واملاء واحد، وقد أشار املوىل إىل هذا بقوله)٧(الشقائق

                                     
 .يقابله شهر أبريل: نيسان )١(
 .الثمر قبل النضج: احلصرم )٢(
 .بت حلٍْو، ويقابله احلَمضكل ن: اخللة: اخلاللة )٣(
 .حبة القمح: الربة )٤(
 .األغطية: األكنة )٥(
 .نبات حوىل، يستخرج األفيون من مثاره: اخلشخاش )٦(
قط سود، وله أنواع وضروب، نعشب حوىل من الفصيلة الشقيقية، أمحر الزهر، مبقع ب: الشقائق )٧(

= 
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 ].٤: الرعد [﴾تسقى مباء واحد ونفضل بعضها على بعض ىف األكل﴿

 ذكر تلبيسه على الثنوية

ري نور، وفاعل الشر ظلمة، ومها ففاعل اخل: صانع العامل اثنان: وهم قوم قالوا
قدميان مل يزاال ولن يزاال قويني حساسني، مسيعني بصريين، ومها خمتلفان يف النفس 

 .والصورة، متضادان يف الفعل والتدبري

 املنظر، ونفسه نفس صاٍف نقي طيب الريح حسن رفجوهر النور فاضل حسن ني
ذة والسرور والصالح، وليس فيها شيء من خيرةٌ كرمية حكيمة نفاعة منها اخلري والل

 .الضرر وال من الشر

وجوهر الظلمة على ضد ذلك من الكدر والنقص وننت الريح وقُبِح املنظر ونفسه 
والفساد رارةٌ منها الشيرةٌ خبيلةٌ سفيهة منتنة ضرشر كذا حكاه النوخبيت عنهم، . نفس

 .ظلمةوزعم بعضهم أن النور مل يزل فوق ال: قال

النور مل يزل مرتفعا : وقال أكثرهم. بل كُلُّ واحد إىل جانب اآلخر: وقال بعضهم
يف ناحية الشمال، والظلمة منحطة يف ناحية اجلنوب، ومل يزل كل واحد منهما مباينا 

 .لصاحبه

وزعموا أنَّ كُلَّ واحٍد منهما له أجناس مخسة، أربعة منها أبدان : قال النوخبيت
 .وحوخامس هو الر

ومل تزل تتحرك . النار والريح، والتراب، واملاء، وروحه الشبح: وأبدانُ النور أربعة
 .يف هذه األبدان

. احلريق، والظلمة، والسموم، والضباب، وروحها الدخان: وأبدان الظلمة أربعة
 .ومسوا أبدان النور مالئكة، ومسوا أبدان الظلمة شياطني وعفاريت

                                     = 
 .عنبت ىف أواخر الشتاء وىف الربييبعضها يزرع، وبعضها 
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د شياطني والنور يتوالد مالئكة، وأن النور ال يقدر الظلمة تتوال: وبعضهم يقول
على الشر وال جيوز منه، والظلمة ال تقدر على اخلري وال جتوز منه، وذكر هلم مذاهب 
خمتلفة فيما يتعلق بالنور والظلمة، ومذاهب سخيفة، فمنها أنه فرض عليهم أال يدخرون 

 .إال قوت يوم

مر، وترك الكذب والبخل والسحر، على اإلنسان صوم سبع الع: وقال بعضهم
وعبادة األوثان والزىن والسرقة، وأن ال يؤذي ذا روح، يف مذاهب طريفة اخترعوها 

 .بواقعام الباردة

زعموا أن طينة ) الديصانية(أن قوما منهم يقال هلم : وذكر حيىي بن بشر النهاوندي
لنور، زمانا، فتأذى العامل كانت طينة خشنة وكانت حتاكي جسم الباري، الذي هو ا

هبا، فلما طال عليه ذلك قصد تنحيتها عنه فتوحل فيها واختلط هبا فتركب منها هذا 
العامل النوري والظلمي، فما كان من جهة الصالح فمن النور، وما كان من جهة 
الفساد فمن الظلمة، وهؤالء يغتالون الناس وخينقوم ويزعمون أم خيلصون بذلك 

 .لمة، مذاهب سخيفةالنور من الظ

ال يكون من أصل : والذي محلهم على هذا أم رأوا يف العامل شرا واختالفًا، فقالوا
كما ال يكون من النار التربيد والتسخني، وقد رد العلماُء عليهم : واحد شيئان خمتلفان

اجزين، أو لو كان اثنني مل خيلُ أن يكونا قادرين، أو ع: يف قوهلم إن الصانع اثنان، فقالوا
 .أحدمها قادر والثاين عاجز

ال جيوز أن يكونا عاجزين ألن العجز مينع ثبوت األلوهية، وال جيوز أن يكون 
أحدمها عاجزا، فبقي أن يقال مها قادران، فتصور أن أحدمها يريد حتريك هذا اجلسم 

 مراد أحدمها ثبت يف حالة يريد اآلخر فيها تسكينه، ومن احملال وجود ما يريدانه، فإن متَّ
 .عجز اآلخر

إن النور يفعل اخلري، والظلمة تفعل الشر، فإنه لو هرب : وردوا عليهم يف قوهلم
مظلوم فاستتر بالظلمة فهذا خري قد صدر من شر، وال ينبغي مد النفَِس، يف الكالم مع 
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 .هؤالء فإن مذهبهم خرافات

 ذكر تلبيسه على الفالسفة وتابعيهم

إمنا متكَّن إبليس من التلبيس على الفالسفة من جهة أم انفردوا : صنفقال امل
بآرائهم وعقوهلم، وتكلموا مبقتضى ظنوم من غري التفات إىل األنبياء، فمنهم من قال 

وحكى النهاوندي أن . بقول الدهرية أن ال صانع للعامل، حكاه النوخبيت وغريه عنهم
ألرض كوكب يف جوف هذا الفلك وأن يف كل أرسطاطاليس وأصحابه زعموا أن ا

كوكب عوامل كما يف هذه األرض وأارا وأشجارا وأنكروا الصانع وأكثرهم أثبت علَّةً 
قدميةً للعامل مث قال بقدم العامل، وأنه مل يزل موجودا مع اهللا تعاىل ومعلوالً له ومساويا 

لنور للشمس بالذات والرتبة ال بالزمان، غري متأخٍر عنه بالزمان مساواةَ املعلول للعلة، وا
ِلم أنكرمت أن يكون العامل حادثًا بإرادة قدمية اقتضت وجوده يف الوقت الذي : فيقال هلم

فهذا يوجب أن يكون بني وجود الباري وبني املخلوقات زمان، : وجد فيه؟ فإن قالوا
حلق سبحانه قادرا على كان ا: مث يقال هلم. الزمان خملوق وليس قبل الزمان زمان: قلنا

ال : فإن قالوا. أن جيعل مسك الفلك األعلى أكثر مما هو بذراع أو أقلَّ مما هو بذراع
ميكن فهو تعجيز، وألن ما ال ميكن أن يكون أكرب منه وال أصغر فوجوده على ما هو 

عز اهللا : عليه واجب ال ممكن، والواجب يستغين عن علَّة، وقد ستروا مذهبهم بأن قالوا
وجلَّ صانع العامل، وهذا جتوز عندهم ال حقيقة، ألن الفاعل مريد ملا يفعله وعندهم أن 

ومن مذاهبهم أن العامل باق أبدا كما ال بداية . العامل ظهر ضروريا ال أنَّ اهللا فعله
 .ألنه معلول علة قدمية، وكان املعلول مع العلة: قالوا. لوجوده فال اية

لو : ملُ ممِكن الوجود مل يكن قدميا وال معلوالً، وقد قال جالينوسومىت كان العا
قد : فيقال له.  يف هذه املدة الطويلة)١(كانت الشمس مثالً تقبل االنعدام لظهر فيها ذبول

يفسد الشيء بنفسه بغتةً ال بالذبول، مث من أين له أا ال تذبل؟ فإا عندهم مبقدار 
حنو ذلك، فلو نقص منها مقدار جبل مل ي بن ذلك األرض مائة وسبعني مرة أو 

                                     
 .ضعف وذهبت نضارته: يقال ذبل الشىء: ذبول )١(
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للِحس . مث حنن نعلم أن الذهب والياقوت يقبالن الفساد وقد يبقيان سنني وال حيس
نقصاما، وإمنا اإلجياد واإلعدام بإرادة القادر، والقادر ال يتغري يف نفسه وال حتدث له 

 .صفة وإمنا يتغري الفعل بإرادة قدمية

 )فصل(

أن سقراط كان يزعم أن أصول : »اآلراء والديانات«نوخبيت يف كتاب وحكى ال
واهللا تعاىل هو الفعال، والعنصر هو : قال. علة فاعلة، والعنصر، والصورة: األشياء ثالثة

اهللا هو العلة : املوضوع األول للكون والفساد، والصورة جوهر للجسم، وقال آخر منهم
العقل رتب األشياء هذا الترتيب، وقال آخر : خر منهمالفاعلة، والعنصر املنفعل، وقال آ

 .بل الطبيعة فعلته: منهم

ملا شاهدنا : أن قوما من الفالسفة قالوا: وحكى حيىي بن بشر بن عمري النهاوندي
العامل جمتمعا ومتفرقًا ومتحركًا وساكنا علمنا أنه محدثٌ وال بد له من محِدٍث، مث رأينا 

 املاء وال يحِسن السباحة فيستغيثُ بذلك الصانع املدبر فال يغيثه، أو أن اإلنسان يقع يف
 .يف النار، فعلمنا أن ذلك الصانع معدوم

فرقة زعمت أنه ملا : واختلف هؤالء يف عدم الصانع املدبر على ثالث فرق: قال
أكمل العامل استحسنه فخشي أن يزيد فيه أو ينقص منه فيفسد، فأهلك نفسه وخال منه 

 .العامل، وبقيت األحكام جتري بني حيواناته ومصنوعاته على ما اتفق

بل ظهر يف ذات الباري تولول، فلم يزل تنجذب قوته ونوره : وقالت الفرقة الثانية
حىت صارت القوة والنور يف ذلك التولول وهو العامل، وساء نور الباري وكان الباقي منه 

 .نور

عامل إليه حىت يعود كما كان، ولضعفه عن وزعموا أنه سيجذب النور من ال
 .خملوقاته أمهل أمرهم فشاع اجلور

بل الباري ملا اتقن العامل تفرقت أجزاؤه فيه فكل قوة يف العامل : وقالت الفرقة الثالثة
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 .فهي من جوهر الالهوتية

هذا الذي ذكره النهاوندي نقلته من نسخة بالنظامية قد : قال الشيخ رمحه اهللا
منذ مائتني وعشرين سنة؛ ولوال أنه قد قيل ونقل يف ذكره بيان ما قد فعل إبليس كتبت 

يف تلبيسه، لكان األوىل اإلضراب عن ذكره تعظيما هللا عز وجل أن يذكر مبثل هذا، 
 .ولكن قد بينا وجه الفائدة يف ذكره

ه، وقد ثبت وقد ذهب أكثر الفالسفة إىل أن اهللا تعاىل ال يعلم شيئًا، وإمنا يعلم نفس
 .أن املخلوق يعلم نفسه ويعلم خالقه، فقد زادت مرتبةُ املخلوق على رتبة اخلالق

وهذا أظهر فضيحة من أن يتكلم عليه، فانظر إىل ما زينه إبليس : قال املصنف
: هلؤالء احلمقاء مع ادعائهم كمال العقل، وقد خالفهم أبو علي بن سيناء يف هذا فقال

فسه، ويعلم األشياء الكلية وال يعلم اجلزئيات، وتلقف هذا املذهب منهم بلْ يعلم ن
املعتزلة، وكأم استكثروا املعلومات، فاحلمد هللا الذي جعلنا ممن ينفي عن اهللا اجلهل 

ويعلم ما ىف الرب ﴿: ، وقوله]١٤ :امللك[ ﴾أال يعلم من خلق﴿: والنقص، ونؤمن بقوله
، وذهبوا إىل أن علم اهللا ]٥٩: األنعام[ ﴾لمهاوالبحر وما تسقط من ورقة إال يع

إمنا هو قدمي موجود : وقدرته هو ذاته، فرارا من أن يثبتوا قدميني، وجواهبم أن يقال
 .واحد موصوف بصفات الكمال

وقد أنكرت الفالسفةُ بعث األجساد، ورد األرواح إىل األبدان : قال املصنف
ك أمثلةٌ ضربت لعوام الناس ليفهموا الثواب ووجود جنٍة ونار جسمانيني، وزعموا أن تل

والعقاب الروحانيني، وزعموا أن النفس تبقى بعد املوت بقاء سرمديا أبدا، إما يف لذٍة ال 
توصف وهي األنفس الكاملة، أو أٍمل ال يوصف وهي النفوس املتلوثة، وقد تتفاوت 

 . ويزولدرجات األمل على مقادير الناس، وقد ينمحي عن بعضها األمل

حنن ال ننكر وجود النفس بعد املوت، ولذلك مسي عودها إعادة، وال : فيقال هلم
أنَّ هلا نعيما وشقاء، ولكن ما املانع من حشر األجسام؟ ِوملَ ننكر اللذَّاِت واآلالم 
اجلسمانية يف اجلنة والنار، وقد جاء الشرع بذلك فنحن نؤمن باجلمع بني السعادتني، 
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وتني الروحانية واجلسمانية، وأما إقامتكم احلقائق يف مقام األمثال فتحكم بال وبني الشقا
القدرة ال يقف بني يديها شيء، : األبدان تنحل وتؤكل وتستحيل، قلنا: دليل، فإن قالوا

 .على أن اإلنسان إنسان بنفسه

هو، فلو صنع له البدنُ من تراٍب غري التراب الذي خِلق منه مل خيرج عن كونه هو 
مل يكن البدن : كما أنه تتبدل أجزاؤه من الصغر إىل الكرب وباهلزال والسمن، فإن قالوا
قدرة اهللا سبحانه : بدنا حىت يرقى من حالة إىل حالة إىل أن صار حلما وعروقًا، قلنا

وتعاىل ال تقف على املفهوم املشاهد، مث قد أخربنا نبينا أن األجسام تنبت يف القبور قبل 
 .ثالبع

وأَخبرنا أبو بكر حممد بن عبد الباقي البزار، نا أبو حممد اجلوهري، نا عمر بن 
حممد بن الزيات، ثنا قاسم بن زكريا املطرز، ثنا أبو كُريٍب، ثنا أبو معاوية، عن 

ما بني النفختني أربعون، «قال رسول اهللا : األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، قال
: أبيت، قالوا: أربعون شهرا، قال: أبيت، قالوا: ا هريرة أربعون يوما؟ قاليا أب: قالوا

مث ينزلُ اهللا ماًء من السماء فينبتون كما ينبت البقلُ، : أبيت؛ قال: أربعون سنة؟ قال
، منه )١(وليس من اإلنسان شيٌء إال يبلى إال عظما واحدا وهو عجب الذنب: قال

 .أخرجاه يف الصحيحني. )٢(»ق يوم القيامةخلق، ومنه يركَّب اخلل

 مذهب الفالسفة

 ):فصل(

وقد لبس إبليس على أقوام من أهل ملَّتنا فدخل عليهم من باب قوة ذكائهم 
وفطنتهم فأراهم أن الصواب اتباع الفالسفة، لكوم حكماء قد صدرت منهم أفعال 

ل من حكمة سقراط وأبقراط وأقوال دلَّت على اية الذكاء وكمال الفطنة، كما ينق
                                     

هو العظم اللطيف الذى ىف أسفل الصلب، وهو أول ما خيلق من اآلدمى، وهو : عجب الذنب )١(
 .الذى يبقى منه ليعاد تركيب اخللق عليه

 .)٢٩٥٥/١٤١(، ومسلم ىف الفنت )٤٩٣٥(أخرجه البخارى ىف التفسري : متفق عليه )٢(
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وأفالطون وأرسطاطاليس وجالينوس، وهؤالء كانت هلم علوم هندسية ومنطقية وطبيعية 
واستخرجوا بفطنهم أمورا خفية، إال أم ملا تكلموا يف اإلهليات خلطوا ولذلك اختلفوا 

يات واهلندسيات، وقد ذكرنا جنس ختليطهم يف معتقدامفيها، ومل خيتلفوا يف احلس. 

وسبب ختليطهم أن قوى البشر ال تدرك العلوم إال مجلة والرجوع فيها إىل 
وقد حكي هلؤالء املتأخرين يف أمتنا أن أولئك احلكماء كانوا ينكرون الصانع . الشرائع

ويدفعون الشرائع ويعتقدوا نواميس وحيالً، فصدقوا فيما حكي هلم عنهم ورفضوا 
سوا احملذورات واستهانوا حبدود الشرع وخلعوا ربقة شعار الدين وأمهلوا الصلوات والب

اإلسالم، فاليهود والنصارى أعذر منهم لكوم متمسكني بشرائع دلت عليها معجزات، 
واملبتدعة يف الدين أعذر منهم ألم يدعون النظر يف األدلة، وهؤالء ال مستند لكفرهم 

وا أن األنبياء كانوا حكماء إال علمهم بأن الفالسفة كانوا حكماء، أتراهم ما علم
 .وزيادة

فإن أكثر القوم يثبتون : وما قد حكي هلؤالء الفالسفة من جحد الصانع حمال
الصانع وال ينكرون النبوات وإمنا أمهلوا النظر فيها وشذَّ منهم قليل فتبعوا الدهرية الذين 

بهم التفلسف إال فسدت أفهامهم باملرة، وقد رأينا من املتفلسفة من أمتنا مجاعة مل يكس
التحير فال هم يعملون مبقتضاه وال مبقتضى اإلسالم بل فيهم من يصوم رمضان ويصلي 
مث يأخذ يف االعتراض على اخلالق وعلى النبوات ويتكلم يف إنكار بعث األجساد، وال 
يكاد يرى منهم أحد إال ضربه الفقر فأضر به فهو عامة زمانه يف تسخٍط على األقدار 

أنا ال أخاصم إال من فوق الفلك، وكان : واالعتراض على املقدر حىت قال يل بعضهم
 :قوله يف صفة الدنيا قال: يقول أشعارا كثرية يف هذا املعىن، فمنها

أم تراها رميـةً مـن غـري رام         أتراها صنعةً مـن غـري صـانع
 :وقوله

منا اختيـار وال علـم فيقتـبس        قـدمواحريتا من وجـوٍد مـا ت
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ــا خيلصــنا ــاٍء م ــه يف عم )١(منه ذكاء وال عقل وال شـرس       كأن

وحنن يف ظلمـٍة مـا هلـا قمـر       وال قـبس ضيُء وال مشسفيها ي
 يف وجهِه عـبس    )٢(جهلٌ يجهمنا  مدلَّهني حيـارى قـد تكنفنـا
والقولُ فيه كالم كُلُّـه هـوس       فالفعلُ فيه بال ريـٍب وال عمـٍل

وملا كانت الفالسفة قريبا من زمان شريعتنا والرهبنة كذلك، مد بعض أهل ملتنا 
يده إىل التمسك هبذه وبعضهم مد يده إىل التمسك هبذه، فترى كثريا من احلمقى إذا 
نظروا يف باب االعتقاد تفلسفوا وإذا نظروا يف باب التزهد ترهبنوا، فنسأل اهللا ثباتا على 

 .عدونا إنه ويلُّ اإلجابةملتنا وسالمة من 

 )ذكر تلبيسه على أصحاب اهلياكل(

إن لكل روحاين من الروحانيات العلوية هيكالً، أعين جرما من : وهم قوم يقولون
األجرام السماوية، هو هيكله ونسبته إىل الروحاين املختص به نسبة أبداننا إىل أرواحنا، 

: كل العلوية السيارات والثوابت، قالوافيكون هو مدبره واملتصرف فيه، فمن مجلة اهليا
وقال آخرون . فيتقرب إىل هيكله بكل عبادة وقربان. وال سبيل هلا إىل الروحاين بعينه

لكل هيكل مساوي شخص من األشخاص السفلية على صورته وجوهره، فعمل : منهم
 .هؤالء الصور وحنتوا األصنام وبنوا هلا بيوتا

الكواكب السبعة وهي زحلُ، : ي أن قوما قالواوقد ذكر حيىي بن بشر النهاوند
والقمر ،طاردهرةُ، وعوالز ،والشمس ،يخهلذا العامل وهي . واملُشتري، واملر راتهي املدب

تصدر عن أمر املأل األعلى، ونصبوا هلا األصنام على صورا، وقربوا لكل واحٍد منها ما 
 أعمى يقرب إليه بثوٍر )٣(جسما عظيما من اآلنكفجعلوا لزحلَ . يشبهه من احليوان

حسن يؤتى به إىل بيٍت حتته حمفور وفوقه الدرابزين من حديد على تلك احلفرة فيضرب 
                                     

 .لقسوء خ: شرس )١(
 .صار عابس الوجه كريهه: جهم، جهامة، وجهومة: جيهمنا )٢(
 .الرصاص اخلالص: اآلنك )٣(
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الثور حىت يدخل البيت وميشي على ذلك الدرابزين من احلديد فتغوص رجاله ويداه 
مقدس أنت أيها اإلله األعمى : نهنالك مث توقد حتته النار حىت حيترق، ويقول له املُقربو

املطبوع على الشر الذي ال يفعل خريا، قربنا لك ما يشبهك فتقبل منا واكفنا شرك 
 .وشر أرواحك اخلبيثة

 لألصنام )١(ويقربون للمشتري صبيا طفالً وذلك أم يشترون جارية ليطأها السدنةُ
لصيب على يدها ابن مثانية أيام فينخسونه السبعة، فتحمل وتترك حىت تضع، ويأتون هبا وا

أيها الرب اخلير الذي ال يعرف : باِملسلِّ واإلبر، وهو يبكي على يد أمه، فيقولون له
الشر، قد قربنا لك من مل يعرف الشر جيانسك يف الطبيعة فتقبل قرباننا وارزقنا خريك 

 .وخري أرواحك اخليرة

 أبيض الرأس من الشقرة، يأتون به فيدخلونه )٢( أمنشويقربون للمريخ رجالً أشقر
يف حوض عظيم ويشدون قيوده إىل أوتاد يف قعر احلوض وميألون احلوض زيتا حىت 
يبقى الرجل قائما فيه إىل حلقه وخيلطون بالزيت األدوية املُقوية للعصب واملعفنة للحم، 

 املُعفِّنة للحم واجللد قبضوا على رأسه حىت إذا دار عليه احلولُ بعد أن يغذَّى باألغذية
فملخوا عصبه من جلده ولفوه حتت رأسه وأتوا به إىل صنمهم الذي هو على صورة 

أيها اإلله الشرير ذو الفنت واجلوائح قربنا إليك ما يشبهك فتقبل قرباننا : املريخ، فقالوا
 .واكفنا شرك وشر أرواحك اخلبيثة الشريرة

الرأس تبقى فيه احلياةُ سبعة أياٍم وتكلمهم بعلم ما يصيبهم تلك السنة ويزعمون أن 
ويقربون للشمس تلك املرأة اليت قتلوا ولدها للمشتري ويطوفون بصورة . من خري وشر

مسبحةٌ مهللة أنت أيتها اآلهلة النورانية قربنا إليك ما يشبهك، فتقبلي : الشمس ويقولون
 .ك، وأعيذينا من شركقرباننا وارزقينا من خري

أيتها : ويقربون للزهرة عجوزا مشطاء ماجنةً يقدموا بني يديها وينادون حوهلا
                                     

 .بالتحريك، مجع سادن، وهو خادم الكعبة وبيت األصنام: السدنة )١(
 .بفتحتني، نقط بيض وسود: النمش )٢(



-٦٤- تلبيس إبليس

اآلهلة املاجنة أتيناك بقربان بياضه كبياضك وجمانته كمجانتك وظرفه كظرفك فتقبليها 
 فيحثون منا، مث يأتون باحلطب فيجعلونه حول العجوز ويضرمون فيه النار إىل أن حتترق

 .رمادها يف وجه الصنم

ويقربون لعطارد شابا أمسر حاسبا كاتبا متأدبا يأتون به حبيلة، وكذلك يفعلون 
بالكل خيدعوم ويبنجونهم ويسقُوُم أدويةً تزيلُ العقل وخترس األلسنة فيقدمون هذا 

ظريف وبطبعك أيها الرب الظريف أتيناك بشخص : الشاب إىل صنم عطارد ويقولون
اهتدينا، فتقبل منا، مث ينشر الشاب نصفني ويربع وجيعل على أربع خشبات حوله 

 .ويضرم يف كل خشبة النار حىت حتترق وحيترق الربع معها وحيثون رماده يف وجهه

يا بريد اآلهلة وخفيف األجرام : ويقربون للقمر رجالً آدم كبري الوجه ويقولون له
 .العلوية

 )ذكر تلبيسه على عباد األصنام(

كُلُّ حمنٍة لبس هبا إبليس على الناس فسببها امليل إىل احلس واإلعراض : قال املصنف
عن مقتضى العقل، وملا كان احلس يأنس باملثل دعا إبليس لعنه اهللا خلقًا كثريا إىل عبادة 

له أا اآلهلة وحدها، فمنهم من حسن . الصور وأبطل عند هؤالء عمل العقل باملرة
 بقرن له أن عبادة هذه تومنهم من وجد فيه قليل فطنٍة فعلم أنه ال يوافقه على هذا فزي

 ].٣: الزمر [﴾ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى﴿: إىل اخلالق فقالوا

 ذكر بداية تلبيسه على عباد األصنام

، نا أبو احلسني بن عبد اجلبار، نا أبو جعفر أَخبرنا عبد الوهاب بن املبارك احلافظ
ابن أمحد بن السلم، نا أبو عبيد اهللا حممد بن عمران املرزباين، نا أبو بكر أمحد بن حممد 

ثنا أبو احلسن علي ابن : بن عبد اهللا اجلوهري، ثنا أبو علي احلسن بن علَيل العرتي
أخربين أيب، : لسائب الكليب، قالأخربنا هشام بن حممد بن ا: الصباح بن الفُرات، قال

أول ما عبدت األصنام كان آدم ملا مات جعله بنو شيث بن آدم يف مغارة يف اجلبل : قال
 .وهو أخصب جبل يف األرض» بوذ«الذي أهبط عليه آدم بأرض اهلند، ويقال للجبل 
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: فأخربين أيب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس، رضي اهللا عنهما قال: قال هشام
بنو شيث بن آدم عليه الصالة والسالم يأتون جسد آدم يف املغارة فيعظِّمونه فكان 

يا بين قابيل إن لبين شيث دوارا يدورون : ويترمحون عليه، فقال رجل من بين قابيل
وأخربين : قال. حوله ويعظمونه وليس لكم شيء فنحت هلم صنما فكان أول من عملها

ثُ، ويعوق، ونسر، قوما صاحلني فماتوا يف شهر فجزع أيب أنه كان ودٌّ، وسواع، ويغو
يا قوم هل لكم أن أعمل لكم مخسة أصنام : عليهم أقارهبم، فقال رجل من بين قابيل

فنحت هلم مخسة . نعم: على صورهم غري أنين ال أقدر أن أجعل فيها أرواحا؟ فقالوا
 وعمه وا بن عمه فيعظمه أصنام على صورهم ونصبها هلم، فكان الرجل منهم يأيت أخاه

ويسعى حوله حىت ذهب ذلك القرن األول، وعملت على عهد يزد بن مهالئيل بن 
قينان بن أنوش بن شيث بن آدم، مث جاء قرن آخر فعظَّموهم أشد تعظيم من القرن 

 .األول

ما عظَّم األولون هؤالء إال وهم يرجون : مث جاء من بعدهم القرن الثالث فقالوا
عند اهللا عز وجلَّ، فعبدوهم وعظَّموا أمرهم واشتد كفرهم، فبعث اهللا سبحانه شفاعتهم 

وتعاىل إليهم إدريس عليه الصالة والسالم فدعاهم فكذبوه فرفعه اهللا مكانا عليا، ومل 
يزل أمرهم يشتد فيما قال الكليب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس حىت أدرك نوح فبعثه 

ئٍذ ابن أربعمائة ومثانني سنة، فدعاهم إىل عبادة اهللا عز وجل مائة اهللا نبيا وهو يوم
وعشرين سنة فعصوه وكذَّبوه فأمره اهللا تعاىل أن يصنع الفُلْك، فعملها وفرغ منها 
وركبها وهو ابن ستمائة سنة، وغرق من غرق، ومكث بعد ذلك ثالمثائة سنة ومخسني 

سنة، فأهبط املاء هذه األصنام من أرض إىل سنة، فكان بني آدم ونوٍح ألفا سنة ومائتا 
 ة، فلما نضبت املاُء بقيت على الشطِّ فسفت الريحدأرض، حىت قذفها إىل أرض ج

 .عليها حىت وارا

. وكان عمرو بن لُحي كاهنا وكان يكىن أبا مثامة له ِرئي من اجلن: قال الكليب
والسالمة، ائت صفا جدة، جتد فيها عجل املسري والظعن من امة، بالسعد : فقال له

أصناما معدة، فأوردها امة وال ب، مث ادع العرب إىل عبادا تجب، فأتى ر جدة 
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فاستثارها مث محلها حىت ورد هبا امة وحضر احلج فدعا العرب إىل عبادا قاطبة، 
ان بوادي القرى بدومة فأجابه عوف بن عذرة بن زيد الالّت فدفع إليه ودا فحمله فك

وجعل عوف ابنه عامرا سادنا له، فلم . اجلندل ومسى ابنه عبد ود فهو أول من مسي به
 .يزل بنوه يدينون به حىت جاء اهللا باإلسالم

وكان أيب يبعثين بالل بن : حدثين مالك بن حارثة أنه رأى ودا، قال: قال الكليب
.  رأيت خالد بن الوليد بعد كسره فجعله جذاذًامث: اسِق إهلك فأشربه، قال: إليه ويقول

وكان رسول اهللا بعثه من غزوة تبوك هلدمه فحالت بينه وبني هدمه بنو عبد ود وبنو 
عامر فقاتلهم فقتلهم وهدمه وكسره وقتل يومئٍذ رجالً من بين عبد ود يقال له قطن بن 

 :وهي تقول) وهو مقتول(شريح فأقلبت أمه 

ــدوم ــودةُ ال ت ــك امل هر النعـيم  وال يبقى على الـد     أال تل
فـروال يبقى على احلـدثان ع  ــاهقٍة رؤوم ــه أم بشـ لـ

 )البسيط: (مث قالت

 يا جامعا جمع األحشاء والكبِد

 م تولد ومل تِلِدـيا ليت أُمك ل

 .مث أكبت عليه فشهقت وماتت

كان : قال. ىت كأين أنظر إليهِصف يل ودا ح: فقلت ملالك بن حارثة: قال الكليب
متثال رجل أعظم ما يكون من الرجال قد دير، أي نقش، عليه حلَّتان متزر حبلة مرتد 
بأخرى، عليه سيف قد تقلّده وتنكَّب قوسا وبني يديه حربة فيها لواء ووفضة فيها نبلٌ 

 .يعين جعبتها

ن هذيٍل يقال له وأجابت عمرو بن لُحي مضر بن نزار فدفع إىل رجل م: قال
احلارثُ بن متيم ابن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر سواعا، وكان بأرٍض 

 .يقال هلا رهاط من بطن خنلة يعبده من يليه من مضر
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 :فقال رجل من العرب

كما عكفت هذيلُ على سـواعِ      تراهم حـول قبلتـهم عكُوفًـا
ــهيظــلُّ ــه صــرعى لدي غنائم من ذخـائر كـلِّ راعـي         حيات

وأجابته مذحج فدفع إىل أنعم بن عمرو املرادي يغوث، وكان بأكمة باليمن تعبده 
 .مذحج ومن واالها

وأجابته مهدان فدفع إىل مالك بن مرثد بن جشم يعوق، وكان بقرية يقال هلا 
 .جوان تعبده مهدان ومن واالها من اليمن

ر فدفع إىل رجل من ذي ريا، وكان وأجابته ِحمن يقال له معدي كرب نسرعي
فلم يزالوا يعبدونه حىت . مبوضع من أرض سبأ يقال له بلخع تعبده ِحمير من واالها

 .)١(هودهم ذو نواس ومل تزل هذه األصنام تعبد حىت بعث اهللا حممدا فأمر هبدمها

: ما قالوحدثنا الكليب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس رضي اهللا عنه: قال هشام
رفعت يل النار فرأيت عمرو بن لُحي قصريا أمحر أزرق جير قُصبه يف «قال رسول اهللا 

هذا عمرو بن حلي أولُ من حبر البحرية ووصل الوصيلة : من هذا؟ قيل: النار، قلت
 .)٢(»وسيب السائبة ومحى احلمام وغير دين إمساعيل ودعا العرب إىل عبادة األوثان

وحدثين أيب وغريه أن إمساعيل عليه الصالة والسالم ملا سكن مكة : هشامقال 
وولد له فيها أوالدا فكثروا حىت مألوا مكة ونفوا من كان هبا من العماليق ضاقت عليهم 
مكة ووقعت بينهم احلروب والعداوات فأخرج بعضهم بعضا فتفسحوا يف البالد 

بادة األوثان واحلجارة أنه كان ال يظعن من والتمسوا املعاش فكان الذي محلهم على ع
مكة ظاعن إال احتمل معه حجرا من حجارة احلرم تعظيما للحرم وصيانة ملكة فحيث 

                                     
 ).٤٩٢٠(ري ارى ىف التفسبخالقصة الصحيحة هلذه األصنام الىت تعبد من دون اهللا، ذكرها ال )١(
، والكامل ىف الضعفاء ٣/٥٥٧هذا اإلسناد فيه الكلىب وهو متروك كما ىف ميزان االعتدال  )٢(

٦/١١٤ . 
 .من حديث أىب هريرة) ٢٨٥٦/٥٠(، ومسلم ىف اجلنة )٤٦٢٣(ولكن أخرجه البخارى ىف التفسري 
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ما حلُّوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة تيمنا منهم هبا وصيانة للحرم وحبا له وهم 
اهيم وإمساعيل، مث عبدوا ما بعد يعظِّمون الكعبة ومكة وحيجون ويعتمرون على أثر إبر

 ،استحسنوا ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم غريه
فعبدوا األوثان وصاروا إىل ما كانت عليه األمم من قبلهم، واستخرجوا ما كان يعبد 

ظيم قوم نوح وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم وإمساعيل يتمسكون هبا، من تع
البيت والطواف به واحلج والعمرة والوقوف بعرفة واملزدلفة وإهداء البدِن واإلهالل 

لبيك اهللا م لبيك، لبيك ال شريك لك : (وكانت نزار تقول إذا ما أهلَّت. باحلج والعمرة
 ).إال شريكًا هو لك متلكه وما ملك

ووصل الوصيلة وكان أول من غير دين إمساعيل ونصب األوثان وسيب السائبة 
عمرو بن ربيعة وهو حلي بن حارثة وهو أبو خزاعة، وكانت أم عمرو بن حلي فهرية 
بنت عامر بن احلارث، وكان احلارث هو الذي يلي أمر الكعبة فلما بلغ عمرو بن حلي 
نازعه يف الوالية وقاتل جرهم بن إمساعيل فظفر هبم وأجالهم عن الكعبة ونفاهم من 

إن بالبلقاء : حجابة البيت من بعدهم، مث إنه مرض مرضا شديدا فقيل لهبالد مكة وتوىل 
من أرض الشام محةً إن أتيتها برئت فأتاها فاستحم هبا فربأ، ووجد أهلها يعبدون 

نستسقي هبا املطر ونستنصر هبا على العدو، فسأهلم أن : ما هذه؟ فقالوا: األصنام، فقال
 . مكَّة ونصبها حول الكعبة واختذت العرب األصناميعطوه منها ففعلوا فقِدم هبا

وكان أقدمها مناةُ وكان منصوبا على ساحل البحر من ناحية املسلك بقُديد بني 
مكة واملدينة وكانت العرب مجيعا تعظِّمه واألوس واخلزرج ومن نزل املدينة ومكة وما 

 .واالها ويذحبون له ويهدون له

 قريش، عن أيب عبيدة بن عبد اهللا بن أيب عبيدة بن وحدثنا رجل من: قال هشام
كانت األوس واخلزرج ومن يأخذ مأخذهم من العرب من : حممد بن عامر بن يسار قال

أهل يثرب وغريها حيجون فيقفون مع الناس املواقف كلها وال حيلقون رؤوسهم، فإذا 
م متاما إال بذلك، وكانت نفروا أتوه فحلقوا عنده رؤوسهم وأقاموا عنده ال يرون حلجه
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 .مناةُ هلُذيل وخزاعة، فبعث رسول اهللا عليا رضي اهللا عنه فهدمها عام الفتح

مث اختذوا الالَّت بالطائف وهي أحدث من مناة وكانت صخرةً مرتفعةً وكانت 
سدنتها من ثقيٍف، وكانوا قد بنوا عليها بناء، وكانت قريش ومجيع العرب تعظمها، 

تسمي زيد الالَّت وتيم الالت، وكانت يف موضع منارة مسجد الطائف وكانت العرب 
اليسرى اليوم، فلم يزالوا كذلك حىت أسلمت ثقيف، فبعث رسول اهللا املغرية بن شعبة 

 .فهدمها وحرقها بالنار

مث اختذوا العزى وهي أحدث من الالَّت اختذه ظامل بن أسعد وكانت بوادي خنلة 
 .وبنوا عليها بيتا وكانوا يسمعون منه الصوتالشامية فوق ذات ِعرق 

: وحدثين أيب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: قال هشام
كانت العزى شيطانةً تأيت ثالث مسرات ببطن خنلة، فلما افتتح رسول اهللا مكة بعث 

وىل، فأتاها ائِت بطن خنلة فإنك جتد ثالث مسراٍت فاعتضد األ: خالد بن الوليد فقال
فاعضد الثانية، فأتاها : قال. ال: هل رأيت شيئًا؟ قال: فلما جاء إليه قال. فعضدها

فاعضد الثالثة، فأتاها فإذا : قال. ال: هل رأيت شيئًا؟ قال: فعضدها، مث أتى النيب فقال
مي وكان هو جبنية نافشٍة شعرها واضعٍة يديها على عاتقها تصر بأنياهبا وخلفها دبيةُ السل

 :قال خالد. سادا

 يا عز كُفرانك ال سبحانك

 قد أهانك اللَّـهإين رأيت  

مث ضرهبا ففلق رأسها فإذا هي حممةٌ، مث عضد الشجرة وقتل دبية السادن، مث أتى 
 .)١(»تلك العزى وال عزى بعدها للعرب«: النيب فأخربه، فقال

                                     
شام هو ابن ، وىف إسناده ه٥/١٠١أخرجه ابن عساكر ىف ذيب تاريخ دمشق : ضعيف جدا )١(

وأخرجه الطرباىن عن أىب الطفيل . حممد بن السائب الكلىب وهو متروك هو وأبوه كما ىف امليزان
 . »وفيه حيىي بن املنذر وهو ضعيف«:  وقال اهليثمى٦/١٧٦كما ىف جممع الزوائد 

= 
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 جوف الكعبة وحوهلا وأعظمها عندهم هبلُ، وكان لقريٍش أصنام يف: قال هشام
وكان فيما بلغين من عقيٍق أمحر على صورة اإلنسان مكسور اليد اليمىن أدركته قريش 
كذلك فجعلوا له يدا من ذهب، وكان أول من نصبه خزميةُ بن مدركة بن إلياس بن 

صريح، : امضر، وكان يف جوف الكعبة وكان قدامه سبعةُ أقدٍح مكتوب يف أحده
: ويف اآلخر ملصق، فإذا شكُّوا يف مولوٍد أهدوا له هدية مث ضربوا بالقدح فإن خرج

 .صريح أحلقوه، وإن خرج ملصقًا دفعوه

وكانوا إذا اختصموا يف أمر أو أرادوا سفرا أو عمالً أتوه فاستقسموا بالقداح 
فقال رسول اهللا . دينكاُعلُ هبلُ أي عال : عنده، وهو الذي قال له أبو سفيان يوم أحد

 .)١(»اهللا أعلى وأجل: قولوا«: وما نقول؟ قال: فقالوا» أال جتيبونه؟«: ألصحابه

فحدث الكليب، عن أيب صاحل، عن ابن : وكان هلم إساف ونائلة، قال هشام
إساف بن يعلى، ونائلة بنت زيد من : عباس، أن إساف رجلٌ من جرهم يقال له

 أرض اليمن فأقبال حجاجا فدخال البيت فوجدا غفلة من جرهم، وكان يتعشقها يف
الناس وخلوةً من البيت، ففجر هبا يف البيت فمسخا فأصبحوا فوجدومها ممسوخني، 
. فأخرجومها فوضعومها موضعهما فعبدته خزاعةُ وقريش ومن حج البيت بعد من العرب

 الناس هبما، فلما طال مكثُهما ملا مِسخا حجرين وِضعا عند البيت ليتعظ: قال هشام
وعبدت األصنام عبدا معها، وكان أحدمها ملصقًا بالكعبة واآلخر يف موضع زمزم 

 .فنقلت قريش الذي كان ملصقًا بالكعبة إىل اآلخر فكانوا ينحرون ويذحبون عندمها

اج وكان من تلك األصنام ذُو اخللصة وكان مروةً بيضاء منقوشة، عليها كهيئة الت
وكانت بتبالة بني مكة واليمن على مسرية سبع ليال من مكة وكانت تعظمها ودي هلا 

فوجهه إليه » أال تكفين ذا اخللصة؟«: فقال رسول اهللا جلرير رضي اهللا عنه. خثعم وجبيلة
                                     = 

 ).٣٠٥٨(، وضعيف اجلامع ٦/٢٦الدر املنثور : وانظر
 من حديث الرباء ٤/٢٩٣، وأمحد ىف املسند )٣٠٣٩(ري أخرجه البخارى ىف اجلهاد والس: صحيح )١(

 .بن عازب



-٧١- تلبيس إبليس

. )١(فسار بأمحس فقابلته خثعم وجبيلة فظفر هبم وهدم بنيان ذي اخللصة وأضرم فيه النار
 .يوم عتبةُ باب مسجد تبالةوذو اخللصة ال

وكان لدوٍس صنم يقال له ذو الكفني، فلما أسلموا بعث رسول اهللا الطفيل بن * 
 .عمرو فحرقه

 .وكان لبين احلارث بن يشكر صنم يقال له ذو الثرى* 

وكان لقُضاعة وخلٍم وجذام وعاملة وغطفان صنم يف مشارف الشام يقال له * 
 .األقيصر

 .يقال له فهم، وبه كانت تسمي عبد فهموكان ملزينة صنم * 

 *رعيوكانت لعرتة صنم يقال له س. 

وكان لطيىٍء صنم يقال له الفُلُس، وكان ألهل كل واد من مكة صنم يف دارهم * 
يعبدونه، فإذا أراد أحدهم السفر كان آخر ما يصنع يف مرتله أن يتمسح به، وإذا قدم 

 مرتله أن يتمسح به، ومنهم من اختذ بيتا، ومن مل من سفره كان أول ما يصنع إذا دخل
 .يكن له صنم وال بيت نصب حجرا مما استحسن به مث طاف به ومسوها األنصاب

وكان الرجل إذا سافر فرتل مرتالً أخذ أربعة أحجار فنظر إىل أحسنها فاختذه * 
 .الً آخر فعل مثل ذلك لقدره فإذا ارحتل تركه، فإذا نزل مرت)٢(ربًا وجعله ثالثة األثايف

وملا ظهر رسول اهللا على مكة دخل املسجد واألصنام منصوبة حول الكعبة * 
جاء احلق وزهق الباطلُ إن «:  قوسه يف عيوا ووجوهها ويقول)٣(فجعل يطعن بسيِة
، مث أمر هبا فكُفئت على وجوهها مث أُخرجت من املسجد »الباطل كان زهوقًا

                                     
، ومسلم ىف فضائل )٣٠٧٦، ٢٠٣٦، ٣٠٢٠(أخرجه البخارى ىف اجلهاد والسري : متفق عليه )١(

 ).١٣٧، ٢٤٧٦/١٣٦(الصحابة 
 .ما يوضع عليه القدر ويوقد عليه: األثاىف )٢(
 .بكسر السني، ما عطف من طرف القوس: سية )٣(
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 .)١(فحرقت

يف زمان يزدجرد عبدت األصنام : عباس رضي اهللا عنهما أنه قالوعن ابن * 
 .ورجع من رجع عن اإلسالم

أَخبرنا إمساعيل بن أمحد، نا عمر بن عبيد اهللا، نا أبو احلسني بن بشران، نا عثمان 
مسعت أبا : ابن أمحد الدقاق، ثنا مجيل، ثنا حسن بن الربيع، ثنا مهدي بن ميمون، قال

ملا بعث رسول اهللا فسمعنا به حلقنا مبسيلمة الكذاب، وحلقنا : ردي يقولرجاٍء العطا
بالنار، وكنا نعبد احلجر يف اجلاهلية فإذا وجدنا حجرا هو أحسن منه نلقي ذاك 
 .ونأخذه، وإذا مل جند حجرا مجعنا حثيةً من تراٍب مث جئنا بغنٍم فحلبناها عليه مث طُفنا به

بد الباقي بن أمحد، نا محد بن أمحد احلداد، نا أبو نعيم أمحد ابن أَخبرنا حممد بن ع
عبد اهللا، ثنا أبو حامد بن جبلة، ثنا أبو عباس السراج، ثنا أمحد بن احلسن بن خراش، 

كنا : مسعت أبا رجاٍء العطاردي يقول: ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا عمارةُ املعويل، قال
ه فنعبده، وكنا نعمد إىل احلجر األبيض فنعبده زمانا نعمد إىل الرمل فنجمعه فنحلب علي

 .)٢(مث نلقيه

أَخبرنا أبو منصور القزاز، نا أبو بكر بن ثابت، نا عبد العزيز بن علي الوراق، نا 
أمحد بن إبراهيم، ثنا يوسف بن يعقوب النيسابوري، نا أبو بكر بن أيب شيبة، ثنا يزيد 

كنا يف : مسعت أبا عثمان النهدي قال:  زينب، قالبن هارون، نا احلجاج بن أيب
يا أهل الرحال إن ربكم قد هلك فالتمسوا : اجلاهلية نعبد حجرا فسمعنا مناديا ينادي

فخرجنا على كل صعب وذلول فبينما حنن كذلك نطلب، إذا حنن : قال. لكم ربا غريه
 .نا فإذا حجر فنحرنا عليه اجلُزرفجئ: إنا قد وجدنا ربكم أو شبهه، قال: مبناٍد ينادي

أنبأنا حممد بن أيب طاهر، نا أبو إسحاق الربمكي، نا أبو عمر بن حيويه، نا أمحد 
                                     

من حديث ابن ) ١٧٨١/٨٧(، مسلم ىف اجلهاد )٤٢٨٧(أخرجه البخارى ىف املغازى : ق عليهمتف )١(
 .مسعود

 .٢/٣٠٦ذكره أبو نعيم ىف حلية األولياء  )٢(
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بن معروف، نا احلسني بن الفهم، ثنا حممد بن سعد، نا حممد بن عمر، ثين احلجاج بن 
كنت : صفوان، عن ابن أيب حسني، عن شهر بن حوشٍب، عن عمرو بن عنبسة قال

مرًءا ممن يعبد احلجارة، فيرتلُ احلي ليس معهم آهلة فيخرج احلي منهم فيأيت بأربعة ا
أحجار، فينصب ثالثةً لقدره وجيعل أحسنها إهلًا يعبد، مث لعله جيد ما هو أحسن منه قبل 

ويأخذُ غريه ١(أن يرحتل فيتركه(. 

بار، نا أبو احلسن العتيقي، أنبأنا عبد الوهاب بن املبارك، نا أبو احلسني بن عبد اجل
نا عثمان ابن عمرو بن املُنتاب، نا أبو حممد عبد اهللا بن سليمان الفامي، ثين أبو الفضل 
حممد ابن أيب هارون الوراق، ثنا احلسن بن عبد العزيز اجلروي، عن شيخ من ساكين 

أصل : الكيف عبدت العرب احلجارة واألصنام؟ فق: سئل سفيان ابن عيينة: مكة، قال
 .عبادم احلجارة أم قالوا البيت حجر فحيثُ ما نصبنا حجرا فهو مبرتلة البيت

كان كثري من أهل اهلند يعتقد الربوبية ويقرون بأن هللا تعاىل : وقال أبو معشر
مالئكة إال أم يعتقدونه صورة كأحسن الصور وأن املالئكة أجسام حسانٌ وأنه 

ته حمتجبون بالسماء فاختذوا أصناما على صورة اهللا سبحانه سبحانه وتعاىل ومالئك
 .عندهم وعلى صور املالئكة فعبدوها وقربوا هلا ملوضع املشاهبة على زعمهم

إن املالئكة والكواكب واألفالك أقرب األجسام إىل اخلالق : وقيل لبعضهم
 .فعظَّموها وقربوا هلا مث عملوا األصنام

اء بيوتا كانت لألصنام فمنها بيت على رأس جبل بأصبهان وبىن مجاعة من القدم
كانت فيه أصنام أخرجها كوشتاسب ملا متجس وجعله بيت نار، والبيت الثاين والثالث 
يف أرض اهلند، والرابع مبدينة بلخ بناه منوشهر فلما ظهر اإلسالم خربه أهلُ بلخ، 

على اسم الز حاكبصنعاء بناه الض هرة فخربه عثمانُ بن عفان رضي اهللا واخلامس بيت
املعتصم بهعنه، والسادس بناه قابوس امللك على اسم الشمس مبدينة فرغانة فخر. 

                                     
فيه شهر بن حوشب كثري اإلرسال واألوهام، ومل يلق عمرو بن عبسة كما ىف : إسناد ضعيف )١(

 .التهذيب
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أن شريعة اهلند وضعها هلم رجل برمهي، : وذكر حيىي بن بشر بن عمري النهاوندي
، )دائن السندوهي مدينة من م(ووضع هلم أصناما وجعل هلم أعظم بيوم بيتا بامليلتان 

وجعل فيه صنمهم األعظم الذي هو كصورة اهليوىل األكرب، وهذه املدينة فتحت يف أيام 
إن تركتموه ومل تقلعوه جعلنا لكم ثُلُث ما جيتمع : احلجاج وأرادوا قلع الصنم فقيل هلم

فأمر عبد امللك بن مروان بتركه، فاهلند حتج إليه من ألفي فرسخ، وال بد . له من مال
لحاج أن حيمل معه دراهم على قدر ما ميكنه من مائة إىل عشرة آالف ال يكون أقل ل

من هذا وال أكثر، ومن مل حيمل معه ذلك مل يتم حجه، فيلقيه يف صندوق عظيم هناك 
ويطوفون بالصنم، فإذا ذهبوا قُسم ذلك املالُ فثُلثُه للمسلمني وثُلثُه لعمارة املدينة 

 ا وثُلثُهنم ومصاحلهوحصولسدنة الص. 

فانظر كيف تالعب الشيطان هبؤالء وذهب : قال الشيخ أبو الفرج رمحه اهللا
بعقوهلم فنحتوا بأيديهم ما عبدوه، وما أحسن ما عاب احلق سبحانه وتعاىل أصنامهم 

أهلم أرجل ميشون هبا أم هلم أيد يبطشون هبا أم هلم أعني يبصرون هبا أم هلم ﴿: فقال
 .]١٩٥: األعراف[ ﴾ون هباآذان يسمع

وكانت اإلشارة إىل العباد، أي أنتم متشون وتبطشون وتبصرون وتسمعون 
واألصنام عاجزةٌ عن ذلك وهي مجاد وهم حيوان فكيف عِبد التام الناقص؟ ولو تفكَّروا 

 وال لعلموا أن اإلله يصنع األشياء وال يصنع، وجيمع وليس مبجموع، وتقوم األشياُء به
يقوم هبا، وإمنا ينبغي لإلنسان أن يعبد من صنعه ال ما صنعه، وما خيلَ إليهم أن األصنام 

 .تشفع فخيالٌ ليس فيه شبهةٌ يتعلق هبا

 ذكر تلبيسه على عابدي النار والشمس والقمر

قد لبس إبليس على مجاعة فحسن هلم عبادة النار وقالوا هي اجلوهر : قال املصنف
 .يستغين العامل عنه، ومن ههنا زين عبادة الشمسالذي ال 

أنه ملا قتل قابيلُ هابيل وهرب من أبيه آدم إىل : وذكر أبو جعفر بن جرير الطربي
إن هابيل إمنا قُبل قُربانه وأكلته النار ألنه كان خيدم النار : اليمن أتاه إبليس، فقال له
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 بيت ناٍر، فهو أولُ من نصب النار ويعبدها فانصب أنت نارا تكون لك ولعقبك، فبىن
 .وعبدها

وجاء زرادشت من بلخ وهو صاحب اوس، فادعى أن الوحي : قال اجلاحظ
يرتلُ إليه على جبل سيالن، فدعا أهل تلك النواحي الباردة الذين ال يعرفون إال الربد 

شرع ألصحابه وجعل الوعيد بتضاعف الربد، وأقر بأنه مل يبعث إال إىل اجلبال فقط؛ و
 .التوضؤ باألبوال وغشيان األمهات، وتعظيم النريان، مع أمور مسجة

كان اهللا وحده، فلما طالت وحدته فكَّر فتولد من : ومن قول زرادشت: قال
 .فكرته إبليس، فلما مثل بني يديه وأراد قتله امتنع منه فلما رأى امتناعه ودعه إىل مدة

فأول من رسم . وقد بىن عابدو النار هلا بيوتا كثرية: قال الشيخ أبو الفرج رمحه اهللا
هلا بيتا أفريدون فاتخذ هلا بيتا بطُوس وآخر ببخارى، واختذ هلا هبمن بيتا بسجستان، 

وقد كان . واختذ هلا أبو قُباذ بيتا بناحية خبارى، وبنيت بعد ذلك بيوت كثرية هلا
ماء فأكلت قُرباُم، وذلك أنه بىن بيتا زرداشت وضع نارا زعم أا جاءت من الس

وجعل يف وسطه مرآةً ولف القُربان يف حطب وطرح عليه الكربيت فلما استوِت 
الشمس يف كبد السماء قابلت كُوةً قد جعلها يف ذلك البيت فدخل شعاع الشمس 

 .لنارال تطفئوا هذه ا: فوقع على املرآة فانعكس على احلطب فوقعت فيه النار، فقال

 ):فصل(

 .وقد حسن إبليس لعنه اهللا ألقواٍم عبادة القمر وآلخرين عبادة النجوم: قال املصنف

وكان أبو . وكان قوم يف اجلاهلية عبدوا الشعرى العبور وفُتنوا هبا: قال ابن قتيبة
 .كبشة الذي كان املشركون ينسبون إليه رسول اهللا أول من عبدها

ا ومل يقطع السماء عرضا غريها وعبدها وخالف قطعت السماء عرض: وقال
هذا ابن أيب كبشة : قريشا، فلما بعث رسول اهللا ودعا إىل عبادة اهللا وترك األوثان قالوا

يا أخت هارون أي شبيهة : أي شبهه ومثله يف اخلالف، كما قالت بنو إسرائيل ملرمي
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األخرى هي الغميصاء، وهي هارون يف الصالح، ومها شعريان إحدامها هذه والشعرى 
تقابلها وبينهما ارة، والغميصاُء من الذِّراع املبسوط يف جبهة األسد وتلك هي 

 .اجلوزاء

هي بنات اهللا تعاىل، تعاىل اهللا : وزين إبليس لعنه اهللا آلخرين عبادة املالئكة وقالوا
ن قوٍم يعبدون البقر فلهذا وزين آلخرين عبادة اخليل والبقر، وكان السامري م. عن ذلك

صاغ عجالً، وجاء يف التفسري أن فرعون كان يعبد تيسا، وليس يف هؤالء من أعمل 
 .فكره وال استعمل عقله يف تدبري ما يفعل نسأل اهللا السالمة يف الدنيا واآلخرة

 )ذكر تلبيسه على اجلاهلية(
 ومن أقبح تلبيسه عليهم ذكرنا كيف لبس عليهم يف عبادة األصنام،: قال املصنف

وإذا قيل هلم اتبعوا ﴿: يف ذلك تقليد اآلباء من غري نظر يف دليل كما قال اهللا عز وجل
ما أنزل اهللا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم ال يعقلون شيئًا وال 

 !.أتتبعوم أيضا؟: ، املعىن]١٧٠:البقرة[ ﴾يهتدون

على طائفة منهم فقالوا مبذاهب الدهرية وأنكروا اخلالق وجحدوا وقد لَبس إبليس 
وما هى إال حياتنا الدنيا منوت وحنىي وما يهلكنا ﴿: البعث، الذين قال اهللا سبحانه فيهم

فأقروا باخلالق لكنهم جحدوا الرسل : وعلى آخرين منهم]. ٢٤: اجلاثية [﴾إال الدهر
وأمال آخرين منهم إىل .  أن املالئكة بنات اهللافزعموا: وعلى آخرين منهم. والبعث

مذهب اليهود، وآخرين إىل مذهب اوس، وكان يف بين متيم منهم زرارةُ بن جديس 
 .التميمي وابنه حاجب

وممن كان يقر باخلالق واالبتداء واإلعادة والثَّواب والعقاب عبد املطلب بن هاشم، 
عدة، وعامر بن الظرب، وكان عبد املطلب إذا وزيد بن عمرو ابن نفيل، وقس بن سا

ت اهللا إنَّ وراء هذه الدار لدارا جيزى فيها احملسن : رأى ظاملًا مل تصبه عقوبةٌ قال
 )الطويل: (ومنهم زهري بن أيب سلمى وهو القائل. واملسيء
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ليوم حساٍب أو يعجل فيـنقمِ      يؤخر فيوضع يف كتاٍب فيدخر
 .مث أسلم

 زيد الفوارس بن حصن، ومنهم القلمس بن أُمية الكناينُّ كان خيطب بفناء ومنهم
يا معشر : الكعبة، وكانت العرب ال تصدر عن موامسها حىت يعظها ويوصيها فقال يوما

إنكم تفردمت بآهلة شتى، إين ألعلم ما اهللا : قال. وما ذاك: قالوا. العرب أطيعوين ترشدوا
 اهللا رب هذه اآلهلة وأنه ليحب أن يعبد وحده، فتفرقت عنه العرب بكل هذا راٍض، وأن

من مات فربطت على قربه دابته : وكان فيهم قوم يقولون. لذلك، ومل يسمعوا مواعظه
وممن قاله عمرو ابن . وتركت حىت متوت حِشر عليها ومن مل يفعل ذلك حِشر ماشيا

 .زيد الكليب

ء مل يزل عن الشرك، وإمنا متسك منهم بالتوحيد ورفض وأكثر هؤال: قال املصنف
 .األصنام القليلُ كقس بن ساعدة وزيد

النسيُء وهو حترمي الشهر احلرام : وما زالت اجلاهلية تبتدع البدع الكثرية، فمنها
وحتليل الشهر احلرام، وذلك أن العرب كانت قد متسكت من ملَّة إبراهيم صلوات اهللا 

 بتحرمي األشهر األربعة فإذا احتاجوا إىل حتليل املُحرم للحرب أخروا حترميه وسالمه عليه
لبيك ال : وإذا حجوا قالوا. إىل صفر، مث حيتاجون إىل صفر مث كذلك حىت تتدافع السنةُ

 .شريك لك، إال شريكًا هو لك، متلكُه وما ملك

 .توريث الذَّكر دون األنثى: ومنها

 . إذا مات ورث نكاح زوجته أقرب الناس إليهأن أحدهم كان: ومنها

وهي الناقةُ تلد مخسة أبطٍن فإن كان اخلامس أنثى شقُّوا أُذُا : البحريةُ: ومنها
 .وحرمت على النساء

 .من األنعام كانوا يسيبوا وال يركبون هلا ظهرا وال حيلبون هلا لبنا: والسائبة

بطن فإن كان السابع ذكرا أو أنثى قالوا وصلت الشاةُ تلد سبعة أ: والوصيلةُ
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أخاها، فال تذبح، وتكون منافعها للرجال دون النساء فإذا ماتت اشترك فيها الرجال 
 .والنساء

الفحل ينتج من ظهره عشرة أبطن فيقولون قد محى ظهره فيسيبونه : واحلام
:  هبذا فذلك معىن قوله تعاىلإن اهللا عز وجلَّ أمرنا: ألصنامهم وال حيمل عليه، مث يقولون

ما جعل اهللا من حبرية وال سائبة وال وصيلة وال حام ولكن الذين كفروا يفترون ﴿
 مث اهللا عز وجل رد عليهم فيما حرموه من البحرية ]١٠٣:املائدة[ ﴾على اهللا الكذب

 ﴾اخالصة لذكورنا وحمرم على أزواجن﴿: والسائبة والوصيلة واحلام وفيما أحلُّوه بقوهلم
 ].١٤٣: األنعام [﴾قل الذكرين  حرم أم االنثيني﴿: ، قال اهللا تعاىل]١٣٩: األنعام[

إن كان اهللا تعاىل حرم الذكرين فكلُّ الذكور حرام، وإن كان حرم األنثيني : املعىن
فكل اإلناث حرام، وإن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام األنثيني فإا تشتمل على 

وزين هلم إبليس قتل أوالدهم فاإلنسان منهم . كون كل جنني حراماالذكور واإلناث في
 .يقتلُ ابنته ويغذو كلبه

لو مل يرض : أي. لو شاء اهللا ما أشركنا: ومن مجلة ما لبس عليهم إبليس أم قالوا
ال شركنا حلال بيننا وبينه فتعلقوا باملشيئة وتركوا األمر، ومشيئةُ اهللا تعم الكائنات وأمره 

يعم مراداته فليس ألحد أن يتعلق باملشيئة بعد ورود األمر، ومذاهبهم السخيفة اليت 
 .ابتدعوها كثريا ال يصلح تضييع الزمان بذكرها وال هي مما يحتاج إىل تكلُِّف ردها

 ذكر تلبيس إبليس على جاحدي النبوات

ن هلم جحد قد لبس إبليس على الربامهة واهلندوس وغريهم، فزي: قال املصنف
وقد اختلف أهل اهلند فمنهم دهريةٌ ومنهم ثنوية . النبوات ليسد طريق ما يصل من اإلله

 .ومنهم على مذاهب الربامهة ومنهم من يعتقد نبوة آدم وإبراهيم فقط

أن قوما من اهلند من : »اآلراء والديانات«وقد حكى أبو حممد النوخبيت يف كتاب 
رسل واجلنة والنار وزعموا أن رسوهلم ملَك أتاهم يف صورة الربامهة أثبتوا اخلالق وال

البشر من غري كتاب، له أربعةُ أيٍد واثنتا عشر رأسا من ذلك رأس إنسان ورأس أسد 
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ورأس فرس ورأس فيل ورأس خرتير وغري ذلك من رؤوس احليوانات، وأنه أمرهم 
اهم عن الكذب وشرب بتعظيم النار واهم عن القتل والذبائح إال ما كان للنار، و

اخلمر وأباح هلم الزنا، وأمرهم أن يعبدوا البقر، ومن ارتد منهم مث رجع حلقوا رأسه 
وحليته وحاجبيه وأشفار عينيه مث يذهب فيسجد للبقر يف هذياناٍت يضيع الزمان 

 .بذكرها

 :وقد ألقى إبليس إىل الربامهة ست شبهات: قال املصنف

ما هذا إال ﴿: اطالع بعضهم على ما خفي عن بعٍض فقالوااستبعاد : الشبهة األوىل
وجواب هذه . وكيف اطّلع على ما خفي عنكم: ، واملعىن]٣٣: املؤمنون [﴾بشر مثلكم

 م لو ناطقوا العقول ألجازت اختيار شخٍص بشخص خلصائص يعلو هبا جنسهالشبهة أ
ذلك، وقد عِلم الكُلُّ فيصلح بتلك اخلصائص لتلقُّف الوحي، إذ ليس كلُّ أحد يصلح ل

أن اهللا سبحانه وتعاىل ركّب األمزجة متفاوتة وأخرج إىل الوجود أدويةً تقاوم ما يعرض 
من الفساد البدين، فإذا أمد النبات واألحجار خبواص إلصالح أبدان خلقت للفناء ههنا 

 والدعاية إليه وللبقاء يف دار اآلخرة مل يبعد أن خيص شخصا من خلِقِه باحلكمة البالغة
إصالحا ملن يفسد يف العامل بسوء األخالق واألفعال، ومعلوم أن املخالفني ال يستنكرون 
أن يختص أقوام باحلكمة ليسكِّنوا فورات الطباع الشريرة باملوعظة فكيف ينكرون إمداد 
قهم الباري سبحانه بعض الناس برسائل ومصاحل ووصايا يصلح هبا العامل ويطيب أخال

أكان للناس عجبا ﴿: ويقيم هبا سياستهم، وقد أشار عز وجل إىل ذلك يف قوله عز وجل
 ].٢: يونس [﴾أن أوحينا إىل رجل منهم أن أنذر الناس

هالّ أرسل ملكًا فإنَّ املالئكة إليه أقرب ومن الشك فيهم أبعد : قالوا: الشبهة الثانية
 .شكًاواآلدميون حيبون الرياسة على جنسهم فيوقع هذا 

 :وجواب هذا من ثالثة أوجه

أن يف قوى املالئكة قلب اجلبال والصخور فال ميكن إظهار معجزة تدل : أحدها
على صدقهم ألنَّ املعجزة ما خرقت العادة وهذه العادة يف املالئكة، وإمنا املعجزات 
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 .الظاهرة ما ظهرت على يد بشٍر ضعيف ليكون دليالً على صدقه

 اجلنس أميلُ فصح أن يرسل إليهم من جنسهم لئال ينفروا أن اجلنس إىل: والثاين
 .وليعقلوا عنه، مث ختصيص ذلك اجلنس مبا عجز عنه دليلٌ على صدقه

أنه ليس يف قوى البشر رؤية امللك وإن اهللا تعاىل يقوي األنبياء مبا يرزقهم : والثالث
، ]٩: األنعام [﴾ جلعلناه رجالولو جعلناه ملكا﴿: من إدراك املالئكة وهلذا قال اهللا تعاىل

 ﴾وللبسنا عليهم ما يلبسون﴿: لينظروا إليه ويأنسوا به ويفهموا عنه مث قال :أي
خللطنا عليهم ما خيلطون على أنفسهم حىت يشكوا فال يدرون أملك : ، أي]٩: األنعام[

 .هو أم آدمي

املعجزات وما يلقى نرى ما تدعيه األنبياُء من علم الغيب و: قالوا: الشبهة الثالثة
إليهم من الوحي يظهر جنسه على الكهنة والسحرة فلم يبق لنا دليلٌ نفرق به بني 

 .الصحيح والفاسد

إن اهللا تبارك وتعاىل بين احلجج مث بثَّ الشبهة وكلَّف العقول : واجلواب أن نقول
ما الكاهن فقد الفرق فال يقدر ساحر أن حييي ميتا وال أن خيرج من عصا حية، وأ

 .يصيب وخيطىء خبالف النبوة اليت ال خطأ فيها بوجه

ال خيلو إما أن جتيء األنبياء مبا يوافق العقل أو رمبا خيالفه، فإن : قالوا: الشبهة الرابعة
 .جاءوا مبا خيالفه مل يقبل، وإن جاءوا مبا يوافقه فالعقل يغين عنه

 يعجزون عن سياسات الدنيا حىت قد ثبت أن كثريا من الناس: واجلواب أن نقول
 .حيتاجوا إىل متمم كاحلكماء والسالطني فكيف بأمور اإلهلية واألخروية

قد جاءت الشرائع بأشياء ينفر منها العقل فكيف جيوز أن : قالوا: الشبهة اخلامسة
 .إيالم احليوان: من ذلك. تكون صحيحةً

ما إذا حكم اخلالق باإليالم أن العقل ينكر إيالم احليوان بعضه لبعض، فأ: واجلواب
مل يبق للعقل اعتراض، وبيان ذلك أن العقل قد عرف حكمة اخلالق سبحانه وتعاىل وأنه 
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ال خلل فيها وال نقص فأوجبت عليه هذه املعرفةُ التسليم ملا خفي عنه، ومىت اشتبه علينا 
فإنا نعلم أمر يف فرٍع مل جيز أن حنكم على األصل بالبطالن، مث قد ظهرت حكمة ذلك 

أن احليوان يفضلُ على اجلماد، مث الناطق أفضل مما ليس بناطق مبا أُويت من الفهم والفطنة 
والقوى النظرية والعملية، وحاجة هذا الناطق إىل إبقاء فهمه وال يقوم يف إبقاء القوى 
ت مقام اللحم شيٌء، وال يستطرف تناول القوي الضعيف وما فيه فائدة عظيمة ملا قلّ

وإمنا خِلق احليوانُ البهيم للحيوان الكرمي فلو مل يذبح لكثُر وضاق به املرعى . فائدته
 .ومات فيتأذى احليوان الكرمي جبيفته فلم يكن إلجياده فائدة

وأما أمل الذبح فإنه يسري، وقد قيل إنه ال يوجد أصالً ألنَّ احلساس لألمل أغشيةُ 
ة ولذلك إذا أصاهبا آفة من صرع أو سكتٍة مل يحس الدماغ، ألن فيه األعضاء احلساس

اإلنسان بأٍمل، فإذا قُطعت األوداج سريعا مل يصل أمل اجلسم إىل حمل احلس، وهلذا قال 
 .)١(»إذا ذبح أحدكم فليحد شفرته وليرح ذبيحته«: عليه الصالة والسالم

ا خبواص من حجارة رمبا يكون أهل الشرائع قد ظفرو: قالوا: الشبهة السادسة
 .وخشب

أن هذا كالم ينبغي أن يستحيا من إيراده فإنه مل يبق شيء من العقاقري : واجلواب
واألحجار إال وقد وضحت خواصها وبان سترها فلو ظفر واحد منهم بشيء وأظهر 

ليس هذا منك إمنا هذه خاصية : خاصيته لوقع اإلنكار من العلماء بتلك اخلواص وقالوا
 .يف هذا

 إن املعجزات ليست نوعا واحدا بل هي بني صخرة خرجت منها ناقة، وعصا مث
انقلبت حية، وحجر تفجر عيونا، وهذا القرآن الذي له منذُ نزل دون الستمائة سنة 
فاألمساع تدركه واألفكار تتدبره والتحدي به على الدوام ومل يقدر أحد على مداناٍة منه 

                                     
، )٢٨١٥(، وأبو داود ىف الضحايا )١٩٥٥/٧٥(ح أخرجه مسلم ىف الصيد والذبائ: صحيح )١(

، ٤/١٢٣، وأمحد ىف املسند )٤٤١٧(، والنسائى ىف الضحايا )١٤٠٩(والترمذى ىف الديات 
 . كلهم من حديث شداد بن أوس١٢٥
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 .لشعبذة؟فأين هذا واخلاصة والسحر وا

صبئت قلوب أهل اإلحلاد النتشار : قال أبو الوفاء علي بن عقيل رضي اهللا عنه
كلمة احلق وثبوت الشرائع بني اخللق واالمتثال ألوامرها كا بن الراوندي ومن شاكله 
كأيب العالء، مث مع ذلك ال يرون ملقالتهم نباهة وال أثرا، بل اجلوامع تتدفق زحاما 

 أمساعهم بالتعظيم لشأن النيب واإلقرار مبا جاء به، وإنفاق األموال واألذانات متأل
واألنفس يف احلج مع ركوب األخطار ومعاناة األسفار ومفارقة األهل واألوالد، فجعل 
بعضهم يندس يف أهل النقل فيضع املفاسد على األسانيد ويضع السري واألخبار، 

خواص يف أحجار وخوارق العادات يف وبعضهم يروي ما يقارب املعجزات من ذكر 
بعض البالد وأخباٍر عن الغيوب عن كثري من الكهنة واملنجمني ويبالغ يف تقرير ذلك 

 .حبة بر، يف إحليل مهر: حىت قالوا إن سطيحا قال يف اخليبء الذي خىبء له

 .واألسود كان يعظُ ويقول الشيء قبل كونه

ون يكلمون اجلينمعزنون فيكلمهم مبا كان وههنا اليوم مالذي يف باطن ا 
ويكون، وما شاكل ذلك من اخلرافات فمن رأى مثل هذا قال بقلة عقله وقلة تلمحه 
: لقصد هؤالء املالحدة وهل ما جاءت به النبوات إال مقارب هذا، وليس قول الكاهن

تأكلون وأنبئكم مبا ﴿: حبة بر يف إحليل مهر، وقد أخفيت كل اإلخفاء بأكثر من قوله
، وهل بقي هلذا وقع يف القلوب وهذا ]٤٩ :آل عمران[ ﴾وما تدخرون ىف بيوتكم

التقومي ينطق باملنع من الركوب اليوم وهل ترك تلمح هذا إال النيب، واهللا ما قصدوا 
تعالوا نكِثر اجلوالن يف البالد : بذلك إال قصدا ظاهرا وحملوا إال حملًا جليا فقالوا

جوم واخلواص فال خيلو مع الكثرة من مصادفة االتفاق لواحدة من واألشخاص والن
 .هذه، فيصدق هبا الكلُّ ويبطل أن يكون ما جاء به األنبياء خرقًا للعادات

مث دس قوم من الصوفية أن فالنا أهوى بإنائه إىل دجلة فامتأل ذهبا فصار هذا 
وبطريق . لعادات يف حق املُنجمنيكالعادة بطريق الكرامات من املتصوفني، وبطريق ا

اخلواص يف حق الطَّبائعيني، وبطريق الكهانة يف حق املعزمني والعرافني، فأي حكٍم بقي 
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: آل عمران [﴾وأنبئكم مبا تأكلون وما تدخرون ىف بيوتكم﴿: لقول عيسى عليه السالم
ثرة احلصول؟ ، وأي خرٍق بقي للعادات، وهل العادات إال استمرار الوجود، وك]٤٩

أتنكر كرامات : فإذا نبههم العاقل املتدين على ما يف هذا من الفساد قال الصويف
 األولياء؟

 أتنكر املغناطيس الذي جيذب احلديد؟: وقال أهل اخلواص

 حقالنار، فتسكت عن جحد ما مل يكن ألجل ما كان فويلٌ للم والنعامة تبلع
نجمون من جانب من أرباب املناصب ال حيلون وال هذا والباطنيةُ من جانب واملُ. معهم

يعقدون إال بقوهلم؛ فسبحان من حيفظُ هذه امللة ويعلي كلمتها حىت إن كل الطوائف 
 .حتت قهرها إقباالً من اهللا عز وجلِّ على حراسة النبوات وقمعا ألهل احملال

 الكالم على جاحدي النبوات
 ):فصل(

سن هلم إبليس أن يتقربوا بإحراق نفوسهم فيحفر لإلنسان ومن اهلند الربامهةُ قوم ح
منهم أُخدود، وجتتمع الناس فيجيُء مضمخا باخللوق والطِّيب وتضرب املعازف 

ليكن : طوىب هلذه النفس اليت تعلق إىل اجلنة، ويقول هو: والطُّبول والصنوج ويقولون
ه اجلنفإن هرب . ةهذا القُربانُ مقبوالً وليكن ثواب ،لقي نفسه يف اُألخدود فيحترقمث ي
 .نابذُوه ونفوه وتربأوا منه حىت يعود

ومنهم من يحمى له الصخر فال يزال يلزم صخرةً صخرةً حىت يثقب جوفه وخيرج 
 .معاه فيموت

 .ومنهم من يقف قريبا من النار إىل أن يسيل ودكُه فيسقط

 قطعا ويلقيها إىل النار والناس يزكونه وميدحونه ومنهم من يقطع من ساقه وفخذه
 .ويسألون مثل مرتبته حىت ميوت

 .ومنهم من يقف يف أخثاء البقر إىل ساقه ويشعلُ النار فيحترق
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 .هو حياةُ كل شيء فيسجد له: ومنهم من يعبد املاء ويقول

ا التهب قام ومنهم من يجهز له أخدود قريب من املاء فيقع يف األخدود حىت إذ
فانغمس يف املاء مث رجع إىل األخدود حىت ميوت فإن مات وهو بينهما حزن أهلُه وقالوا 

 .حرم اجلنة وإن مات يف أحدمها شهدوا له باجلنة

ومنهم من يزهق نفسه باجلوع والعطش فيسقطُ أوالً عن املشي مث عن اجللوس مث 
 مث خيمد، ومنهم من يهيم يف األرض حىت ينقطع كالمه مث تبطل حواسه مث تبطل حركته

 .ميوت

 .ومنهم من يغرق نفسه يف النهر

ومنهم من ال يأيت النساء وال يواري العورة، وهلم جبلٌ شاهق حتته شجرةٌ وعندها 
طوىب ملن ارتقى هذا اجلبل وبعج بطنه وأخرج أمعاءه : رجلٌ بيده كتاب يقرأ فيه يقولُ

 .بيده

طوىب : الصخور فريض هبا جسده حىت ميوت، والناس يقولونومنهم من يأخذ 
 .لك

وعندهم ران فيخرج أقوام من عبادهم يوم عيدهم وهناك رجال فيأخذون ما 
على العباد من الثياب ويبطحوم فيقطعوم نصفني مث يلقون أحد النصفني يف ر، 

 . اجلنةوالنصف اآلخر يف ر ويزعمون أما جيريان إىل

ومنهم من خيرج إىل براٍح ومعه مجاعة يدعون له ويهنئونه بنيته فإذا ضجر جلس 
 والناس ينظرون إليه فتبتدره د من ثيابه مث ميتدالطري من كل جهة، فيتجر مع له سباعوج

ا يف الطَّري فتأكلُه فإذا تفرقت الطَّري جاءت اجلماعة فأخذوا عظامه وأحرقوها وتربكوا هب
والعجب أن اهلند قوم . أفعاٍل طويلة قد ذكرها أبو حممد النوخبيت يضيع الزمان يف كتابتها

تؤخذُ احلكمةُ عنهم ويؤخذ عنهم دقائق احلكمة وتستلهم دقائق األعمال؛ فسبحان من 
 .أعمى قلوهبم حىت قادهم إبليس هذا املقاد
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 مرتبةً، وأنَّ مكث أهل اجلنة يف أدىن وفيهم من زعم أن اجلنة ثنتان وثالثون: قال
مرتبة منها أربع مائة ألف سنة وثالثة وثالثون ألف سنة وستمائة وعشرون سنة وكل 

وأن النار اثنتان وثالثون مرتبة منها ست عشر مرتبة فيها . مرتبة أضعاف ما دوا
 .الزمهرير وصنوف عذابه وست عشرة مرتبةً فيها احلريق وصنوف عذابه

 )ذكر تلبيسه على اليهود(
 .قد لبس عليهم يف أشياء كثرية نذكر منها نبذة ليستدل هبا على تلك: قال املصنف

تشبيههم اخلالق باخللق ولو كان تشبيههم حقًا جلاز عليه ما جيوز : فمن ذلك
 .عليهم

وحكى أبو عبد اهللا بن حامد من أصحابنا أن اليهود تزعم أن اإلله املعبود رجل 
 .ر على كرسي من نور على رأسه تاج من نور وله أعضاء كما لآلدمينيمن نو

عزير ابن اهللا ولو فهموا أن حقيقة البنوة ال تكون إال بالتبعيض : ومن ذلك قوهلم
مث إن الولد يف معىن الوالد وقد . واخلالق ليس بذي أبعاض ألنه ليس مبؤلٍَّف مل يثبتوا بنوةً

 بالطعام، واإلله من قامت به األشياء ال من قام هبا، والذي دعاهم كان عزير ال يقوم إال
إىل هذا مع جهلهم باحلقائق أم رأوه قد عاد بعد املوت وقرأ التوراة من حفظه فتكلموا 

 .بذلك من ظنوم الفاسدة

ويدل على أن القوم كانوا يف بعٍد من الذهن أم ملا رأوا أثر القدرة يف فرق البحر 
: األعراف [﴾أجعل لنا آهلة كما هلم آهلة﴿:  مروا على أصنام طلبوا مثلها فقالواهلم مث
، فلما زجرهم موسى عن ذلك بقي يف نفوسهم فظهر املستور بعبادم العجل، ]١٣٨

أم أرادوا ما يسكن : جهلهم باخلالق، والثاين: والذي محلهم على هذا شيئان، أحدمها
بعد العقل عنهم ولوال جهلهم باملعبود ما اجترأوا عليه إليه احلس لغلبة احلس عليهم و

: ، وقوهلم]١٨١: آل عمران [﴾أن اهللا فقري وحنن أغنياء﴿: بالكلمات القبيحة كقوهلم
 .، تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا]٦٤: املائدة [﴾يد اهللا مغلُولَةٌ﴿
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د علموا أن من دين آدم ال جيوز نسخ الشرائع، وق: ومن تلبيسه عليهم أم قالوا
جواز نكاح األخوات، وذوات احملارم، والعمل يف يوم السبت، مث نسخ ذلك بشريعة 

قد يكون : قلت. إذا أمر اهللا عز وجل بشيء كان حكمه فال جيوز تغيريه: قالوا. موسى
التغيري يف بعض األوقات حكمةً، فإن تقلب اآلدمي من صحة إىل مرض ومن مرض إىل 

كمة، وقد حظَّر عليكم العمل يوم السبت وأطلق لكم العمل يوم األحد موت كله ح
وهذا من جنس ما أنكرمت، وقد أمر اهللا عز وجل إبراهيم عليه السالم بذبح ابنه مث اه 

 .عن ذلك

: ]٨٠: البقرة [﴾لن متسنا النار إال أياما معدودة﴿: ومن تلبيسه عليهم أم قالوا
مث محلهم إبليس على العناد احملض . عجل، وفضائحهم كثريةوهي األيام اليت عبد فيها ال

فجحدوا ما كان يف كتاهبم من صفة نبينا وغيروا ذلك وقد أُمروا أن يؤمنوا به ورضوا 
بعذاب اآلخرة، فعلماؤهم عاندوا وجهالُهم قلَّدوا، مث العجب أم غريوا ما أمروا به 

بوديةُ ممن يترك األمر ويعمل باهلوى، مث إم كانوا وحرفوا ودانوا مبا يريدون؛ فأين الع
 واموه بقتل هارون، واموا داود بزوجة )١(إنه آدر: خيالفون موسى ويعيبونه حىت قالوا

 .)٢(أوريا

أَخبرنا حممد بن عبد الباقي البزار، نا احلسن بن علي اجلوهري، نا أبو عمر بن 
ارث بن أيب أسامة، ثنا حممد بن سعد، نا علي بن حممد، حيويه، نا ابن معروف، نا احل

عن علي بن جماهد، عن حممد بن إسحاق، عن سامل موىل عبد اهللا بن مطيع، عن أيب 
:  فقال)٣(أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيت املدراس: هريرة رضي اهللا عنه، قال

 فخال به فناشده اهللا بدينه ومبا فخرج إليه عبد اهللا بن صوريا،. »أخرجوا إيلَّ علماءكم«
أتعلمون أين رسول «: أنعم اهللا عليهم وأطعمهم من املن والسلوى وظللهم به من الغمام

                                     
 .منتفخ اخلصية، وهو عيب ىف الرجولة: األور )١(
سلسلة األحاديث الضعيفة ، و٤/٣٢تفسري ابن كثري : قصة باطلة، ال يصح هلا إسناد، انظر )٢(

)٥٧٦، ٣١٤، ٣١٣.( 
 .كنيسة اليهود، ومجعه مداريس: املدارس )٣(
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اهللا م نعم، وإن القوم ليعرفون ما أعرف وإن صفتك ونعتك ملُبين يف التوراة : قال. »اهللا؟
 قومي، وعسى أن أكره خالف: قال» فما مينعك أنت؟«: قال. ولكنهم حسدوك

 .)١(يتبعوك ويسلموا فأُسلم

أخربنا : أخربنا احلسن بن علي، قال: أَخبرنا هبة اهللا بن حممد بن عبد الواحد، قال
ثنا : حدثين أيب، قال: ثنا عبد اهللا بن أمحد، قال: أمحد ابن جعفر بن محدان، قال

لرمحن بن عوف، عن حدثين صاحل بن عبد ا: ثنا أيب، عن إسحاق، قال: يعقوب، قال
كان لنا جار من اليهود يف بين عبد : حممود بن لبيد، عن سلمة بن سالمة بن وقش، قال

األشهل فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النيب حىت وقف على جملس بين عبد 
وأنا يومئٍذ أحدثُ من فيهم سنًا علي بردةٌ مضطجعا فيها بفناء : األشهل، قال سلمةُ

ذلك لقوٍم أهل شرٍك : ، فذكر البعث والقيامة واحلساب وامليزان واجلنة والنار فقالأهلي
أترى هذا كائنا . وحيك يا فالن: وأصحاب أوثان ال يرون بعثًا كائنا بعد املوت، فقال له

. نعم: أن الناس يبعثون بعد موم إىل داٍر فيها جنةٌ ونار جيزون فيها بأعماهلم؟ قال
لف به يود أحدهم أن له حلظةً من تلك النار بأعظم تنوٍر يف الدار يحمونه مث والذي حي

وحيك وما آيةُ ذلك؟ : قال له. يدخلونه إياه فيطبقونه عليه وأن ينجو من تلك النار غدا
: ومىت نراه؟ قال: قالوا. نيبٌّ مبعوثٌ من حنو هذه البالد وأشار بيده حنو مكة واليمن: قال

فو اهللا ما :  وأنا من أحدثهم سنا إن يستنفد هذا الغالم عمره يدركه، قال سلمةُفنظر إيلَّ
ذهب الليلُ والنهار حىت بعث اهللا رسوله وهو حيٌّ بني أظهرنا فآمنا به وكَفر به بغيا 

بلى ولكن ليس : ويلك يا فالنُ ألست الذي قلت لنا فيه ما قُلت؟ قال: وحسدا فقلنا له
 .)٢(به

                                     
، وابن عساكر ىف ذيب تاريخ دمشق ١/١٠٨أخرجه ابن سعد ىف الطبقات : ضعيف جدا )١(

 .، وىف إسناده على بن جماهد، وهو متروك، وعنعنة ابن إسحاق١/٣٥٢
رواه «:  وقال٨/٢٣٠، وذكره اهليثمى ىف جممع الزوائد ٣/٤٦٧أخرجه أمحد ىف املسند : صحيح )٢(

 .»ورجال أمحد رجال الصحيح غري ابن إسحاق وقد صرح بالسماع.. أمحد والطرباىن



-٨٨- تلبيس إبليس

 )تلبيسه على النصارىذكر (
تلبيسه عليهم كثري؛ فمن ذلك أن إبليس أومههم أن اخلالق سبحانه : قال املصنف

جوهر فقال اليعقوبيةُ أصحاب يعقوب، وامللكية أهل دين امللك، والنسطورية أصحاب 
أقانيم ثالثة، فهو واحد يف اجلوهرية ثالثة يف ) يف(إنَّ اهللا جوهر واحد : نسطورس

روح القدس، فبعضهم : االبن، واآلخر: األب، واآلخر: قنومية؛ فأحد األقانيم عندهماأل
أشخاص، وهؤالء قد : صفات، وبعضهم يقول: األقانيم خواص، وبعضهم يقول: يقول

نسوا أنه لو كان اإلله جوهرا جلاز عليه ما جيوز على اجلوهر من التحيز مبكان والتحرك 
 . سول لبعضهم أن املسيح هو اهللاوالسكون واألوان، مث

زعمت امللكية واليعقوبية أن الذي ولدته مرمي هو اإلله، : قال أبو حممد النوخبيت
املسيح جوهران أحدمها : وسول الشيطانُ لبعضهم أن املسيح هو ابن اهللا، وقال بعضهم

إىل الطعام وال خيتلفون قدمي، واآلخر محدثٌ، ومع قوهلم هذا يف املسيح يقرون حباجته 
إمنا فُعل هذا بالناسوت : يف هذا ويف أنه صلب ومل يقدر على الدفع عن نفسه، ويقولون

 .فهالَّ دفع عن الناسوت ما فيه من الالهوت

مث لبس عليهم أمر نبينا حممد حىت جحدوه بعد ذكره يف اإلجنيل، ومن الكتابيني 
مبعوثٌ إىل العرب خاصة، وهذا تلبيس من إبليس من يقول عن نبينا إنه نيب إال أنه 

بعثت إىل الناس «: استغفلهم فيه ألنه مىت ثبت أنه نيب فالنيب ال يكذب وقد قال
 .، وقد كتب إىل قيصر وكسرى وسائر ملوك األعاجم)١(»كافة

 )ومن تلبيس إبليس على اليهود والنصارى(
ال يعذبنا اهللا ألجل أسالفنا : قالواومن تلبيس إبليس على اليهود والنصارى أم 

 ﴾نحن أَبناء اهللا وأَِحباؤه﴿ :فمنا األولياُء واألنبياء فأخربنا اهللا عز وجل عنهم بذلك

                                     
من حديث جابر ) ٥٢١/٣(، ومسلم ىف املساجد )٤٣٨(أخرجه البخارى ىف الصالة : متفق عليه )١(

 .بن عبد اهللا، واللفظ للبخارى



-٨٩- تلبيس إبليس

وكشف هذا التلبيس إن كان شخص مطالب . أي ِمنا ابنه عزير وعيسى. ]١٨: املائدة[
 احملبة شخصا إىل غريه ملوضع القرابة حبق اهللا عليه فال يدفعه عنه ذو قرابته ولو تعدت

، وإمنا فضل )١(»ال أغين عنك من اهللا شيئًا«: لتعدى البعض وقد قال نبينا البنته فاطمة
احملبوب بالتقوى فمن عدمها عدم احملبة، مث إن حمبة اهللا عز وجلَّ للعبد ليست بشغٍف 

 .ان األمر حيتملُكمحبة اآلدمييني بعضهم بعضا إذ لو كانت كذلك لك

 )ذكر تلبيسه على الصابئني(
صبأت إذا خرجت من : أصل هذه الكلمة أعين الصابئني من قوهلم: قال املصنف

: إذا خرج، والصابئون: إذا ظهرت، وصبأ به: شيء إىل شيء، وصبأت النجوم
 :اخلارجون من دين إىل دين، وللعلماء يف مذاهبهم عشرة أقوال

 النصارى واوس، رواه سامل، عن سعيد بن جبري، وليث، أم قوم بني: أحدها
 .عن جماهد

 .أم بني اليهود واوس، رواه ابن أيب جنيح عن جماهد: والثاين

 .رواه القاسم بن أيب بزة، عن جماهد. أم بني اليهود والنصارى: والثالث

 .عن ابن عباسأم صنف من النصارى ألني قوالً منهم، رواه أبو صاحل : والرابع

 .أم قوم من املشركني ال كتاب هلم، رواه القاسم أيضا عن جماهد: واخلامس

 .أم كاوس، قاله احلسن: والسادس

 .أم فرقة من أهل الكتاب يقرأون الزبور، قاله أبو العالية: والسابع

، قاله قتادةُ أم قوم يصلُّون إىل القبلة ويعبدون املالئكة ويقرأون الزبور: والثامن
 .ومقاتلٌ

                                     
من حديث ) ٢٠٦/٣٥١(، ومسلم ىف اإلميان )٤٧٧١( البخارى ىف التفسري أخرجه: متفق عليه )١(

 .أىب هريرة
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 .أم طائفة من أهل الكتاب، قاله السدي: والتاسع

أم كانوا يقولون ال إله إال اهللا وليس هلم عمل وال كتاب وال نيب إال : والعاشر
 .ال إله إال اهللا، قاله ابن زيد: قول

أما ف. هذه أقوال املفسرين مثل ابن عباس والقاسم واحلسن وغريهم: قال املصنف
مذهب الصابئني مختلف فيه فمنهم من يقول إنَّ هناك هيوىل كان ومل : املتكلمون فقالوا

 يزل، ومل يزل يصنع العامل من ذلك اهليوىل،

العامل ليس مبحدث ومسوا الكواكب مالئكةً ومساها قوم منهم آهلةً : وقال أكثرهم
اهللا احلرام واحد منها وهو بيت وعبدوها وبنوا هلا بيوت عباداٍت وهم يدعون أن بيت 

ليس : زحل، وزعم بعضهم أنه ال يوصف اهللا عز وجل إال بالنفي دون اإلثبات، ويقال
وهلم تعبدات يف شرائع . لئال يقع تشبيه: مبحدث وال موات وال جاهٍل وال عاجٍز، قالوا

 ركعات وثالث مثان: منها أم زعموا أنَّ عليهم ثالث صلواٍت يف كل يوم، أولُها
: مخس ركعات، والثالثة: سجدات يف كل ركعة، وانقضاء وقتها عند الشمس، والثاين

كذلك، وعليهم صيام شهر أوله الثمان ليال ميضني من آذار وسبعة أيام أوهلا التسع 
يبقني من كانون األول وسبعة أيام أوهلا الثمان ليال ميضني من شباط وخيتمون صيامهم 

وزعموا أن . ح، وحرموا حلم اجلزور يف خرافات يضيع الزمان بذكرهابالصدقة والذبائ
األرواح اخليرة تصعد إىل الكواكب الثابتة وإىل الضياء وأن الشريرة ترتلُ إىل أسفل 

 .األرضني وإىل الظُّلمة

ومثل هذه . هذا العاملُ ال يفىن وأن الثواب والعقاب يف التناسخ: وبعضهم يقول
وقد حسن إبليس ألقوام . اج إىل تكلٍُّف يف ردها إذ هي دعاٍو بال دليلاملذاهب ال حيت

من الصابئني أم رأوا الكمال يف حتصيل مناسبة بينهم وبني الروحانيات العلوية 
ال بد من : باستعمال الطهارات وقوانني ودعوات، واشتغلوا بالتنجيم والتسخري، وقالوا

 تعريف املعارف واإلرشاد للمصاحل إال أن ذلك املتوسط متوسط بني اهللا وبني خلقه يف
فنحن حنصل ألنفسنا مناسبة قُدسية بيننا : ينبغي أن يكون روحانيا ال جسمانيا، قالوا



-٩١- تلبيس إبليس

 .وبينه فيكون ذلك وسيلةً لنا إليه وهؤالء ال ينكرون بعث األجساد

 ذكر تلبيس إبليس على اوس
كان أول ملوك اوس كومرث فجاءهم : يقال حيىي بن بشر بن عمري النهاوند

 -بدينهم مث تتابع مدعو النبوة فيهم حىت اشتهر هبا زرادشت وكانوا يقولون إنَّ اهللا 
ال :  شخص روحاينٌ ظهر فظهرت معه األشياء روحانيةً تامةً فقال-تعاىل عن ذلك 

كرته هذه ظُلمةٌ إذ كان فيها يتهيأ لغريي أن يبتدع مثل هذه اليت ابتدعتها فتولَّد من ف
هلقدرة غريه فقامت الظلمةُ تغالب جحود. 

وكان مما سنه زرادشت عبادةُ النار والصالة إىل الشمس يتأولون فيها أنها ملكةُ 
العامل وهي اليت تأيت بالنهار وتذهب بالليل وتحيي النبات واحليوانات وترد احلرارات إىل 

 يدفنون موتاهم يف األرض تعظيما هلا، ويقولون إا نشوء أجسادها، وكانوا ال
احليوانات فال نقذرها، وكانوا ال يغتسلون باملاء تعظيما له، وقالوا ألن به حياة كل 

وال يرون قتل احليوانات . شيٍء، إال أن يستعملوا قبله بول البقر وحنوه، وال يبزقُون فيه
بول البقر تربكًا به، وإذا كان عتيقًا كان أكثر وال ذحبها، وكانوا يغسلون وجوههم ب
اال بن أحرى بتسكني شهوة أمه، وإذا مات : بركةً، ويستحلُّون فروج األمهات، قالوا

الزوج فابنه أوىل باملرأة؛ فإن مل يكن له ابن اكتري رجلٌ من مال امليت، وجييزون للرجل 
تغتسل دفعت دينارا إىل املُوبذ وحيملُها أن يتزوج مبائٍة وألف، وإذا أرادت احلائض أن 
 .إىل بيت النار ويقيمها على أربع وينظِّفها بسبابته

وأظهر هذا األمر مزدك يف أيام قُباذ وأباح النساء لكل من شاء، ونكح نساء قباذ 
أخرجها : لتقتدي به العامة فيفعلون يف النساء مثله، فلما بلغ إىل أم أنوشروان قال لقباذ

فهم بإخراجها فجعل أنوشروان يبكي بني .  فإنك إن منعتين شهويت مل يتم إميانكإيلَّ
: يدي مزدك ويقبلُ رجله بني يدي أبيه قباذ ويسأله أن يهب له أمه، فقال قباذُ ملزدك

فلم ترد أنوشروان : قال. بلى: ألست تزعم أن املؤمن ال ينبغي أن يرد عن شهوته، قال
د وهبتها له، مث أطلق الناس يف أكل امليتة، فلما ولِّي أنوشروان أفىن ق: عن شهوته؟ قال
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 .املزدكية هو

إنَّ األرض ال اية هلا من أسفلها، وإن السماء جلد من جلود : ومن أقوال اوس
الشياطني، والرعد إمنا هو حركةُ خرخرة العفاريت احملبوسة يف األفالك املأسورة يف 

 .امهم، والبحر من أبواهلم ودمائهمحرب، واجلبال من عظ

ونبغ للمجوس رجلٌ يف زمان انتقال دولة بين أمية إىل بين العباس واستغوى خلقًا 
وجرت له قصص يطول األمر بذكرها فهو آخر من ظهر للمجوس، وذكر بعض 

همفعت كتبا فرم أحدثوا دينا وأيدرسو العلماء أنه كان للمجوس كتب. 

س إبليس عليهم أم رأوا يف األفعال خريا وشرا فسول هلم أن ومن أظرف تلبي
أحدمها نور حكيم ال يفعل إال اخلري، : فاعل اخلري ال يفعل الشر؛ فأثبتوا إهلني، وقالوا

 .واآلخر شيطانُ هو ظلمة ال يفعلُ إال الشر، على حنو ما ذكرنا عن الثَّنوية

الباري قدمي، ال : وقال بعضهم. هباوقد سبق ذكر شبههم وجوا: قال املصنف
إذا أقررمت أن : يكون منه إال اخلري، والشيطان محدثٌ فال يكون منه إال الشر، فيقال هلم

النور خلق الشيطان فقد خلق رأس الشر، وزعم بعضهم أن اخلالق هو النور، ففكر فكرةً 
رته رديئةً فحدث منها أخاف أن حيدث يف ملكي من يضادين وكانت فك: رديئةً، فقال

داءة بعد إثبات أنه شريكنسب إىل الرأن ي فرضي إبليس إبليس. 

إنَّ اخلالق شك يف شيء فكان الشيطانُ من ذلك : وحكى النوخبيت أن بعضهم قال
الشك. 

وزعم بعضهم أن اإلله والشيطان جسمان قدميان كان بينهما فضاٌء وكانت : قال
كلِّ آفة، والشيطان مبعزل عنها فاحتال إبليس حىت خرق السماء الدنيا سليمةً من 

جبنوده، فهرب الرب عز وجل من فعلتهم وتقدس عن قوهلم فاتبعه إبليس حىت حاصره 
وحاربه ثالثة آالف سنة ال هو يصل إليه وال الرب عز وجل يدفعه، مث يصاحله على أن 

سنة، ورأى الرب أن الصالح يف احتمال يكون إبليس وجنوده يف الدنيا سبعة آالف 
مكروه إبليس إىل أن ينقضي الشرط فالناس يف باليا انقضائه مث يعودون إىل النعيم، 
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وشرط إبليس عليه أن ميكنه من أشياء رديئٍة، فوضعها يف هذا العامل، وأما ملا فرغا من 
فاقتاله، يف هذياناٍت من نكث : شرطهما أشهدا عدلني ودفعا سيفيهما إىل العدلني وقاال

كثرية يضيع الوقت لذكرها فتنكبناها لذلك، ونذكر ما انتهى تلبيس إبليس إليه، ما آثرنا 
 .ذكر شيء من هذا التخليط

والعجب أم جيعلون اخلالق خريا مث جيعلون أنه حدثت منه فكرة رديئةٌ، فعلى 
 أن يفي الشيطان مبا قوهلم جيوز أن حتدث من فكرة، إبليس ملك، مث يقال هلم أجيوز

نعم، فقد أقروا : وإن قالوا. فال يليق باحلكمة استبقاؤه: ال، قيل هلم: ضمن؟ فإن قالوا
وكيف أطاع الشيطان العدلني وقد عصى ربه؟ وكيف . بوجود الوفاء احملمود من الشرير

العقول ما كان جيوز االفتيات على اإلله؟ وهذه اخلرافات لوال التفرج فيما صنعه إبليس ب
 .لذكرها فائدة وال معىن

 ذكر تلبيس إبليس على املنجمني وأصحاب الفلك
وحكى جالينوس . ذهب قوم إىل أن الفلك قدمي ال صانع له: قال أبو حممد النوخبيت

زحلُ وحده قدمي، وزعم قوم أن الفلك طبيعةٌ خالصةٌ ليست فيها : عن قوم أم قالوا
وكان بعضهم يرى أن .  رطوبةٌ وال يبوسةٌ وليس خبفيف وال ثقيلحرارةٌ وال برودةٌ وال

الكواكب من : الفلك جوهر ناري وأنه اختطف من األرض بقوة دورانه، وقال بعضهم
هي من غيم تطفأُ كل يوم وتستنري بالليل مثل : وقال بعضهم. جسم تشابه احلجارة
 .ركب من نار وهواءجسم القمر م: وقال بعضهم. الفحم يشتعلُ وينطفىُء

الفلك من املاء والريح والنار وأنه مبرتلة الكُرة وأنه يتحرك حبركتني : وقال آخرون
 .من املشرق إىل املغرب ومن املغرب إىل املشرق

وزحلُ يدور الفلك يف حنو من ثالثني سنة، واملشتري يف حنو من اثنيت عشرة : قالوا
 والشمس والزهرة وعطارد يف سنة والقمر يف ثالثني سنة، واملريخ يف حنو من سنتني،

 .يوما

أفالك الكواكب سبعة فالذي يلينا فلك القمر مث فلك عطارد مث : وقال بعضهم
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فلك الزهرة مث فلك الشمس مث فلك املريخ مث فلك املشتري مث فلك زحل مث فلك 
أعظمها :  الفالسفةواختلفوا يف مقادير أجرام الكواكب فقال أكثر. الكواكب الثابتة

جرما الشمس وهو حنو من مائة وست وستني مرة مثل األرض، والكواكب الثابتة 
واملشتري حنو من اثنتني . مقدار كل واحد منها حنو من أربعة وتسعني مرة مثل األرض

 .ومثانني مرة مثل األرض، واملريخ حنو من مرة ونصف مثل األرض

ك إىل أن يعود إليه مائة ألف فرسخ وألف ومن كل موضع من أعلى الفل: قالوا
الفلك حيٌّ والسماء حيوانٌ ويف كلِّ : وقال بعضهم. فرسخ وأربعة وستون فرسخا

على حسب : قال قدماء الفالسفة. كوكب نفس عطي ومتنعوت النجوم تفعل اخلري والشر
ةٌ فعا حيفوس وأيف الن حوس وتؤثِّرعود والنالةٌطبائعها من الس. 

 ذكر تلبيس إبليس على جاحدي البعث
قد لبس على خلٍق كثري فجحدوا البعث واستهولوا اإلعادة بعد البالء : قال املصنف
اختالط األجزاء املتفرقة يف : أنه أراهم ضعف املادة، والثانية: إحدامها: وأقام هلم شبهتني
 يتهيأ إعادته، وقد حكى القرآنُ وقد يأكلُ احليوانُ احليوان فكيف: قالوا. أعماق األرض

أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما إنكم ﴿: شبهتهم فقال تعاىل يف األوىل
 ].٣٦-٣٥: املؤمنون [﴾خمرجون هيهات هيهات ملا توعدون

 ].١٠: السجدة [﴾أئذا ضللنا ىف األرض أثنا لفى خلق جديد﴿: وقال يف الثانية

 )الوافر: (قال قائلهموهذا كان مذهب أكثر اجلاهلية 

وكيف حياة أصداء وهـام     خيربنا الرسول بأن سـنحيا
 )الوافر): (هو أبو العالء املعري: (وقال آخر

حديثُ خرافٍة يا أُم عمرو     حياةٌ مث مـوت مث بعـثٌ
أن ضعف املادة يف الثاين وهو التراب يدفعه كون : واجلواب عن شبهتهم األوىل

مث أصل اآلدميني وهو آدم من تراب، على أن اهللا . ومضغة وعلقةالبداية من نطفة 
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فإنه أخرج هذا اآلدمي من . سبحانه وتعاىل مل خيلق شيئًا مستحسنا إال من مادة سخيفة
فالنظر ينبغي أن . نطفة، والطاووس من البيضة املِدرة والطرفة اخلضراء من احلبة العفنة

ف املواد، وبالنظر إىل قدرته حيصل جواب يكون إىل قوة الفاعل وقدرته ال إىل ضع
 الذّهب املتفرقة يف )١(الشبهة الثّانية مث قد أرانا كاألمنوذج يف مجع التمزق فإنَّ سحالة

التراب الكثري إذا أُلقي عليها قليلٌ من زئبق اجتمع الذهب مع تبدده فكيف بالقدرة 
على أنا لو قدرنا أن حنيل هذا التراب . اإلهلية اليت من تأثريها خلق كل شيء ال من شيء

ما استحالت إليه األبدان مل يصر بنفسه ألن اآلدمي بنفسه ال ببدنه فإنه ينحلُّ ويسمن 
 .ويهزل ويتغري من صغر إىل كرب وهو هو

ومن أعجب األدلَّة على البعث أن اهللا عز وجلَّ قد أظهر على يدي أنبيائه ما هو 
لب العصا حيةً حيوانا، وأخرج ناقةً من صخرة، وأظهر حقيقة أعظم من البعث، وهو ق

 .البعث على يدي عيسى صلوات اهللا وسالمه عليه

 .وقد زدنا هذا شرحا يف الرد على الفالسفة: قال املصنف

 مبدأ عبادة األوثان
 ):فصل(

وقد لبس إبليس على أقوام شاهدوا قدرة اخلالق سبحانه وتعاىل، مث اعترضت هلم 
ولئن رددت إىل أىب ألجدن ﴿: الشبهتان اللتان ذكرنامها فترددوا يف البعث؛ فقال قائلهم

: مرمي [﴾ألوتني ماالً وولدا﴿: ، وقال العاص بن وائل]٣٦: الكهف [﴾خريا منها منقلبا
إن كان : ، وإمنا قالوا هذا ملوضع شكهم، وقد لبس إبليس عليهم يف ذلك، فقالوا]٧٧

 .، ألن من أنعم علينا يف الدنيا باملال ال مينعناه يف اآلخرةبعثٌ فنحن على خري

وهذا غلط منهم، ألنه ِلم ال جيوز أن يكون اإلعطاُء استدراجا أو : قال املصنف
 .عقوبة، واإلنسان قد حيمي ولده ويطلق يف الشهوات عبده

                                     
 .بالضم كالربادة، ما سقط من الذهب والفضة: السحالة )١(
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 ذكر تلبيسه على القائلني بالتناسخ
قوام؛ فقالوا بالتناسخ، وأن أرواح أهل اخلري وقد لبس إبليس على أ: قال املصنف

إذا خرجت دخلت يف أبدان خيرٍة فاستراحت، وأرواح أهل الشر إذا خرجت تدخل يف 
 .أبدان شريرة فيتحمل عليها املشاق، وهذا املذهب ظهر يف زمان فرعون موسى

اع والبهائم، أن أرباب التناسخ ملا رأوا أمل األطفال والسب: وذكر أبو القاسم البلخي
استحال عندهم أن يكون أملها ميتحن به غريها أو ليتعوض أوالً ملعىن أكثر من أا 

 .فصح عندهم أن ذلك لذنوٍب سلفت منها قبل تلك احلال. مملوكة

هيوىل : الطبائع أربع: وذكر حيىي بن بشر بن عمري النهاوندي أن اهلند يقولون
 .مركَّبة ونفس وعقل وهيوىل مرسلة

املركّبة هي الرب األصغر والنفس هي اهليوىل األصغر والعقل الرب األكرب واهليوىل ف
هو أيضا أكرب، وأن األنفس إذا فارقت الدنيا صارت إىل الرب األصغر وهو اهليوىل 
املركَّبة فإن كانت حمسنةً صافيةً قبلها يف طبعه، فصفّاها حىت خيرجها إىل اهليوىل األصغر 

فإن كان .  تصري إىل الرب األكرب فيتخلصه إىل اهليوىل املركب األكربوهو النفس حىت
 ا غري تام أعاده إىل الرباإلحسان أقام عنده يف العامل البسيط وإن كان حمسن ا تامحمسن
األكرب مث يعيده الرب األكرب إىل اهليوىل األصغر مث يعيده اهليوىل األصغر إىل الرب 

شعاع الشمس حىت ينتهي إىل بقلة خسيسة يأكلها اإلنسان األصغر فيخرجه مازجا ل
 .فيتحول إنسانا ويولد ثانية يف العامل، وهكذا تكون حاله يف كل موتة ميوا

وأما املسيئون؛ فإم إذا بلغت نفوسهم إىل اهليوىل األصغر انعكست فصارت 
خرى عند موت حشائش تأكلها البهائم فتصري الروح يف هبيمة مث تنسخ من بيهمة يف أ

ويعود كل ألف سنة إىل صورة اإلنس، : تلك البهيمة فال يزال منسوخا مترددا يف العلل
 .فإن أحسن يف صورة اإلنس حلق باحملسنني

فانظر إىل هذه التلبيسات اليت رتبها هلم إبليس على من عن له : قلت: قال املصنف
 .ال يستند إىل شيء
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ن، عن أبيه، قال: ار، قالأنبأنا حممد بن أيب طاهر البزحدثين : أنبأنا علي بن احملس
كان حيضر معنا ببغداد شيخ اإلمامية يعرف : أبو احلسن علي ابن نظيف املتكلم، قال

بأيب بكر ابن الفالس فحدثنا أنه دخل على بعض من كان يعرفه بالتشيع، مث صار يقول 
 وهو ميسحها وحيك بني عينيها،  أسود)١(فوجدته بني يديه سنور: مبذهب التناسخ، قال

: ورأيتها وعينها تدمع كما جرت عادةُ السنانري بذلك وهو يبكي بكاًء شديدا فقلت له
وحيك أما ترى هذه السنور تبكي كلما مسحتها، هذه أمي ال شك، : مل تبِك؟ فقال

ه أا تفهم منه وأخذ يخاطبها خطاب من عند: وإمنا تبكي من رؤيتها إيلَّ حسرةً، قال
: فهي تفهم عنك ما تخاطبها به؟ فقال: وجعلت السنور تصيح قليالً قليالً، فقلت له

 .فأنت املنسوخ وهي اإلنسان: قلت. ال: أتفهم أنت صياحها؟ قال: فقلت. نعم

 ذكر تلبيس إبليس على أمتنا يف العقائد والديانات
 :يف عقائدها من طريقنيدخل إبليس على هذه األمة : قال املصنف

 .التقليد لآلباء واألسالف: أحدمها

اخلوض فيما ال يدرك غَوره ويعجز اخلائض عن الوصول إىل عمقه فأوقع : والثاين
 .أصحاب هذا القسم يف فنون من التخليط

فإن إبليس زين للمقلدين أن األدلَّة قد تشتبه، والصواب قد : فأما الطريق األول
التقليد سليم، وقد ضلَّ يف هذا الطريق خلق كثري وبه هالك عامة الناس، فإن خيفى و

اليهود والنصارى قلدوا آباءهم وعلماءهم فضلُّوا، وكذلك أهل اجلاهلية، واعلم أن العلة 
 اليت هبا مدحوا التقليد هبا يذم، ألنه إذا كانت األدلة تشتبه والصواب خيفى وجب هجر

وقد ذم اهللا سبحانه وتعاىل الواقفني مع تقليد آبائهم . قع يف ضاللالتقليد لئال يو
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم ﴿ :وأسالفهم فقال عز وجلَّ

، ]٢٤-٢٣: الزخرف [﴾قل أو لو جئتكم بأهدى مما وجدمت عليه آباءكم. مقتدون 

                                     
 .حيوان أليف، ومنه أهلى وبرى، وهو اهلر والقط، واجلمع سنانري: السنور )١(
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 فهم على آثارهم *اءهم ضالني أم ألفوا آب﴿: أتتبعوم وقد قال عز وجل: املعىن
 ].٧٠-٦٩: الصافات [﴾يهرعون

اعلم أن املقلِّد على غري ثقٍة فيما قلَّد فيه، ويف التقليد إبطالُ منفعة : قال املصنف
العقل ألنه إمنا خلق للتأمل والتدبر، وقبيح مبن أُعطي مشعةً يستضيُء هبا أن يطفئها وميشي 

 .يف الظُّلمة

 عموم أصحاب املذاهب يعظم يف قلوهبم الشخص فيتبعون قوله من غري واعلَم أن
تدبر مبا قال، وهذا عني الضالل ألن النظر ينبغي أن يكون إىل القول ال إىل القائل كما 

أتظن أنا نظن أن طلحة والزبري : قال عليٌّ رضي اهللا عنه للحارث ابن حوط وقد قال له
.  حارثُ إنه ملبوس عليك إن احلق ال يعرف بالرجاليا: كانا على باطل، فقال له

من ضيق علم الرجل أن يقلِّد يف : إعرف احلق تعرف أهله، وكان أمحد بن حنبل يقول
اعتقاده رجالً، وهلذا أخذ أمحد بن حنبل بقول زيٍد يف اجلد وترك قول أيب بكر الصديق 

إن : رفون الدليل فكيف ال يقلدون؟ فاجلوابفالعوام ال يع: رضي اهللا عنه، فإن قال قائل
دليل االعتقاد ظاهر على ما أشرنا إليه يف ذكر الدهرية ومثل ذلك ال خيفى على عاقل، 
وأما الفروع فإا ملا كثرت حوادثها واعتاص على العامي عرفاا وقرب هلا أمر اخلطأ 

 ونظر إال أن اجتهاد العامي يف فيها كان أصلح ما يفعله العامي التقليد فيها ملن قد سرب
 .اختيار من يقلده

فإن إبليس ملا متكن من األغبياء فورطهم يف : وأما الطريق الثاين: قال املصنف
التقليد وساقهم سوق البهائم، مث رأى خلقًا فيهم نوع ذكاء وفطنة فاستغواهم على قدر 

ه بالنظر مث استغوى كالً من فمنهم من قبح عنده اجلمود على التقليد وأمر. متكُّنه منهم
هؤالء بفٍن فمنهم من أراه أن الوقوف مع ظواهر الشرائع عجز، فساقهم إىل مذهب 
الفالسفة ومل يزل هبؤالء حىت أخرجهم عن اإلسالم وقد سبق ذكرهم يف الرد على 

: ومن هؤالء من حسن له أن ال يعتقد إال ما أدركته حواسه؛ فيقال هلؤالء. الفالسفة
إذ . كابروا ألن حواسنا مل تدرك ما قالوا. نعم: اس علمتم صحة قولكم؟ فإن قالواباحلو
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ومنهم من . ما يدرك باحلواس ال يقع فيه خالف، وإن قالوا بغري احلواس ناقضوا قوهلم
نفَّره إبليس عن التقليد وحسن له اخلوض يف علم الكالم والنظر يف أوضاع الفالسفة 

وقد تنوعت أحوال املتكلمني وأفضى الكالم بأكثرهم . عوامليخرج بزعمه عن غمار ال
ومل تسكت القدماُء من فقهاء هذه األمة عن الكالم . إىل الشكوك وببعضهم إىل اإلحلاد

عجزا، ولكنهم رأوا أنه ال يشفي غليالً مث يرد الصحيح عليالً فأمسكوا عنه ووا عن 
ن يبتلى العبد بكل ما ى اهللا عنه ما عدا أل: اخلوض فيه، حىت قال الشافعي رمحه اهللا
االسم هو املسمى : وإذا مسعت الرجل يقولُ: قال. الشرك خري له من أن ينظر يف الكالم

 .أو غري املسمى فاشهد أنه من أهل الكالم وال دين له

وحكمي يف علماء الكالم أن يضربوا باجلريد ويطاف هبم يف العشائر والقبائل : قال
 .هذا جزاُء من ترك الكتاب والسنة وأخذ يف الكالم: ويقال

 .علماء الكالم زنادقة. ال يفلح صاحب كالٍم أبدا: وقال أمحد بن حنبل

إن اهللا : وكيف ال يذم الكالم وقد أفضى باملعتزلة إىل أم قالوا: قلت: قال املصنف
علم اهللا وقدرته : انوقال جهم بن صفو. عز وجل يعلم جمل األشياء وال يعلم تفاصيلها

 .إن اهللا عز وجل ليس بشيء: وقال أبو حممد النوخبيت عن جهم أنه قال. وحياته حمدثة

املعدوم شيء وذات : وقال أبوعلي اجلُبائي وأبو هاشم ومن تابعهما من البصريني
ونفس وجوهر وبياض وصفرة ومحرة، وإن الباري سبحانه وتعاىل ال يقدر على جعل 

وال العرض عرضا وال اجلوهر جوهرا، وإمنا هو قادر على إخراج الذات من الذات ذاتا 
 .العدم إىل الوجود

لنعيم : قال يل العالَّف املعتزيل: قال» املقتبس«وحكى القاضي أبو يعلى يف كتاب 
أهل اجلنة وعذاب أهل النار أمر ال يوصف اهللا بالقدرة على دفعه وال تصح الرغبة حينئٍذ 

 .ال الرهبة منه ألنه ال يقدر إذ ذاك على خري وال شر وال نفع وال ضرإليه و

ويبقى أهل اجلنة مجودا سكوتا ال يفضون بكلمة وال يتحركون وال يقدرون : قال
ألن احلوادث كلها ال بد هلا من آخر تنتهي إليه . هم وال رهبم على فعل شيء من ذلك
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اال يكون بعده شيء، تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبري. 

وذكر أبو القاسم عبد اهللا بن أمحد بن حممد البلخي يف : قلت: قال املصنف
إن أبا اهلذيل امسه حممد بن اهلذيل العالَّف وهو من أهل البصرة من : »كتاب املقاالت«

أهلُ اجلنة تنقضي حركام فيصريون إىل سكوٍن : عبد القيس موىل هلم وانفرد بأن قال
اهللا عليه اية لو خرج إىل الفعل ولن خيرج استحال أن يوصف اهللا عز دائم وأن ملا يقدر 

 .إنَّ علم اهللا هو اهللا، وإن قدرة اهللا هي اهللا: وكان يقول. وجل بالقدرة على غريه

من تاب عن كل شيء إال أنه شرب جرعة من مخر فإنه يعذَّب : وقال أبو هاشم
 عز وجل ال يقدر على شيء من الشر وإن إن اهللا: وقال النظَّام. عذاب أهل الكفر أبدا

 .إن اهللا ال يوصف بأنه عامل مل يزل: وقال هشام الفُوطي. إبليس يقدر على اخلري والشر

. جيوز على اهللا سبحانه وتعاىل الكذب إال أنه مل يقع منه: وقال بعض املعتزلة
 .ال قدر لآلدمي بل هو كاجلماد مسلوب االختيار والفعل: وقالت اربة

إن من أقر بالشهادتني وأتى بكل املعاصي مل يدخـل النار أصالً : وقالت املرجئة
 .وخالفوا األحاديث الصحاح يف إخراج املوحدين من النار

ما أشبه أن يكون واضع اإلرجاء زنديقًا فإن صالح العامل بإثبات : قال ابن عقيل
لصانع ملا فيه من نفور الناس وخمالفة الوعيد واعتقاد اجلزاء، فاملرجئة ملا مل ميكنهم جحد ا

العقل أسقطوا فائدة اإلثبات وهي اخلشية واملراقبة وهدموا سياسة الشرع، فهم شر 
 .طائفة على اإلسالم

وتبع أبو عبد اهللا بن كرام فاختار من املذاهب أردأها ومن : قلت: قال املصنف
 يف ذات الباري سبحانه األحاديث أضعفها ومال إىل التشبيه، وأجاز حلول احلوادث

. إن اهللا ال يقدر على إعادة األجسام واجلواهر إمنا يقدر على ابتدائها: وتعاىل، وقال
إن اهللا عز وجلَّ يتجلَّى يوم القيامة لكلّ شيء يف معناه فرياه اآلدمي آدميا : قالت الساملية
 .اهللا سرٌّ لو أظهره لبطل التدبري: وقالوا. واجلين جنيا
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أعوذُ ب اهللا من نظٍر وعلوٍم أوجبت هذه املذاهب القبيحة، : قلت: قال املصنف
وقد زعم أرباب الكالم أنه ال يتم اإلميان إال مبعرفة ما رتبوه، وهؤالء على خطأ ألن 
الرسول أمر باإلميان ومل يأمر ببحث املتكلمني ودرجة الصحابة الذين شهد هلم الشارع 

 . ذلكبأم خري الناس على

وقد ورد ذم الكالم على ما قد أشرنا إليه، وقد نقل إلينا إقالع منطقي املتكلمني 
 .عما كانوا عليه ملا رأوا من قبح غوائله

فأخربنا أبو منصور القزاز، نا أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت، نا أبو منصور حممد 
بن حممد احلافظ ثنا أمحد بن ابن عيسى ابن عبد العزيز البزار ثنا صاحل الرفّاه بن أمحد 

: عبيد بن إبراهيم، ثنا عبد اهللا بن سليمان بن األشعث، قال مسعت أمحد بن سنان قال
تعلمون أحدا أعلم : كان الوليد بن أبان الكرابيسي خايل، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه

: تقبلون؟ قالوافإين أوصيكم أ: ال، قال: فتتهمونين؟ قالوا: ال، قال: بالكالم مين؟ قالوا
 .عليكم مبا عليه أصحاب احلديث فإين رأيت احلق معهم: قال. نعم

لقد جلت أهل اإلسالم جولة وعلومهم وركبت : وكان أبو املعايل اجلُويين يقول
البحر األعظم وغصت يف الذي نهوا عنه؛ كلُّ ذلك يف طلب احلق وهربا من التقليد 

فإن مل يدركين احلق . عليكم بدين العجائز: ة احلقواآلن فقد رجعت عن الكلِّ إىل كلم
: بلطيف ِبره فأموت على دين العجائز وخيتم عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة اإلخالص

 .فالويل ال بن اجلويين

يا أصحابنا ال تشتغلوا بالكالم فلو عرفت أن الكالم يبلغ يب : وكان يقول ألصحابه
 .ما بلغ ما تشاغلت به

أنا أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا : فاء بن عقيل لبعض أصحابهوقال أبو الو
اجلوهر والعرض، فإن رضيت أن تكون مثلهم فكُن، وإن رأيت طريقة املتكلمني أوىل 

من طريقة أيب بكر وعمر فبئس ما رأيت. 

وقد أفضى الكالم بأهله إىل الشكوك وكثري منهم إىل اإلحلاد، تشم روائح : قال



-١٠٢- تلبيس إبليس

 فلتات كالم املتكلمني، وأصل ذلك أم ما قنعوا مبا قنعت به الشرائع وطلبوا اإلحلاد من
احلقائق وليس يف قوة العقل إدراك ما عند اهللا من احلكمة اليت انفرد هبا، وال أخرج 

 .الباري من علمه خللقه ما علمه هو من حقائق األمور

هب الكتب وقد بالغت يف األول طول عمري، مث عدت القهقرى إىل مذ: قال
إن مذهب العجائز أسلم ألم ملا انتهوا إىل غاية التدقيق يف النظر مل يشهدوا : وإمنا قالوا

ما ينفي العقل من التعليالت والتأويالت فوقفوا مع مراسم الشرع وجنحوا عن القول 
 .بالتعليل وأذعن العقل بأن فوقه حكمة إهلية فسلم

هل شغف : اد أن يذكر فيقول قائلأحب أن يعرف، أر: وبيان هذا أن نقول
باتصال النفع؟ هل دعاه داع إىل إفاضة اإلحسان؟ ومعلوم أن للداعي عوارض على 
الذَّات وتطلبات من النفس، وما تعقل ذلك إال الذّات يدخل عليها داخل من شوق إىل 
حتصيل ما مل يكن هلا وهي إليه حمتاجة، فإذا وجد ذلك العرض سكن الشغف وفتر 

داعي، وذلك احلاصل يسمى غىن، والقدمي مل يزل موصوفًا بالغىن منعوتا باالستقالل ال
بذاته الغنية عن استزادة أو عارض، مث إذا نظرنا يف إنعامه رأيناه مشحونا بالنقص واآلالم 
وأذى احليوانات، فإذا رام العقلُ أن يعلل باإلنعام جاء حتقيق النظر فرأى أن الفاعل قادر 

 الصفاء وال صفاء، ورآه مرتَّها بأدلة العقل عن البخل املوجب ملنع ما يقدر على على
حتصيله، وعن العجز عن دفع ما يعرض هلذه املوجودات من الفساد، فإذا عجز عن 

وإمنا دخل الفساد من أن اخللق اقتضاؤه الفوائد ودفع املضار . التعليل كان التسليم أوىل
زجوا يف ذلك العلم بأنه احلكيم القتضت نفوسهم له التسليم على مقتضى قدرته، ولو م

 .حبسب حكمته فعاشوا يف حببوحة التفويض بال اعتراض

 تلبيس إبليس على أمتنا يف العقائد
إن اهللا : وقد وقف أقوام مع الظواهر فحملوها على مقتضى احلس فقال بعضهم

لي بن منصور وحممد بن جسم، تعاىل اهللا عن ذلك، وهذا مذهب هشام بن احلكم، وع
 .اخلليل، ويونس بن عبد الرمحن
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ال كاألجسام، مث : جسم كاألجسام، ومنهم من قال: مث اختلفوا فقال بعضهم
 .هو على هيئة السبيكة البيضاء: هو نور، ومنهم من قال: اختلفوا فمنهم من قال

 نفسه إن اإلله سبعة أشبار بشرب: هكذا كان يقول هشام بن احلكم، وكان يقول
 .، وأنه يرى ما حتت الثرى بشعاع متصل منه باملرئي)تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا(

ما أعجب إال من حدِه سبعة أشبار، حىت علمت أنه جعله كاآلدميني، : قلت
 .واآلدمي طوله سبعة أشبار بشرب نفسه

ال وذكر أبو حممد النوخبيت، عن اجلاحظ، عن النظام، أن هشام بن عبد احلكم ق
يف التشبيه يف سنٍة واحدة مخسة أقاويل، قطع يف آخرها أن معبوده أشرب نفسه سبعة 

هو على هيئة البلّورة : أشبار؛ فإن قوما قالوا إنه على هيئة السبيكة، وأن قوما قالوا
هو : الصافية املستوية االستدارة اليت من حيث أتيتها رأيتها على هيئة واحدة، وقال هشام

 .وله ماهية يعلمها هو: إن اجلبل أكرب منه، قال: لذَّات حىت قالمتناهي ا

وهذا يلزمه أن يكون له كيفية أيضا وذلك ينقض القول بالتوحيد : قال املصنف
وقد استقر أنَّ املاهية ال تكون إال ملن كان ذا جنس وله نظائر فيحتاج أن يفرد منها 

ثل له، وال جيوز أن يوصف بأن ذاته ويبان عنها، واحلق سبحانه ليس بذي جنس وال م
إمنا املراد أنه ليس جبسم . إرادته، ومتناهية ال على معىن أنه ذاهب يف اجلهات بال اية

 .وال جوهر فتلزمه النهاية

وقد حكى كثري من املتكلمني أن مقاتل بن سليمان ونعيم بن محاد : قال النوخبيت
 .إن هللا صورة وأعضاء: وداود احلواري يقول

أترى هؤالء كيف يثبتون له القدم دون اآلدميني ومل ال جيوز عليه : قال املصنف
 .عندهم ما جيوز على اآلدميني من مرض أو تلف

مث يقال لكل من ادعى التجسيم بأي دليل أثبت حدث األجسام فيدلك بذلك 
 .على أن اإلله هو الذي اعتقدته جسما حمدثًا غري قدمي
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فيجوز على : اهللا عز وجل جيوز أن يمس ويلمس، فيقال لهإن : ومن قول اسمة
 .إنه جسم هو فضاء، واألجسام كلها فيه: قولكم أن ميس ويلمس ويعانق، وقال بعضهم

 كُلُّه، وأنه على صورة رجل، وأنه يهلك وكان بيانُ بن مسعان يزعم أن معبوده نور
 .مجيع أعضائه إال وجهه، فقتله خالد بن عبد اهللا

وكان املغرية بن سعيد البجلي يزعم أن معبوده رجل من نور على رأسه تاج من 
نور، وله أعضاء وقلب تنبع منه احلكمة وأعضاؤه على صورة حروف اهلجاء، وكان 

 .هذا يقول بإمامة حممد بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن

يف األزل حىت خلق مل يكن الباري قادرا حيا عاملًا : وكان زرارةُ بن أعني يقول
 .لنفسه هذه الصفات، تعاىل اهللا عن ذلك

هو جسم حلم ودم وله جوارح وأعضاء وهو أجوف من فمه : وقال داود احلواري
 .إىل صدره ومصمت ما سوى ذلك

هو على العرش بذاته على وجه املُماسِة،، فإذا : ومن الواقفني مع احلس أقوام قالوا
ا لذاته ايةً، وهؤالء قد أوجبوا عليه املساحة واملقدار، نزل انتقل وحترك، وجعلو

: ، قالوا)١(»...يرتل اهللا إىل مساء الدنيا«واستدلُّوا على أنه على العرش بذاته بقول النيب 
 .وال يرتل إال من هو فوق

وهؤالء محلوا نزوله على األمر احلسي الذي يوصف به األجسام، وهؤالء املشبهة 
ا الصفات على مقتضى احلس وقد ذكرنا مجهور كالمهم يف كتابنا املسمى الذين محلو

ورمبا ختيل بعض املُشبهة يف رؤية احلق يوم القيامة ملا » مبنهاج الوصول إىل علم األصول«
يراه يف األشخاص فيمثِّلُه شخصا يزيد حسنه على كل حسٍن فتراه يتنفس من الشقوق 

ة فيزداد توقُه ويتصور رفع احلجاب فيقلق ويتذكر الرؤية فيغشى عليه، إليه، وميثل الزياد

                                     
من ) ٧٥٨/١٦٨(الة املسافرين ، ومسلم ىف ص)٧٤٩٤(أخرجه البخارى ىف التوحيد : متفق عليه )١(

 .حديث أىب هريرة
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 فيخايل القرب الذايت كما جيالس اجلنس )١(ويسمع يف احلديث أنه يدين عبده املؤمن إليه
 .وهذا كله جهل باملوصوف

: هللا وجه هو صفة زائدة على صفة ذاته لقوله عز وجل: ومن الناس من يقول
يضع السموات «وله يد وله أصبع لقول رسول اهللا ] ٢٧: الرمحن [﴾ويبقى وجه ربك﴿

 وله قدم إىل غري ذلك مما تضمنته األخبار، وهذا كله إمنا استخرجوه من )٢(»على إصبع
 .مفهوم احلس

وإمنا الصواب قراءة اآليات واألحاديث من غري تفسري وال كالم فيها وما يؤمن 
 ال أنه صفة زائدة وعلى هذا فسر اآلية املُحققون هؤالء أن يكون املراد بالوجه الذات

يريدونه، وما ] ٢٨: الكهف [﴾يريدون وجهه﴿: ويبقى ربك، وقالوا يف قوله: فقالوا
، أن اإلصبع ملا كانت هي »قلوب العباد بني إصبعني«: يؤمنهم أن يكون أراد بقوله

اء ذكر ذلك ال أن املقلِّبةُ للشيء وأن ما بني اإلصبعني يتصرف فيه صاحبها كيف ش
 .صفةً زائدة

والذي أراه السكوت على هذا التفسري أيضا إال أنه جيوز أن يكون : قال املصنف
 .مرادا وال جيوز أن يكون مث ذات تقبل التجزىء واالنقسام

ومن أعجب أحوال الظاهرية قول الساملية أن امليت يأكل يف القرب ويشرب وينكح 
أن «وا من النعيم إال هذا، ولو قنعوا مبا ورد يف اآلثار من ألم مسعوا بنعيم ومل يعرف

، لسلموا لكنهم أضافوا )٣(»أرواح املؤمنني جتعل يف حواصل طري تأكل من شجر اجلنة

                                     
 . من حديث ابن عمر٢/١٠٥، وأمحد ىف املسند )٧٥١٤(أخرجه البخارى ىف التوحيد : صحيح )١(
من ) ٢٧٨٦/١٩(، ومسلم ىف صفات املنافقني )٧٥١٣(أخرجه البخارى ىف التوحيد : متفق عليه )٢(

 .حديث ابن مسعود
، والترمذى ىف فضل )٢٠٧٢(، والنسائى ىف اجلنائز ١/٢٤٠ أخرجه مالك ىف املوطأ: صحيح )٣(

، )٤٢٧١(، وىف الزهد )١٤٤٩(، وابن ماجه ىف اجلنائز »حسن صحيح«: وقال) ١٦٤١(اجلهاد 
 ).٩٩٥(الصحيحة :  كلهم من حديث كعب بن مالك، وانظر٣/٤٥٥وأمحد ىف املسند 
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 .ذلك إىل اجلسد

وهلذا املذهب مرض يضاهي االستشعار الواقع للجاهلية وما كانوا : قال ابن عقيل
هلؤالء ينبغي أن تكون على سبيل املُداراة يقولونه يف اهلام والصدى، واملكاملة 

الستشعارهم ال على وجه املناظرة فإن املقاومة تفسدهم، وإمنا لبس إبليس على هؤالء 
لتركهم البحث عن التأويل املطابق ألدلَّة الشرع والعقل، فإنه ملا ورد النعيم والعذاب 

صاحب هذا : ا كأنه يقولللميت عِلم أن اإلضافة حصلت إىل األجساد والقبور تعريفً
 .القرب الروح اليت كانت يف هذا اجلسد منعمةٌ بنعيم اجلنة معذَّبةٌ بعذاب النار

قد ِعبت طريق املقلدين يف األصول وطريق املتكلمني : فإن قال قائل: قال املصنف
 فما الطريق السليم من تلبيس إبليس؟

وتابعوهم بإحسان من إثبات أنه ما كان عليه رسولُ اهللا وأصحابه: فاجلواب 
اخلالق سبحانه وإثبات صفاته على ما وردت به اآليات واألخبار من غري تفسري وال 

 .حبث عما ليس يف قوة البشر إدراكه وأن القرآن كالم اهللا غري خملوق

واهللا ما حكَّمت خملوقًا إمنا حكمت القرآن وأنه : قال علي كرم اهللا وجهه
، وأنه يف املصاحف لقوله ]٦: التوبة [﴾حىت يسمع كالم اهللا﴿: جلاملسموع قوله عز و

، وال نتعدى مضمون اآليات وال نتكلم يف ]٣: الطور [﴾ىف رق منشور﴿: عز وجل
 .ذلك برأينا

لفظي بالقرآن خملوق أو غري خملوق : وقد كان أمحد بن حنبل ينهى أن يقول الرجلُ
 .لئال خيرج عن االتباع للسلف إىل ما حدث

 .والعجب ممن يدعي اتباع هذا اإلمام مث يتكلم يف املسائل املُحدثة

أَخبرنا سعد اهللا بن علي البزار، نا أبو بكر الطُّريثيثي، نا هبة اهللا بن احلسن الطربي، 
نا أبو حامد أمحد بن أيب طاهر الفقيه، نا عمر بن أمحد الواعظ، ثنا حممد بن هارون 

:  العباس الشيباين، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار قالاحلضرمي، ثنا القاسم بن
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 .القرآنُ خملوق فهو كافر: من قال: أدركت تسعة من أصحاب رسول اهللا يقولون

القرآن خملوق فيستتاب، فإن تاب وإال ضربت : من قال: وقال مالك بن أنس
نقُهع. 

د بن علي الطُّريثيثي، نا هبة اهللا الطربي، أَخبرنا أبو الربكات بن علي البزار، نا أمح
ثنا حممد ابن أمحد بن القاسم ثنا أمحد بن عثمان ثنا حممد بن ماهان، ثنا عبد الرمحن بن 

وسأله عن : مهدي، عن سفيان عن جعفر بن برقان، أن عمر بن عبد العزيز، قال لرجل
 .لْه عما سوامهاعليك بدين الصيب يف الكُتاب واألعرايب وا: األهواء فقال

قال عمر بن : وثنا عبد اهللا بن املبارك، عن األوزاعي، قال: قال ابن مهدي
إذا رأيت قوما يتناجون يف دينهم بشيٍء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس : عبدالعزيز
 .ضاللة

بن أمحد أَخبرنا حممد بن أيب القاسم، نا محد بن أمحد، نا أبو نعيم احلافظ، ثنا حممد 
بلغين عن : قال: بن احلسن، ثنا بشر بن موسى، ثنا خالَّد بن حيىي، عن سفيان الثوري

أوصيك بتقوى اهللا عز وجل، واتباع سنة رسوله صلى : عمر أنه كتب إىل بعض عماله
اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وترك ما أحدث احملدثون بعده مبا كُفُوا مؤنته؛ واعلم 

ن قد علم ما يف خالفها من اخلطأ والزلل والتعمق، فإن السابقني املاضني أن من سن السن
 .عن علٍم توقفوا وتبصٍر ناقد قد كفوا

وأم كانوا على كشف األمور أقوى، وما أحدث إال : ويف رواية أخرى عن عمر
من اتبع غري سبيلهم ورغب بنفسه عنهم لقد قصر دوم أقوام فخفوه وطمح عنهم 

 .)١(لوهآخرون فع

أَخبرنا حممد بن أيب القاسم، نا محد بن أمحد، نا أمحد بن عبد اهللا احلافظ، ثنا 
مسعت سفيان : سليمان ابن أمحد، ثنا بشر بن موسى، ثنا عبد الصمد بن حسان، قال

                                     
 .٥/٣٨٨ذكره أبو نعيم ىف حلية األولياء  )١(
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عليكم مبا عليه احلمالون، والنساء يف البيوت، والصبيان يف الكتاب، من : الثوري يقول
 .)١(ملاإلقرار والع

فهذا مقام عجٍز ال مقام الرجال، فقد أسلفنا جواب : فإن قال قائل: قال املصن
إن الوقوف على العمل ضرورةٌ، ألن بلوغ ما يشفي العقل من التعليل مل : هذا، وقلنا

يدركه من غاص من املُتكلمني يف البحار، فلذلك أمروا بالوقوف على الساحل كما 
 .ذكرنا عنهم

 إبليس على اخلوارجذكر تلبيس 
 .أول اخلوارج وأقبحهم حالة ذو اخلويصرة: قال املصنف

أَخبرنا ابن احلصني، نا ابن املذهب، نا أمحد بن جعفر، ثنا عبد اهللا بن أمحد، ثين 
أيب، ثنا حممد بن فضيل، ثنا عمارة بن القعقاع، عن ابن أيب يعمر، عن أيب سعيد 

عث عليٌّ رضي اهللا عنه من اليمن إىل رسول اهللا بذهبة يف ب: اخلُدري، رضي اهللا عنه قال
زيد اخليل، : ، مل ختلص من تراهبا، فقسمها رسول اهللا بني أربعٍة بني)٢(أدمي مقروظ

 الثة، أو عامر بن الطفيل، شكيينة بن حصن، وعلقمة بن عواألقرع بن حابس، وع
أال تأمنوين «فقال رسول اهللا عمارة، فوجد من ذلك بعض أصحابه واألنصار وغريهم، 
مث أتاه رجلٌ غائر العينني . »وأنا أمني من يف السماء، يأتيين خرب السماء صباحا ومساًء

اتق اهللا يا : مشرف الوجنتني ناتىُء اجلبهة كثُّ اللحية مشمر اإلزار حملوق الرأس، فقال
، مث أدبر، »س أن يتقي اهللا أناوحيك أليس أحق النا«: فرفع رأسه إليه، فقال. رسول اهللا
إنه : فقال. »فلعله يصلي«يا رسول اهللا أال أضرب عنقَه، فقال رسول اهللا : فقال خالد

إين مل أؤمر أن أُنقِّب عن «رب مصٍل يقولُ بلسانه ما ليس يف قلبه، فقال رسول اهللا 
إنه سيخرج من «: المث نظر إليه النيب وهو مقف، فق. »قلوب الناس وال أشق بطوم

                                     
 .٧/٣٠نعيم ىف حلية األولياء ذكره أبو  )١(
حب معروف خيرج من غلف كالعدس، : والقرظ. أى ىف جلد مدبوغ بالقرظ: ىف أدمي مقروظ )٢(

 .من شجر العضاه
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 هذا قوم يقرءون القرآن ال جياوز حناجرهم، ميرقون من الدين كما ميرق )١(ضئضيء
 .)٢(»السهم من الرمية

: أنه قال له: ذو اخلُويصرة التميمي، ويف لفظ: هذا الرجل يقال له: قال املصنف
رج يف اإلسالم، فهذا أول خارجي خ. )٣(»ويلك ومن يعدلُ إذا مل أعدل«: اعدلْ، فقال

 .وآفته أنه رضي برأي نفسه، ولو وقف لعلم أنه ال رأي فوق رأي رسول اهللا

وأتباع هذا الرجل هم الذين قاتلوا علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه، وذلك أنه ملا 
طالت احلرب بني معاوية وعلي رضي اهللا عنهما، رفع أصحاب معاوية املصاحف ودعوا 

تبعثون منكم رجالً ونبعثُ منا رجالً، مث نأخذ عليهما : ما فيها وقالأصحاب علي إىل 
قد رضينا، فبعثوا عمرو بن العاص، : أن يعمال مبا يف كتاب اهللا عز وجلَّ، فقال الناس

علي أبا موسى، هذا ابن : ابعث أبا موسى، فقال عليٌّ: فقال أصحاب ال أرى أن أُولِّي
 منك، فبعث أبا موسى وأخر القضاء إىل رمضان فقال عروةُ ال نريد رجالً: عباس، قالوا
ورجع علي من صفني، فدخل . تحكِّمون يف أمر اهللا الرجال، ال حكم إال هللا: بن أُذينة

ال :  فرتل هبا منهم اثنا عشر ألفًا، وقالوا)٤(الكوفة ومل تدخل معه اخلوارج فأتوا حروراء
ادى مناديهم أن أمري القتال شبثُ بن ربعي حكم إال هللا، وكان ذلك أول ظهورهم ون

التميمي وأمري الصالة عبد اهللا بن الكواء اليشكُري، وكانت اخلوارج تتعبد إال أن 
صعب من علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه، وهذا مرض م أعلماعتقادهم أ. 

د بن احلسني بن أَخبرنا إمساعيل بن أمحد، نا حممد بن هبة اهللا الطربي، نا حمم
الفضل، نا عبد اهللا ابن جعفر بن درستويِه، نا يعقوب بن سفيان، ثين موسى بن مسعود، 

                                     
 .هو أصل الشىء: ضئضئ )١(
من حديث ) ١٠٦٤/١٤٤(، ومسلم ىف الزكاة )٧٤٣٢(أخرجه البخارى ىف التوحيد : متفق عليه )٢(

 .أىب سعيد اخلدرى
من حديث ) ١٠٦٣/١٤٢(، ومسلم ىف الزكاة )٦١٦٣(أخرجه البخارى ىف األدب : عليهمتفق  )٣(

 .جابر بن عبد اهللا
 .قرية بالعراق قريبة من الكوفة: حروراء )٤(



-١١٠- تلبيس إبليس

إنه ملا اعتزلت : قال عبد اهللا بن عباس: ثنا عكرمة بن عمار، عن مساك أيب زميل، قال
اخلوارج دخلوا دارا وهم ستة آالف وأمجعوا على أن خيرجوا على علي بن أيب طالب، 

: كان ال يزالُ جييء إنسان فيقول يا أمري املؤمنني إن القوم خارجون عليك، فيقولف
 .دعوهم فإين ال أقاتلهم حىت يقاتلوين وسوف يفعلون

يا أمري املؤمنني أبرد بالصالة : فلما كان ذات يوم أتيته قبل صالة الظهر فقلت له
كال وكنت :  عليك، فقلتإين أخاف: لعلِّي أدخل على هؤالء القوم فأُكلِّمهم، فقال

رجالً حسن اخللق ال أؤذي أحدا، فأذن يل فلبست حلَّةً من أحسن ما يكون من اليمن، 
وترجلت فدخلت عليهم نصف النهار، فدخلت على قوٍم مل أر قطُّ أشد منهم اجتهادا، 

ا ثفنجود وأياديهم كأقرحةٌ من الس مه١(جباه(صضةٌ  اإلبل، وعليهم قُممرح 
مرحبا با بن عباس ما : مسهمة وجوههم من السهر، فسلمت عليهم فقالوا. مشمرين

أتيتكم من عند املهاجرين واألنصار ومن عند صهِر رسول اهللا وعليهم : جاء بك؟ فقلت
 .نزل القرآنُ وهم أعلم بتأويله منكم

بل هم قوم ﴿: ال ختاصموا قريشا فإن اهللا عز وجل يقول: فقالت طائفة منهم
هاتوا ما نقمتم على : ، فقال اثنان أو ثالثة لنكلمنه، فقلت]٥٨: الزخرف [﴾خصمون

صهر رسول اهللا واملهاجرين واألنصار وعليهم نزل القرآن وليس فيكم منهم أحد، وهم 
 .أعلم بتأويله

، وقد أما إحداهن فإنه حكَّم الرجال يف أمر اهللا: هاتوا، قالوا: ثالثًا، قلت: قالوا
، فما شأن الرجال واحلكم بعد ]٥٧: األنعام [﴾إن احلكم إال هللا﴿: قال اهللا عز وجل

وأما الثانية فإنه قاتل وقتل ومل : هذه واحدة وماذا؟ قالوا: قول اهللا عز وجل؟ فقلت
: يسِب ومل يغنم فإن كانوا مؤمنني فلم حلَّ لنا قتاهلم وقتلهم ومل حيل لنا سبيهم؟ قلت

فإنه حما عن نفسه أمري املؤمنني فإنه إن مل يكن أمري املؤمنني فإنه ألمري : ثة؟ قالواوما الثال
 .كفانا هذا: هل عندكم غري هذا؟ قالوا: قلت. الكافرين

                                     
 .مجع ثفنة ركبة البعري وغريها ما حيصل فيه غلظ من أثر الربوك: الثفن )١(
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حكَّم الرجال يف أمر اهللا أنا أقرأ عليكم يف كتاب اهللا ما : أما قولكم: قلت هلم
فإن اهللا قد صير من حكمه : قلت. نعم: ينقض هذا، فإذا نقض قولكم أترجعون؟ قالوا

 ﴾ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴿: إىل الرجال يف ربع درهم مثن أرنب وتال هذه اآلية
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما ﴿: ، إىل آخر اآلية، ويف املرأة وزوجها]٩٥: املائدة[

 هل تعلمون ، إىل آخر اآلية، فنشدتكم ب اهللا]٣٥: النساء [﴾من أهله وحكما من أهلها
حكم الرجال يف إصالح ذات بينهم ويف حقن دمائهم أفضل أم حكمهم يف أرنب 

 .نعم: خرجت من هذه؟ قالوا: قلت. بل هذه: وبضع امرأة، فأيهما ترون أفضل؟ قالوا

قاتل ومل يسب ومل يغنم فتسبون أُمكُم عائشة رضي اهللا تعاىل : وأما قولكم: قلت
ليست بأُمنا لقد خرجتم من اإلسالم، وو اهللا لئن قلتم لنسبينها عنها، فو اهللا لئن قلتم 

ونستحل منها ما نستحل من غريها لقد خرجتم من اإلسالم، فأنتم بني ضاللتني ألن اهللا 
، ]٦: األحزاب [﴾النىب أوىل باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهام﴿: عز وجل قال

 .نعم: أخرجت من هذه؟ قالوا

حما عن نفسه أمري املؤمنني فأنا آتيكم مبن ترضون أن النيب يوم : لكموأما قو: قلت
احلُديبية صاحل املشركني أبا سفيان بن حرٍب وسهيل بن عمرٍو، فقال لعلي رضي اهللا 

هذا ما اصطلح عليه حممد رسولُ اهللا، فقال : اكتب هلم كتابا فكتب هلم عليٌّ: عنه
، لو نعلم أنك رسولُ اهللا ما قاتلناك، فقال واهللا ما نعلم أنك رسولُ اهللا: املشركون

اهللا م إنك تعلم أين رسولُ اهللا « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم
، فو اهللا لرسولُ اهللا خري )١(»هذا ما اصطلح عليه حممد بن عبد اهللا: امح يا علي، اكتب

 .ئرهم فقُتلوافرجع منهم ألفان وخرج سا: قال. من علي وقد حما نفسه

أَخبرنا أبو منصور القزاز، نا أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت، نا والد بن علي 
الكويف، نا حممد بن علي بن دحيم الشيباين، ثنا أمحد بن حازم، ثنا أمحد بن عبد 

                                     
مسلم ىف اجلهاد ، و)٢٧٣٢، ٢٧٣١(أخرجه البخارى ىف الشروط : متفق عليه )١(

 .من حديث الرباء بن عازب) ١٧٨٣/٩٢٠٩٠(
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الرمحن، يعين ابن أيب ليلى، ثنا سعيد بن خثيم، عن القعقاع بن عمارة، عن أيب اخلليل، 
ملا عدلنا إىل اخلوراج وحنن مع علي بن أيب :  السابغة، عن جندب األزدي، قالعن أيب

فانتهينا إىل معسكرهم فإذا هلم دويٌّ كدوي النحل من : طالب كرم اهللا وجهه، قال
 .)١(قراءة القرآن

ويف رواية أخرى أن عليا رضي اهللا عنه ملا حكَّم أتاه من اخلوارج : قال املصنف
رعةُ بن البهٍري السعدي فدخال عليه، فقاال لهزرقُوص بن زال حكم إال : رج الطائي وح

تب من خطيئتك وارجع عن قضيتنا : ال حكم إال هللا، فقال له حرقوص: فقال علي. هللا
واخرج بنا إىل عدونا نقاتلهم حىت نلقى ربنا ولئن مل تدع حتكيم الرجال يف كتاب اهللا 

واجتمعت اخلوارج يف مرتل عبد اهللا بن .  وجه اهللاعز وجل ُألقاتلنك أطلب بذلك
ما ينبغي لقوٍم يؤمنون بالرمحن وينسبون إىل : وهب الراسيب فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال

حكم القرآن، أن تكون هذه الدنيا اليت إيثارها عناٌء آثر عنده من األمر باملعروف والنهي 
 .بناعن املنكر والقول باحلق فاخرجوا 

أما بعد، فإن هذين الرجلني : فكتب إليهم علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه
. اللذين ارتضيا حكمني، فقد خالفا كتاب اهللا واتبعا أهواءمها، وحنن على األمر األول

فكتبوا إليه إنك مل تغضب لربك وإمنا غضبت لنفسك فإن شهدت على نفسك بالكفر 
 .ا وبينك، وإال فقد نابذناك على سواء والسالمواستقبلت التوبة نظرنا فيما بينن

هل مسعت من أبيك حديثًا : ولقي اخلوارج يف طريقهم عبد اهللا بن خباٍب فقالوا
أنه ذكر فتنةً «مسعت أيب حيدث عن رسول اهللا . نعم: حتدثه عن رسول اهللا حتدثناه، قال

ملاشي فيها خري من الساعي، القاعد فيها خري من القائم، والقائم فيها خري من املاشي، وا
أنت مسعت هذا من أبيك حتدثه عن : قالوا. )٢(»فإن أدركت ذلك فكُن عبد اهللا املقتول

                                     
 .٧/٢٤٩ذكره اخلطيب البغدادى ىف تاريخ بغداد  )١(
، )٧٢١٥( خمتصرا، وأبو يعلى ىف مصنفه ٥/١١٠أخرجه أمحد ىف املسند : صحيح بشواهده )٢(

 .٤/٦٠والطرباىن ىف الكبري 
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نعم، فقدموه إىل شفري النهر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك نعٍل، : رسول اهللا؟ قال
نهروان وبقروا بطن أم ولده عما يف بطنها وكانت حبلى، ونزلوا حتت خنل مواقري ب

أخذا بغري حدها : فسقطت رطبةٌ فأخذها أحدهم فقذف هبا يف فيه، فقال أحدهم
واخترط أحدهم سيفه فأخذ يهزه فمر به خرتير ألهل الذمة . وبغري مثنها فلفظها من فيه
 .هذا فساد يف األرض، فلقي صاحب اخلرتير فأرضاه يف مثنه: فضربه به يجربه فيه، فقالوا

: أخرجوا إلينا قاتل عبد اهللا بن خباب، فقالوا:  إليهم علي رضي اهللا عنهفبعث: قال
كُلُّنا قتله، فناداهم ثالثًا، كل ذلك يقولون هذا القول، فقال علي رضي اهللا عنه 

: دونكم القوم، فما لبثوا أن قتلوهم، وكان وقت القتال يقولُ بعضهم لبعض: ألصحابه
 .الرواح إىل اجلنةيأ للقاء الرب الرواح 

وخرج على علي رضي اهللا عنه بعدهم مجاعة منهم فبعث إليهم من قاتلهم مث 
: اجتمع عبدالرمحن بن ملجم بأصحابه وذكروا أهل النهروان فترحموا عليهم، وقالوا
ئم واهللا ما قنعنا بالبقاء يف الدنيا شيء بعد إخواننا الذين كانوا ال خيافون يف اهللا لومة ال

فلو أنا شرينا أنفسنا هللا والتمسنا غري هؤالء األئمة الضالَّل فثأرنا هبم إخواننا وأرحنا 
 .منهم العباد

أَخبرنا حممد بن أيب طاهر البزار، نا أبو حممد اجلوهري، نا ابن حيويه، نا أبو احلسن 
انتدب ثالثةُ : لوابن معروف، نا احلسني بن الفهم، نا حممد بن سعد، عن أشياخ له، فقا

عبد الرمحن ابن ملجم والبرك بن عبد اهللا، وعمرو بن بكٍر التميمي، : نفٍر من اخلوارج
عليا، ومعاوية، وعمرو بن : فاجتمعوا مبكة وتعاهدوا وتعاقدوا لنقتلن هؤالء الثالثة

كم مبعاوية، أنا ل: أنا لكم بعلي، وقال الربك: العاص، ونريح العباد منهم، فقال ابن ملجم
فتواثقوا أال ينقض رجلٌ منهم رجالً عن صاحبه، فقدم ابن . أنا لكم بعمرو: وقال عمرو

ملجم الكوفة فلما كانت الليلة اليت عزم على قتل علي رضي اهللا عنه فيها، خرج عليٌّ 
رضي اهللا عنه لصالة الصبح فضربه فأصاب جبهته إىل قرِنِه ووصل إىل دماغه، فقال 

يا عدو اهللا، قتلت أمري : فأُخذ، فقالت أم كُلثوٍم. ال يفوتنكُم الرجل:  عنهعلي رضي اهللا
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واهللا إين ألرجو أال يكون على أمري املؤمنني : ما قتلت إال أباِك، قالت: املؤمنني، فقال
واهللا لقد مسمته شهرا يعين سيفه، فإن أخلفين فأبعده : فلم تبكني إذن، مث قال: بأس، قال
 .اهللا وأسحقه

فلما مات عليٌّ رضي اهللا عنه أُخرج ابن ملجم ليقتل، فقطع عبد اهللا بن جعفر يديه 
اقرأ ﴿فكحل عينيه مبسمار حممي فلم جيزع، فجعل يقرأ . ورجليه فلم جيزع ومل يتكلم

، حىت ختمها وإن ]٢-١: العلق [﴾ خلق اإلنسان من علق*باسم ربك الذى خلق 
أكره أن أكون : مل جتزع؟ فقال: على قطع لسانه فجزع، فقيل لهعينيه لتسيالن، فعوجل 

 .يف الدنيا مواتا ال أذكُر اهللا، وكان رجالً أمسر يف جبهته أثر السجود لعنةُ اهللا عليه

وملا أراد احلسن رضي اهللا عنه، أن يصاحل معاوية خرج عليه : قلت: قال املصنف
. شركت كما أشرك أبوك مث طعنه يف أصل فخذهأ: من اخلوارج اجلراح بن سنان، وقال

وما زالت اخلوارج خترج على األمراء وهلم مذاهب خمتلفةٌ، وكان أصحاب نافع بن 
: قالوا. حنن مشركون ما دمنا يف دار الشرك فإذا خرجنا فنحن مسلمون: األزرق يقولون

ون عن موافقتنا يف وخمالفونا يف املذهب مشركون، ومرتكبو الكبائر مشركون، والقاعد
 .وأباح هؤالء قتل النساء والصبيان من املسلمني وحكموا عليهم بالشرك. القتال كفرة

وكان جندةُ بن عامٍر احلنفي من القوم، فخالف نافع بن األزرق، وقال بتحرمي دماء 
املسلمني وأمواهلم، وزعم أن أصحاب الذنوب من موافقيه يعذبون يف غري نار جهنم، 

اخلوارج قوم كفار وحتل : وقال إبراهيم. جهنم ال يعذَّب هبا إال خمالفوه يف مذهبهوأن 
لو أن : وكان بعضهم يقول. لنا مناكحتهم وموارثتهم كما كان الناس يف بدء اإلسالم

 .رجالً أكل من مال يتيم فلسني وجبت له النار، ألن اهللا عز وجل أوعد على ذلك النار

تطول ومذاهب عجيبةٌ هلم مل أر التطويل بذكرها وإمنا وهلم قصص : قال املصنف
املقصود النظر يف حيل إبليس وتلبيسه على هؤالء احلمقى الذين عملوا بواقعام 
واعتقدوا أن علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه على اخلطأ ومن معه من املهاجرين 

طفال ومل يستحلّوا أكل واألنصار على اخلطأ وأم على الصواب، واستحلُّوا دماء األ
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مثرٍة بغري مثنها وتعبوا يف العبادات وسهروا وجزع ابن ملِْجٍم عند قطع لسانه من فوات 
 .واستحلَّ قتل علي كرم اهللا وجهه. الذكر

مث شهروا السيوف على املسلمني، وال أعجب من اقتناع هؤالء بعلمهم واعتقادهم 
. فقد قال ذو اخلويصرة لرسول اهللا اعدل فما عدلتأم أعلم من علي رضي اهللا عنه، 

 .وما كان إبليس ليهتدي إىل هذه املخازي، نعوذ ب اهللا من اخلذالن

أَخبرنا ابن احلصني، نا ابن املذهب، نا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد اهللا بن أمحد بن 
، عن حممد بن قرأت على عبد الرمحن بن مالك، عن حيىي بن سعيد: حنبل، ثين أيب، قال

: إبراهيم ابن احلارث التيمي، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، عن أيب سعيد اخلُدري، قال
خيرج قوم فيكم حتقرون صالتكم مع صالم وصيامكُم مع «: مسعت رسول اهللا يقول

صيامهم وأعمالكم مع أعماهلم يقرأون القرآن ال جياوز حناجرهم ميرقون من الدين 
 .أخرجاه يف الصحيحني. )١(»من الرميةمروق السهم 

أَخبرنا سعد اهللا بن علي، نا أبو بكر الطُّريثيثي، ثنا هبةُ اهللا بن احلسن الطربي، نا 
أمحد بن عبيد، ثنا علي بن عبد اهللا بن مبشر، ثنا أمحد بن سنان، ثنا إسحاق بن يوسف 

: عت رسول اهللا يقولمس: األزرق، عن األعمش، عن عبد اهللا بن أيب أوىف، قال
 .)٢(»اخلوارج كالب أهل النار«

 رأي اخلوارج
ومن رأي اخلوارج أنه ال ختتص اإلمامة بشخص إال أن جيتمع فيه : قال املصنف

                                     
من ) ١٠٦٤/١٤٧(، ومسلم ىف الزكاة )٦٩٣١(أخرجه البخارى ىف استتابة املرتدين : متفق عليه )١(

 .حديث أىب سعيد اخلدرى
وقال البوصريى ىف ) ١٧٣(، وابن ماجه ىف املقدمة ٤/٣٥٥أخرجه أمحد ىف املسند : حسن لغريه )٢(

أخرجه أمحد ىف : ، لكن للحديث إسناد آخر»رجال اإلسناد ثقات، إال أن فيه انقطاعا«: الزوائد
السنة البن أىب : ، وله شاهد عن أىب أمامة، انظر٣/٥٧١املستدرك ، واحلكم ىف ٤/٣٨٢املسند 
 ).٩٠٥، ٩٠٤(عاصم 
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 ومن رأي هؤالء أحدث املعتزلة )١(العلم والزهد، فإذا اجتمعا كان إماما ولو كان نبطيا
مث حدث القدريةُ يف زمن . ما يقتضيهيف التحسني والتقبيح إىل العقل وأن العدل 

الصحابة وصار معبد اجلُهين وغيالنُ الدمشقي واجلعد بن درهم إىل القول بالقدر، 
ونسج على منوال معبٍد اجلُهين واصلُ بن عطاٍء وانضم إليه عمرو بن عبيد، ويف ذلك 

 كما ال ينفع مع الكفر ال يضر مع اإلميان معصيةٌ: الزمان حدثت سنة املُرجئة حني قالوا
 .طاعة

مث طالعت املعتزلةُ مثلُ أيب اهلُذيل العالَّف والنظام ومعمر واجلاحظ كُتب الفالسفة 
يف زمان املأمون، واستخرجوا منها ما خلطوه بأوضاع الشرع مثل لفظ اجلوهر والعرض 

مسي هذا والزمان واملكان والكون، وأول مسألة أظهروها القول خبلق القرآن، وحينئٍذ 
الفصلُ فصل علم الكالم، وتلت هذه املسألة مسائلُ الصفات مثل العلم والقدرة واحلياة 

عامل لذاته : هي معاٍن زائدة على الذَّات ونفتها املعتزلةُ وقالوا: والسمع والبصر، فقال قوم
 وكان أبو احلسن األشعري على مذهب اجلُبائي مث انفرد عنه إىل مثبيت. قادر لذاته

الصفات، مث أخذ بعض مثبيت الصفات يف اعتقاد التشبيه وإثبات االنتقال يف الرتول واهللا 
 .اهلادي ملا يشاء

 ذكر تلبيسه على الرافضة
وكما لَبس إبليس على هؤالء اخلوارج حىت قاتلوا علي بن أيب : قال املصنف

هو :  من كان يقولطالب، محل آخرين على الغلو يف حبه فزادوه على احلد، فمنهم
هو خري من األنبياء، ومنهم من محله على سب أيب بكر وعمر : اإلله، ومنهم من يقول

حىت إن بعضهم كفَّر أبا بكر وعمر، إىل غري ذلك من املذاهب السخيفة اليت يرغب عن 
 .تضييع الزمان بذكرها، وإمنا نشري إىل بعضها

حدث أبو : بو بكر أمحد بن علي بن ثابت، قالأَخبرنا عبد الرمحن بن حممد، نا أ
                                     

واستعمل . »سلع«شعب سامى كانت له دولة ىف مشال شبه اجلزيرة العربية، وعاصمتهم : األنباط )١(
 .أخريا ىف أخالط الناس وأوباشهم
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يعقوب إسحاق بن حممد النخعي، عن عبيد اهللا بن حممد عن عائشة، وأيب عثمان املازين 
إسحاق بن حممد : وغريمها، ومسعت عبد الواحد ابن علي بن برهان األسدي يقول

وباملدائن . برياإن عليا هو اهللا، تعاىل اهللا عن ذلك علوا ك: النخعي األمحر كان يقول
 .مجاعة من الغالة يعرفون باإلسحاقية ينسبون إليه

ووقع إيلّ كتاب أليب حممد احلسن بن حيىي النوخبيت من تصنيفه يف : قال اخلطيب
الرد على الغالة، وكان النوخبيت هذا من متكلمي الشيعة اإلمامية، فذكر أصناف مقاالت 

ه اجلنون يف الغلُو يف عصرنا إسحاق بن حممٍد وقد كان ممن جر: الغالة إىل أن قال
املعروف باألمحر، كان يزعم أن عليا هو اهللا عز وجل، وأنه يظهر يف كل وقت فهو 

 .احلسن يف وقت وكذلك هو احلسني، وهو الذي بعث حممدا

وقد اعتقد مجاعةٌ من الرافضة أن أبا بكر وعمر كانا كافرين، : قلت: قال املصنف
 .ارتدا بعد موت رسول اهللا ومنهم من يقول بالتربي من غري علي: عضهموقال ب

وقد روينا أن الشيعة طالبت زيد بن علي بالتربؤ ممن خالف عليا يف إمامته، فامتنع 
 .من ذلك فرفضوه فسموا الرافضة

اإلمامة ىف موسى بن جعفر مث ابنه علي مث إىل على بن حممد، مث : ومنهم أقوام قالوا
إىل احلسن بن حممد العسكرى مث إىل ابنه حممد، وهو الثاىن عشر، اإلمام املنتظر الذى 
يزعمون أنه مل ميت وأنه يرجع ىف آخر الزمان فيمأل األرض عدالً، وكان أبو املنصور 
العجلى يقول بانتظار حممد بن على الباقر ويدعى أنه خليفة، وأنه عرج به اىل السماء 

 .رأسه، وزعم أنه الكسف الساقط من السماءفمسح الرب بيده على 

اجلناحية، وهم أصحاب عبد اهللا بن معاوية عبد اهللا بن : ومنهم طائفة يقال هلا
إن روح اإلله دارت يف أصالب األنبياء واألولياء إىل أن : جعفر ذي اجلناحني، يقولون

 .انتهى إىل عبد اهللا، وأنه مل ميت، وهو املنتظر

 .الغرابية يثبتون شركة علي يف النبوة: اومنهم طائفة يقال هل
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إن اهللا عز وجل خلق حممدا مث فوض خلق العامل : وطائفة يقال هلا املُفوضة يقولون
 .إليه

كان مأمورا بالنزول على علي : يذُمون جربيل، ويقولون: وطائفة يقال هلا الذَّمامية
 .فرتل على حممد

 . ظلم فاطمة مرياثهاإن أبا بكر: ومنهم من يقول

وقد روينا عن السفَّاح أنه خطب يوما فقام رجل من آل علي رضي اهللا عنه، 
أنا من أوالد علي : ومن ظلمك؟ قال: يا أمري املؤمنني أَعني على من ظلمين، قال: فقال

: رضي اهللا عنه والذي ظلمين أبو بكر رضي اهللا عنه حني أخذ فدك من فاطمة، قال
ودام : عمر رضي اهللا عنه، قال: ومن قام بعده؟ قال: قال. نعم: لمكم؟ قالودام على ظ

ودام على : عثمان رضي اهللا عنه، قال: نعم، ومن قام بعده؟ قال: على ظلمكم؟ قال
ومن قام بعده؟ فجعل يلتفت كذا وكذا ينظر مكانا يهرب : قال. نعم: ظلمكم؟ قال

 .إليه

 مذهب الرافضة قصد الطعن يف أصل الدين الظاهر أنَّ من وضع: قال ابن عقيل
والنبوة وذلك أن الذي جاء به رسولُ اهللا أمر غائب عنا، وإمنا نثق يف ذلك بنقِل السلِف 
وجودة نظر الناظرين إىل ذلك منهم، فكأننا نظرنا إذا نظر لنا من نثق بدينه وعقله، فإذا 

ته يف اخلالفة وابنته يف إرثها وما هذا قال قائلٌ أم أول ما بدأوا بعد موته بظلم أهل بي
إال لسوء اعتقاد يف املتوىف، فإن االعتقادات الصحيحة سيما يف األنبياء توجب حفظ 

 .قوانينهم بعدهم السيما يف أهليهم وذريتهم

أن القوم استحلُّوا هذا بعده خابت آمالنا يف الشرع، ألنه ليس : فإذا قالت الرافضة
 .ل عنهم والثقة هبمبيننا وبينه إال النق

فإذا كان هذا حمصول ما حصل هلم بعد موته ِخبنا يف املنقول، وزالت ثقتنا فيما 
 باعهات وجبمل يروا ما ي لنا عليه من اتباع ذوي العقول ومل نأمن أن يكون القومعو

قل من أهله، فراعوه مدة احلياة وانقلبوا عن شريعته بعد الوفاة، ومل يبق على دينه إال األ
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فطاحت االعتقادات، وضعفت النفوس، عن قبول الروايات يف األصل وهو املعجزات، 
 .فهذا من أعظم احملن على الشريعة

وغلو الرافضة يف حب علي رضي اهللا عنه محلهم على أن وضعوا : قال املصنف
 كتاب أحاديث كثرية يف فضائله أكثرها تشينه وتؤذيه، وقد ذكرت منها مجلة يف

 .املوضوعات

أن الشمس غابت ففاتت عليا صالةُ العصر فردت له الشمس، وهذا من : منها
 ها طلوعدومل يروه ثقة، ومن حيث املعىن فإن الوقت قد فات وع ،حيث النقل موضوع

 .متجدد فال يراد الوقت

 وكذلك وضعوا أن فاطمة اغتسلت مث ماتت وأوصت أن تكتفي بذلك الغسل

ذا من حيث النقل كذب، ومن حيث املعىن قلَّةُ فهٍم، ألن الغسل عن حدث وه
مث هلم خرافات ال يسندوا إىل مستند، وهلم مذاهب يف الفقه . املوت فكيف يصح قبله

 .ابتدعوها وخرافات ختالف اإلمجاع

نقلتها من كتاب املرتضى فيما : فنقلت منها مسائل من خط ابن عقيل، قال
أنه ال جيوز السجود على ما ليس بأرٍض وال من نبات : منها.  اإلماميةانفردت به

وأن االستجمار ال يجزئ يف البول بل يف . األرض، فأما الصوف واجللود والوبر فال
وال يجزئ مسح الرأس إال بباقي البلل الذي يف اليد فإن استأنف للرأس . الغائط خاصة

وانفردوا . شفت يده من البلل احتاج إىل استئناف الطهارةبلالً مستأنفًا مل جيزه حىت لو ن
 .بتحرمي من زين هبا وهي حتت زوٍج أبدا، فلو طلقها زوجها مل حتلَّ للزاين هبا بنكاح أبدا

وحرموا الكتابيات، وأن الطالق املعلق على شرط ال يقع وإن وجد شرطُه، وأن 
 .الطالق ال يقع إال حبضور شاهدين عدلني

أن من نام عن صالة العشاء إىل أن مضى نصف الليل وجب عليه إذا استيقظ و
القضاء وأن يصبح صائما كفارة لذلك التفريط، وأن املرأة إذا جزت شعرها فعليها 
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الكفارةُ مثل قتل اخلطأ، وأن من شق ثوبه يف موت ابن له أو زوجة فعليه كفارةُ ميني، 
 ج امرأةً وهلا زوجالصدقة خبمسة دراهموأن من تزو لزمه وأن شارب . وهو ال يعلم

 كشارب اخلمر، وأنَّ قطع )١(اخلمر إذا حد ثانية قُِتلَ يف الثالثة، ويحد شارب الفُقَّاع
السارق من أصول األصابع ويبقى له الكف فإن سرق مرة أخرى قطعت الرجل 

 .وتفإن سرق الثالثة خلِّد يف احلبس إىل أن مي. اليسرى

وحرموا السمك اجلري وذبائح أهل الكتاب، واشترطوا يف الذَّبح استقبال القبلة يف 
مسائل كثرية يطول ذكرها خرقوا فيها اإلمجاع وسول هلم إبليس وضعها على وجٍه ال 

ومقابح الرافضة أكثر من أن حتصى، . يستندون فيه إىل أثر وال قياس، بل إىل الواقعات
ة لكوم ال يغسلون أرجلهم يف الوضوء، واجلماعة لطلبهم إماما وقد حرموا الصال

 .معصوما، وابتلُوا بسب الصحابة

ال تسبوا «: ويف الصحيحني عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال
 .)٢(»أصحايب فإن أحدكُم لو أنفق مثل أُحٍد ذهبا ما أدرك مد أحدهم وال نصيفه

أخربنا حممد بن أمحد بن :  حممد بن عبد امللك وحيىي بن علي، قاالوقد أخربنا
املسلمة، نا أبو ظاهر املخلص، ثنا البغوي، ثنا حممد بن عباد املكي، ثنا حممد بن طلحة 
املديين، عن عبد الرمحن بن سامل بن عبد اهللا بن عومي بن ساعدة، عن أبيه، عن جده، 

إن اهللا اختارين واختار يل أصحابا «:  وآله وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه: قال
فجعل يل منهم وزراء وأنصارا وأصهارا فمن سبهم فعليه لعنةُ اهللا واملالئكة والناس 

 .)٣(»أمجعني ال يقبلُ اهللا منه يوم القيامة صرفًا وال عدالً

                                     
 .شراب الشعري: الفقاع )١(
، ومسلم ىف فضائل الصحابة )٣٦٧٣(ائل الصحابة أخرجه البخارى ىف فض: متفق عليه )٢(

 .من حديث أىب سعيد اخلدرى) ٢٥٤١/٢٢٢(
:  وقال١٠/١٧، وذكره اهليثمى ىف جممع الزوائد ١٧/١٤٠أخرجه الطرباىن ىف الكبري : ضعيف )٣(

» صحيح اإلسناد ومل خيرجاه«:  وقال٣/٦٣٢، واحلاكم ىف املستدرك »وفيه من مل أعرفه«
= 
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 .النافلة: الفريضة، والصرف: واملراد بالعدل: قال املصنف

 الربكات بن علي البزاز، نا أبو بكر الطريثيثي، نا هبة اهللا بن احلسن أَخبرنا أبو
الطربي، نا عبيد اهللا بن حممد بن أمحد، نا علي بن حممد بن أمحد بن يزيد الرياحي، ثنا 

مررت بنفٍر : أيب، ثنا احلسن بن عمارة، عن املنهال بن عمرو، عن سويد بن غفلة، قال
 وعمر رضي اهللا عنهما وينتقصوما فدخلت على علي ابن من الشيعة يتناولون أبا بكٍر

يا أمري املؤمنني، مررت بنفٍر من أصحابك يذكرون أبا بكٍر وعمر : أيب طالب فقلت
رضي اهللا عنهما بغري الذي مها له أهلٌ، ولوال أم يرون أنك تضِمر هلما على مثل ما 

 .أعلنوا ما اجترأوا على ذلك

اهللا، أعوذ ب اهللا أن أُضِمر هلما إال الذي ائتمنين النيب عليه، أعوذ ب : قال علي
لعن اهللا من أضمر هلما إال احلسن اجلميل، أخوا رسول اهللا وصاحباه ووزيراه رمحةُ اهللا 

مث ض دامع العينني يبكي قابضا على يدي حىت دخل املسجد فصعد املنرب . عليهما
يته وهو ينظر فيها وهي بيضاء، حىت اجتمع لنا الناس، وجلس عليه متمكِّنا قابضا على حل

ما بالُ أقوام يذكرون سيدي قريٍش وأبوي : مث قام فتشهد خبطبة موجزة بليغة، مث قال
عاقبومما قالوه بريٌء، وعلى ما قالوا م ،ترتِّهة . املسلمني مبا أنا عنه مأما والذي فلق احلب

مؤمن تقي وال يبغضهما إال فاجر شقي، صحبا رسول اهللا وبرأ النسمة ال يحبهما إال 
على الصدق والوفاء، يأمران وينهيان، ويغضبان ويعاقبان، فما يتجاوزان فيما يصنعان 

مضى . رأي رسول اهللا وال كان رسول اهللا يرى غري رأيهما، وال حيب كحبهما أحدا
 . راضونرسول اهللا وهو راٍض عنهما، ومضيا واملؤمنون عنهما

أمره رسول اهللا على صالة املؤمنني فصلى هبم تسعة أيام يف حياة رسول اهللا فلما 
قبض اهللا نبيه واختار له ما عنده، والَّه املؤمنون ذلك، وفوضوا إليه الزكاة مث أعطوه 

                                     = 
 قلت احلديث ىف إسناده عبد الرمحن بن سامل وهو جمهول كما ىف التقريب ووافقه الذهىب،

)٣٨٦٨.( 
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البيعة طائعني غري مكرهني، وأنا أولُ من سن له ذلك من بين عبد املطلب وهو لذلك 
ود لو أنَّ منا أحدا كفاه ذلك، وكان واهللا خري من أبقى أرمحه رمحة وأرأفه رأفة كاره ي

وأسنه ورعا وأقدمه ِسنا وإسالما، شبهه رسول اهللا مبيكائيل رأفةً ورمحةً وبإبراهيم عفوا 
 .ووقارا فسار بسرية رسول اهللا حىت مضى على ذلك رمحةُ اهللا عليه

 اهللا عنه وكنت فيمن رضي، فأقام األمر على منهاج مث ويل األمر بعده عمر رضي
رسول اهللا وصاحبه، يتبع أثرمها كما يتبع الفصيل أثر أمه، وكان واهللا رفيقًا رحيما 
 ا للمظلومني على الظاملني، ال يأخذه يف اهللا لومةُ الئٍم وضرب اهللا احلقبالضعفاء ناصر

 لنظن أن ملكًا ينطق على لسانه، أعز على لسانه وجعل الصدق من شأنه حىت إن كُنا
اهللا بإسالمه اإلسالم، وجعل هجرته للدين قواما، وألقى له يف قلوب املنافقني الرهبة، 
ويف قلوب املؤمنني احملبة، شبهه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم جبربيل فظًا غليظًا 

 .على األعداء

هما، ورزقنا املُضي يف سبيلهما فمن أحبين فمن لكم مبثلهما رمحةُ اهللا علي
فليحبهما، ومن مل يحبهما فقد أبغضين، وأنا منه بريء، ولو كنت تقدمت إليكم يف 
أمرمها لعاقبت يف هذا أشد العقوبة، أال فمن أُتيت به يقولُ بعد هذا اليوم فإنَّ عليه ما 

كٍر وعمر رضي اهللا عنهما مث اهللا أعلم أال وخري هذه األمة بعد نبيها أبو ب. على املفتري
 .باخلري أين هو؟ أقولُ قويل وأستغفر اهللا يل ولكم

أَخبرنا سعد اهللا بن علي، نا الطريثيثي، نا هبة اهللا الطربي، نا حممد بن عبد الرمحن، 
نا البغوي، ثنا سويد بن سعيد، ثنا حممد بن خازم، عن أيب جناٍب الكليب عن أيب 

خيرج يف آخر الزمان قوم هلم نبز يقال : اهلمداين، عن علي كرم اهللا وجهه قالسليمان 
هلم الرافضة ينتحلون شيعتنا وليسوا من شيعتنا وآيةُ ذلك أم يشتمون أبا بكٍر وعمر 

 .رضي اهللا عنهما، أينما أدركتموهم فاقتلوهم أشد القتل فإم مشركون

 ذكر تلبيس إبليس على الباطنية
قوم تستروا باإلسالم ومالوا إىل الرفض، وعقائدهم : الباطنية: صنفقال امل
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وأعماهلم تباين اإلسالم باملرة، فمحصولُ قوهلم تعطيلُ الصانع وإبطال النبوة والعبادات 
وإنكار البعث، ولكنهم ال يظهرون هذا يف أول أمرهم، بل يزعمون أن اهللا حق وأنَّ 

ن صحيح، لكنهم يقولون لذلك ِسر غري ظاهر، وقد تالعب هبم حممدا رسول اهللا، والدي
 :إبليس فبالغ وحسن هلم مذاهب خمتلفة وهلم مثانية أمساء

سموا بذلك ألم يدعون أن لظواهر القرآن واألحاديث : الباطنية: االسم األول
هال صورا بواطن جتري من الظواهر جمرى اللُّب من القشر، وأا بصورا توهم اجلُ

جلية، وهي عند العقالء رموز وإشارات إىل حقائق خفية، وأن من تقاعد عقله من 
الغوص على اخلفايا واألسرار والبواطن واألغوار وقنع بظواهرها كانت حتت األغالل 
اليت هي تكليفات الشرع، ومن ارتقى إىل علم الباطن احنطَّ عنه التكليف واستراح من 

 .أعبائه

ويضع عنهم اصرهم واالغالل الىت كانت ﴿: وهم املرادون بقوله تعاىل: اقالو
، ومرادهم أن يرتعوا من العقائد موجب الظواهر ليقدروا ]١٥٧: األعراف [﴾عليهم

 .بالتحكُّم بدعوى الباطل على إبطال الشرائع

 بن جعفر، نِسبوا إىل زعيٍم هلم يقال له حممد بن إمساعيل: اإلمساعيلية: االسم الثاين
ويزعمون أنَّ دور اإلمامة انتهى إليه، ألنه سابع، واحتجوا بأنَّ السموات سبع واألرضني 
سبع وأيام األسبوع سبعةٌ، فدلَّ على أن دور األئمة يتم بسبعة، وعلى هذا فيما يتعلق 

راهيم مث العباس مث ابنه عبد اهللا مث ابنه علي مث ابنه حممد بن علي مث إب: باملنصور فيقولون
 .السفاح مث املنصور

قال علي بن حممد، عن أبيه، إن رجالً : قال» تارخيه«وذكر أبو جعفر الطربي يف 
فبكى بالعلو ودعا الراوندية إليه وزعم أن . من الراوندية كان يقال له األبلق وكان أبرص

 وجهه، مث الروح اليت كانت يف عيسى بن مرمي صارت إىل علي ابن أيب طالب كرم اهللا
يف األئمة واحدا بعد واحد إىل أن صارت إىل إبراهيم بن حممد، واستحلُّوا احلُرمات 
فكان الرجلُ منهم يدعو اجلماعة إىل مرتله، فيطعمهم ويسقيهم وحيملهم على امرأته، 
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مفلم يزل ذلك فيهم إىل اليوم، وعبدوا أبا . فبلغ ذلك أسد بن عبد اهللا فقتلهم وصلبه
ٍر وصعدوا اخلضراء وألقوا نفوسهم كأم يطريون فال يبلغون األرض إال وقد جعف

 .هلكُوا، وخرج مجاعتهم على الناس يف السالح وأقبلوا يصيحون يا أبا جعفر أنت أنت

اعتقادهم أن دور اإلمامة : لُقِّبوا بذلك ألمرين، أحدمها: السبعيةُ: االسم الثالث
نا، وأن االنتهاء إىل السابع هو آخر األدوار، وهو املراد بالقيامة، سبعةٌ سبعة على ما بي

لقوهلم إنَّ تدبري العامل السفلي منوطٌ : والثاين. وأن تعاقب هذه األدوار ال آخر له
زحل مث املُشترى مث املريخ، مث الزهرة، مث الشمس، مث عطارد، مث : بالكواكب السبعة

 .القمر

وهو اسم لطائفة منهم تبعوا رجالً يقال له : قال املصنف: ِكيةالباب: االسم الرابع
بابك اخلُرمي، وكان من الباطنية، وأصله أنه ولد زىن، فظهر يف بعض اجلبال بناحية 
أذربيجان سنة إحدى ومائتني وتبعه خلق كثري، واستفحل أمرهم، واستباح احملظورات، 

ة أو أختا مجيلة طلبها فإن بعثها إليه وإال قتله وكان إذا علم أن عند أحٍد بنتا مجيل
وأخذها، ومكث على هذا عشرين سنة فقتل مثانني ألفًا وقيل مخسة ومخسني ألفًا 
ومخسمائة إنسان، وحاربه السلطان وهزم خلقًا من اجليوش حىت بعث املعتصم األفشني 

دخال، قال لبابك فحاربه، فجاء ببابك وأخيه يف سنة ثالث وعشرين ومائتني، فلما 
ا مل يصربه أحد، فقال: أخوهفاصرب اآلن صرب قد عملت ما مل يعمله أحد يا بابك :

سترى صربي، فأمر املعتصم بقطع يديه ورجليه فلما قطعوا مسح بالدم وجهه، فقال 
ا من : املعتصمم أجزعأنت يف الشجاعة كذا وكذا، ما بالك قد مسحت وجهك بالد

، ولكني ملا قطعت أطرايف نزف الدم، فخفت أن يقال عين إنه اصفَر ال: املوت؟ فقال
فيظن ذلك يب فسترت وجهي بالدم كيال يرى ذلك مين، : وجهه جزعا من املوت، قال

مث بعد ذلك ضربت عنقُه وأُضرمت عليه النار، وفُِعل مثل ذلك بأخيه، فما فيهما من 
ه وال أظهر جزعا، لعنهما اهللاصاح وال تأو. 

وقد بقي من البابكية مجاعةٌ يقال إنَّ هلم ليلةً يف السنة جتتمع فيها رجالُهم ونساؤهم 
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ويطفئون السرج مث يتناهضون للنساء فيثب كُلُّ رجٍل منهم إىل امرأة، ويزعمون أن من 
باحاحتوى على امرأٍة يستحلُّها باالصطياد ألن الصيد م. 

سموا بذلك ألم صبغوا ثياهبم باحلمرة يف : قال املصنف: املُحمرةُ: ساالسم اخلام
 .أيام بابك ولبسوها

وللمؤرخني يف سبب تسميتهم هبذا : قال املصنف: القرامطة: االسم السادس
 :قوالن

أن رجالً من ناحية خوزستان قَِدم سواد الكوفة فأظهر الزهد ودعا إىل : أحدمها
سول ونزل على رجل يقال له كرميتة لُقِّب هبذا حلمرة عينيه وهو إمام من أهل بيت الر

بالنبطية حاد العني، فأخذه أمري تلك الناحية فحبسه وترك مفتاح البيت حتت رأسه ونام، 
فرقَّت له جاريةٌ فأخذت املفتاح ففتحت البيت وأخرجته وردت املفتاح إىل مكانه، فلما 

كرميتة باسم الذي كان : اس به فخرج إىل الشام فسميطُِلب فلم يوجد زاد افتتانُ الن
 .نازالً عليه مث خفف فقيل قُرمط مث توارث مكانه أهله وأوالده

أن القوم لُقِّبوا هبذه نسبةً إىل رجٍل يقال له محدان قرمط، كان أحد دعام : والثاين
لرجل من أهل يف االبتداء، فاستجاب له مجاعة فسموا قرامطة وقرمطية، وكان هذا ا

الكوفة وكان مييل إىل الزهد فصادفه أحد دعاة الباطنية يف فريق وهو متوجه إىل قرية 
اعي وهو ال يعرفُهيسوقها، فقال محدان لذلك الر ك؟ فذكر : وبني يديه بقرأين مقصد

: إين مل أؤمر بذلك، فقال: اركب بقرةً من هذه لئال تتعب، فقال: قرية محدان، فقال له
بأمر مالكي ومالكك : وبأمر من تعملُ؟ قال: قال. نعم: كأنك ال تعملُ إال بأمٍر، قالو

: قال له. صدقت: فقال. ذلك إذن هو اهللا رب العاملني: ومالك الدنيا واآلخرة، فقال
أُِمرت أن أدعو أهلها من اجلهل إىل : فما غرضك يف هذه القرية اليت تقصدها؟ قال

لة إىل اهلدى، ومن الشقاء إىل السعادة، وأن استنقذهم من ورطات العلم، ومن الضال
أنقذين أنقذك اهللا : فقال له محدان. الذُّلِّ والفقر، وأملّكهم ما يستغنون به عن الكد

ما أُمرت أن : فقال. وأفض علي من العلم ما تحييين به فما أشد احتياجي إىل مثل هذا
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اذكر عهدك فإين :  كلِّ أحٍد إال بعد الثقة به والعهد إليه، فقالأُخرج السر املخزون إىل
أن جتعل يل ولإلمام على نفسك عهد اهللا وميثاقه أال تخرج ِسر : ملتزم به، فقال له

اإلمام الذي أُلِْقيِه إليك وال تفِْش ِسري أيضا، فالتزم محدان عهده، مث اندفع الداعي يف 
 استغواه فاستجاب له مث انتدب للدعاء، وصار أصالً من أصول تعليمه فنون جهله حىت

 .هذه البدعة فسمي أتباعه القرامطة والقرمطية

مث مل يزل بنوه وأهله يتوارثون مكانه، وكان أشدهم بأسا رجلٌ يقال له أبو سعيد، 
، وخرب ظهر يف سنة سٍت ومثانني ومائتني، وقوي أمره، وقتل ما ال حيصى من املسلمني

املساجد، وأحرق املصاحف، وفتك باحلاج، وسن ألهله وأصحابه سننا، وأخربهم 
وِعدت النصر يف هذه الساعة، فلما مات بنوا على قربه : مبحاالت، وكان إذا قاتل يقول

 .قُبةً وجعلوا على رأسها طائرا من جص

وا عند القرب فرسا وخلعة إذا طار هذا الطائر خرج أبو سعيد من قربه، وجعل: وقالوا
وقد سول إبليس هلذه اجلماعة أنه من مات وعلى قربه فرس حشر راكبا . ثياب وسالحا

 .وإن مل يكن له فرس حِشر ماشيا

وكان أصحاب أيب سعيد يصلّون عليه إذا ذكروه وال يصلّون على رسول اهللا فإذا 
 رزق أيب سعيد وتصلي على أيب أتأكلُ: مسعوا من يصلي على رسول اهللا يقولون

 .القاسم

وخلَّف بعده ابنه أبا طاهر ففعل مثل فعله وهجم على الكعبة فأخذ ما فيها من 
 .الذَّخائر وقلع احلجر األسود، فحمله إىل بلده، وأوهم الناس أنه اهللا عز وجل

ستطاب وخرم لفظ أعجمي ينيب عن الشيء املُستلذِّ املُ: اخلُرميةُ: االسم السابع
ومقصود هذا االسم تسليطُ الناس على اتباع اللذَّات وطلب . الذي يرتاح اإلنسانُ له

الشهوات كيف كانت، وطي بساط التكليف وحطُّ أعباء الشرع عن العباد، وقد كان 
هذا االسم لقبا للمزدكية، وهم أهل اإلباحة من اوس الذين شنعوا يف أيام قُباذَ وأباحوا 

اية الن مات، وأحلُّوا كلَّ حمظور، فسموا هؤالء هبذا االسم ملشاهبتهم إياهم يفساء املُحر
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 .هذا املذهب وإن خالفوهم يف مقدماته

لُقِّبوا بذلك ألنَّ مبدأ مذهبهم إبطالُ الرأي وإفساد تصرف : التعليمية: االسم الثامن
 .وأنه ال يدرك العلوم إال بالتعليمالعقول ودعاء اخللق إىل التعليم من اإلمام املعصوم 

 نقد مذهب الباطنية يف ذكر السبب الباعث هلم على الدخول يف هذه البدعة

اعلم أنَّ القوم أرادوا االنسالل من الدين فشاوروا مجاعة من اوس : قال املصنف
 استيالء واملزدكية والثنوية وملحدة الفالسفة يف استنباط تدبٍري يخفِّف عنهم ما ناهبم من

أهل الدين عليهم حىت أخرسوهم عن النطق مبا يعتقدونه من إنكار الصانع وتكذيب 
 .)١(الرسل وجحد البعث وزعمهم أنَّ األنبياء ممخرقُون ومنمسون

سبيلنا : ورأوا أمر حممد قد استطار يف األقطار وأم قد عجزوا عن مقاومته، فقالوا
قهم أركِّهم عقالً وأمحقهم رأيا وأقبلهم للمحاالت أن ننتحل عقيدة طائفٍة من فر

وهم الروافض، فنتحصن باالنتساب إليهم، ونتودد إليهم باحلزن : والتصديق باألكاذيب
على ما جرى على آِل حممٍد من الظلم والذل، ليمكننا شتم القدماء الذين نقلوا إليهم 

ما نقلوا، فأمكن استدراجهم إىل االخنداع الشريعة، فإذا هان أولئك عندهم مل يلتفتوا إىل 
عن الدين، فإن بقي منهم معتصم بظواهر القرآن واألخبار أومهناه أن تلك الظواهر هلا 
أسرار وبواطن وأنَّ املُنخدع بظواهرها أمحق، وإمنا الفطنةُ يف اعتقاد بواطنها، مث نبثُّ 

م، فإذا تكثرنا هبؤالء سهل علينا إليهم عقائدنا، ونزعم أا املراد بظواهرها عندك
 .استدراج باقي الفرق

وطريقنا أن خنتار رجالً ممن يساعد على املذهب ويزعم أنه من أهل : مث قالوا
البيت، وأنه جيب على كلِّ اخللق كافة متابعته، ويتعني عليهم طاعته لكونه خليفة رسول 

 عز وجل، مث ال تظهر هذا الدعوة عن القرب اهللا واملعصوم من اخلطأ والزلل من جهة اهللا
 .من جوار هذا اخلليفة الذي ومسناه بالعصمة، فإنّ قُرب الدار يهتك األستار

                                     
 .أى ملبسون على الناس احلق بالباطل: ومنمسون. أى مكذبون مموهون: ممخرقون )١(
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وإذا بعدت الشقَّةُ وطالت املسافةُ، فمىت يقدر املستجيب للدعوة أن يفتش عن 
ستيالُء على أموال حال اإلمام أو يطَّلع على حقيقة أمره، وقصدهم هبذا كلِّه املُلك واال

الناس، واالنتقام منهم ملا عاملوهم به من سفك دمائهم وب أمواهلم قدميا، فهذا غايةُ 
 .مقصودهم ومبدأُ أمرهم

 ):فصل(

وللقوم ِحيلٌ يف استذالل الناس فهم مييزون من جيوز أن يطمع يف : قال املصنف
 طبِعِه، فإذا كان مائالً إىل استدراجه ممن ال يطمع فيه، فإذا طمعوا يف شخص نظروا يف

الزهد دعوه إىل األمانة والصدق وترك الشهوات، وإن كان مائالً إىل اخلالعة قرروا يف 
نفسه أن العبادة بله، وأن الورع محاقةٌ، وإمنا الِفطنةُ يف اتباع اللَّذَّاِت من هذه الدنيا 

 .الفانية

كِّكُونه فيما يعتقده، فيستجيب ويثبتون عند كل ذي مذهب ما يليق مبذهبه مث يش
إما رجلٌ أبله أو رجلٌ من أبناء األكاسرة وأوالد اوس ممن قد انقطعت دولةُ : هلم

أسالفه بدولة اإلسالم أو رجلٌ مييل إىل االستيالء وال يساعده الزمان فيعدونه بنيِل آماله، 
مه االطِّالع على احلقائق، أو أو شخص حيب الترفُّع عن مقامات العوام ويروم بزع

رافضي يتدين بسب الصحابة رضي اهللا عنهم، أو ملحد من الفالسفة والثنوية واملتحريين 
اللَّذَّات، وثقُلَ عليه التكليف بين، أو من قد غلب عليه حيف الد. 

 ذكر نبذة من مذاهبهم) فصل(
 اإلسالم ومييلون إىل الرفض، الباطنيةُ قوم يدعون: قال أبو حامد الطُّوسي

القول بإهلني قدميني ال أول لوجودمها : فمن مذهبهم. وعقائدهم وأعماهلم تباين اإلسالم
والسابق ال يوصف بوجوٍد وال : قالوا. من حيثُ الزمان إال أن أحدمها علَّةٌ لوجود الثاين

، وال هو موصوف عدم وال هو موجود وال هو معدوم وال هو معلوم وال هو جمهول
 .مث حديث النفس الكلية. وال غري موصوف وحدث عن السابق الثاين، وهو أول مبدع

وعندهم أنَّ النيب عبارةٌ من شخٍص فاضت عليه من السابق بواسطة الثاين قوةُ 
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 .قُدسية صافية، وزعموا أن جربيل عبارة عن العقل الفائض عليه ال أنه شخص

إليه يف تأويل واتفقوا على أنه ال بد رجعلكل عصٍر من إماٍم معصوم قائٍم باحلق، ي 
معىن املعاد عود الشيء إىل أصله : الظواهر مساٍو للنيب يف العصمة، وأنكروا املعاد وقالوا

وأما التكليف؛ فاملنقول عنهم اإلباحةُ املطلقة واستباحة . وتعود النفس إىل أصلها
ي عنهم وإمنا يقرون بأنه ال بد لإلنسان من احملظورات وقد ينكرون هذا إذا حك

التكليف، فإذا اطلع على بواطن الظواهر ارتفعت التكاليف. 

وملا عجزوا عن صرف الناس عن القرآن والسنة صرفوهم عن املراد هبما إىل خماريق 
يب مبادرة املستج: معىن اجلنابة: فقالوا. زخرفوها إذْ لو صرحوا بالنفي احملض لَقُِتلوا

إلقاُء نطفِة : جتديد العهد على من فعل ذلك، ومعىن الزنا: ومعىن الغسل. بإفشاء السر
اإلمساك عن كشف السر، : العلم الباطن يف نفس من مل يسبق معه عقْد العهد، والصيام

طُوفان العلم أُغرق به املتمسكون بالشبهة : علي، والطُّوفان: هي النيب، والباب: والكعبة
عبارة : ونار إبراهيم. اِحلرز الذي يحصن به من استجاب لدعوته: والظواهر، والسفينة

وعصا . وذَبح إسحاق معناه أخذه العهد عليه. عن غضب منروذ ال عن نار حقيقية
 .هم أهل الظاهر: حجته ويأجوج ومأجوج: موسى

هر هلم فيما بينهم إن اهللا عز وجل ملا أوجد األرواح ظ: وذكر غريه أم يقولون
كهم فلم يشكُّوا أنه واحد منهم فعرفوه، فأول من عرفه سلمانُ الفارسي، واملقداد، وأبو 

عمر بن اخلطاب، يف خرافاٍت ينبغي أن يصان : ذر، وأولُ املنكرين الذي يسمى إبليس
 .الوقت العزيز عن التضييع بذكرها

 مناظرةٌ وإمنا اخترعوا بواقعام ما ومثل هؤالء مل يتمسكوا بشبهة فتكُون معهم
أعرفتم هذه األشياء اليت تذكروا عن : أرادوا، فإن اتفقت مناظرةٌ ألحدهم فليقل له

ضرورة، فكيف : ضرورة، أو عن نظر، أو عن نقل عن اإلمام املعصوم؟ فإن قلتم
كلِّ ما خالفكُم ذوو العقول السليمة، ولو ساغ لإلنسان أن يهذي بدعوى الضرورة يف 

يهواه جاز خلصمه دعوى الضرورة يف نقض ما ادعاه، وإن قلتم بالنظر فالنظر عندكم 
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عن إماٍم : باطل، ألنه تصرف بالعقل وقضايا العقول عندكم ال يوثق هبا، وإن قلتم
فما الذي دعاكم إىل قبول قوله بال معجزة، وترك قوِل حممد مع : معصوم، قلنا
 .ؤمنكم أن يكون ما مسع من اإلمام املعصوم له باطن غري ظاهرمث ما ي. املعجزات

جيب : هذه البواطن والتأويالت جيب إخفاؤها أم إظهارها؟ فإن قالوا: مث يقال هلم
ما وجب على الرسول : جيب إخفاؤها، قلنا: فَِلم كتمها حممد وإن قالوا: إظهارها، قلنا

هإخفاؤه كيف حلَّ لكم إفشاؤ. 

 .بني الباطنية والظاهرية: هلك اإلسالم بني طائفتني: يلقال ابن عق

فأما أهلُ البواطن فإم عطَّلوا ظواهر الشرع مبا ادعوه من تفاسريهم اليت ال برهان 
هلم عليها حىت مل يبق يف الشرع شيٌء إال وقد وضعوا وراءه معىن حىت أسقطوا إجياب 

 .الواجب، والنهي عن املنهي

إم أخذوا بكل ما ظهر مما ال بد من تأويله، فحملوا األمساء وأما أهل الظاهر ف
والصفات على ما عقلوه، واحلق بني املرتلتني، وهو أن نأخذ بالظاهر ما مل يصرفنا عنه 

 .دليلٌ، ونرفض كل باطن ال يشهد به دليلٌ من أدلَّة الشرع

ية مل أكن سالكًا معه ولو لقيت مقدم هذه الطائفة املعروفة بالباطن: قال املصنف
إن لآلمال طرقًا : طريق العلم، بل التوبيخ واالزدراء على عقله وعقول أتباعه، بأن أقول

قماألمل يف وجه اليأس ح وصلُ، ووضعا تووجوه سلكت. 

ومعلوم أن هذه امللل اليت قد طبقت األرض أقربها شريعةُ اإلسالم اليت تتظاهرون 
ها قد متكَّنت متكنا يكون الطمع يف متحيقها فضالً عن إزالتها هبا، وتطمعون يف إفساد

حمقًا، فلها جممع كلَّ سنٍة بعرفة، وجممع كل أسبوٍع يف اجلوامع، وجممع كل يوم يف 
يف : فمىت حتدثكم نفوسكم بتكدير هذا البحر الزاخر ومتحيق هذا األمر الظاهر. املساجد

 ألوف املنابر بأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا اآلفاق يؤذَّنُ كل يوٍم على ما بني
إن نبس بكلمٍة رِمي : رسول اهللا، وغاية ما أنتم عليه حديثٌ يف خلوة، أو متقدم يف قلعة

 .رأسه وقُتل قَتلَ الكالب
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فمىت يحدثُ العاقل منكم نفسه بظهور ما أنتم عليه على هذا األمر الكلي الذي 
 .ا أعرف أمحق منكم إىل أن جييء إىل باب املناظرة بالرباهني العقليةطبق البالد، فم

والتهبت مجرة الباطنية املتأخرين يف سنة أربع وتسعني وأربعمائة فقتل : قال املصنف
السلطان جالل الدولة برقْيارق خلقًا منهم ملا حتقَّق مذهبهم فبلغت عدة القتلى ثالمثائة 

هم فوجد ألحدهم سبعون بيتا من الآللئ احملفور وكتب بذلك كتاب ونيفًا وتتبعت أموالُ
فتقدم بالقبض على قوم يظن فيهم ذلك املذهب ومل يتجاسر أحد أن يشفع : إىل اخلليفة

يف أحٍد لئال يظن ميلُه إىل ذلك املذهب، وزاد تتبع العوام لكلِّ من أرادوا، وصار كلُّ 
 .رميه هبذا املذهب فيقِصيه وينهب مالهمن يف نفسه شيء من إنسان ي

وأول ما عِرف من أحوال الباطنية يف أيام امللك شاه جالل الدولة، أم اجتمعوا 
فصلوا صالة العيد يف ساوة، ففطن هبم الشحنة، فأخذهم وحبسهم مث أطلقهم، مث اغتالوا 

ينم عليهم، فاغتالوه مؤذنا من أهل ساوة فاجتهدوا أن يدخل معهم فلم يفعل فخافوه أن 
فقتلوه، فبلغ اخلرب إىل نظام املُلك فتقدم يأخذ من يتهم فيقتله، فقتل املتهم وكان جنارا، 

قتلتم منا جنارا فقتلنا به نظام : وكانت أول فتكٍة هلم فتكهم بنظام امللك، وكانوا يقولون
 .امللك

ر إىل أم كانوا يسرقون واستفحل أمرهم بأصبهان فلما مات امللك شاه، وآل األم
اإلنسان ويقتلونه ويلقونه يف البئر، وكان اإلنسان إذا دنا وقت العصر ومل يعد إىل مرتله 
أيسوا منه، وفتش الناس املواضع فوجدوا امرأة يف دار ال تربح فوق حصري، فأزالوها 

 .فوجدوا حتت احلصري أربعني قتيالً، فقتلوا املرأة وأحرقوا الدار واحمللة

وكان جيلس رجلٌ ضرير على باب الزقاق الذي فيه هذه الدار، فإذا مر إنسانٌ 
سأله أن يقوده خطُوات إىل الزقاق فإذا حصل هناك جذبه من يف الدار واستولوا عليه، 

 .فجد املسلمون يف طلبهم بأصبهان وقتلوا منهم خلقًا كثريا

 يقال هلا الروذَبار من نواحي الديلَم وكانت وأولُ قلعٍة متلَّكها الباطنية قلعة يف ناحية
هذه القلعة لقماح صاحب ملكشاه وكان يستحفظها متهما مبذهب القوم، فأخذ ألفًا 
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ومائيت دينار وسلم إليهم القلعة يف سنة ثالث ومثانني يف أيام ملكشاه وكان مقدمها 
لرزاق بن بهرام إذ كان احلسن بن الصباح وأصله من مرو، وكان كاتبا للرئيس عبد ا

صبيا مث ذهب إىل مصر، وتلقى من دعام املذاهب، وعاد داعية القوم ورأسا فيهم، 
وحصلت له هذه القلعة وكانت سريته يف دعاته أال يدعو إال غبيا ال يفرق بني ميينه 

نبسط  حىت ي)١(ومشاله مثالً ومن ال يعرف أمور الدنيا، ويطعمه اجلوز والعسل والشونيز
دماغُه مث يذكر له حينئٍذ ما متَّ على أهل بيت املصطفى صلوات اهللا وسالمه عليه وعليهم 

إذا كانت األزارقةُ واخلوارج : من الظلم والعدوان حىت يستقر ذلك يف نفسه، مث يقول
ذه مسحوا بنفوسهم يف قتال بين أمية فما سبب بخِلك بنفسك يف نصرِة إمامك فيتركُه هب

 .املقالة طُعمةً للسيف

وكان ملكْشاه قد أرسل إىل ابن الصباح يدعوه إىل الطاعة ويتهدده إن خالفه 
ويأمره بالكف عن بثِّ أصحابه لقتل العلماء واألمراء، فقال يف جواب الرسالة والرسولُ 

ما تراه: حاضر إىل مو: مث قال جلماعة وقوٍف بني يديه. اجلواب الكم أريد أن أُنفذكُم
يف حاجة فمن ينهض هلا؟ فاشرأب كل منهم لذلك، فظن رسولُ السلطان أا رسالةٌ 

اقتل نفسك، فجذب سكِّينه وضرب هبا : يحملُها إياهم، فأومأ إىل شاب منهم فقال
ا، وقال آلخر)٢(غلصمتهميت ق، مث التفت :  فخرارم نفسك من القلعة، فألقى نفسه فتمز

أخربه أن عندي من هؤالء عشرين ألفًا هذا حد طاعتهم يل : سلطان فقالإىل رسول ال
وهذا هو اجلواب، فعاد الرسولُ إىل السلطان ملكشاه فأخربه مبا رأى فعجب من ذلك 

 .وترك كالمهم، وصارت بأيديهم قالع كثرية، مث قتلوا مجاعة من األمراء والوزراء

قوم يف التاريخ أحواالً عجيبة فلم نر التطويل وقد ذكرنا من صفة ال: قال املصنف
 .هبا هنا

                                     
 .احلبة السوداء، وهى املعروفة حببة الربكة: الشونيز )١(
، مغطاة بغشاء خماطى، وتنحدر إىل صفيحة غضروفية عند أصل اللسان، سرجية الشكل: الغلصمة )٢(

 .غالصم: واجلمع. اخللف لتغطية فتحة احلنجرة إلقفاهلا ىف أثناء البلع
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وكم من زنديٍق يف قلبه ِحقْد على اإلسالم خرج فبالغ واجتهد فزخرف دعاوى 
يلقى هبا من يصحبه، وكان غور مقصِدِه يف االعتقاد االنسالل من ربقِة الدين، ويف 

حصل له مقصوده من العمل نيل امللذَّات واستباحة احملظورات، فمنهم بابك مياخلُر 
اللذَّات ولكن بعد أن قتل الناس وبالغ يف األذى، مث بالقرامطة، وصاحب الزنج الذي 
خرج فاستغوى املماليك السودان ووعدهم امللك، فنهب وفتك وقتل وبالغ، وكانت 

نيا أقبح العواقب، فما وىف ما نالوا مبا نيل منهم، ومنهم ميف الد ممل يربح على عواقبه ن
 .تعثريه ففاتته الدنيا واآلخرة مثل ابن الراوندي واملعري

: أنبأنا حممد بن أيب طاهر، عن أيب القاسم علي بن املُحسن التنوخي، عن أبيه، قال
إمنا أُريد أن أعرف : كان ابن الراوندي مالزم الرافضة وأهل اإلحلاد، فإذا عوِتب قال

 .شف وناظرمذاهبهم مث كا

من تأمل حال ابن الراوندي وجده من كبار املُلحدة وصنف كتابا : قال املصنف
فسبحان من دمغه فأخذه وهو يف شرخ . ، زعم أنه يدمغ به هذه الشريعة»الدامغ«مساه 

الشباب، وكان يعترض على القرآن ويدعي عليه التناقض وعدم الفصاحة، وهو يعلم أن 
ي فأشعاره !رت عند مساعه فكيف باأللكن؟فصحاء العرب حتيوأما أبو العالء املعر ،

ظاهرة اإلحلاد، وكان يبالغ يف عداوة األنبياء ومل يزل متخبطًا يف تعثريه خائفًا من القتل 
 .إىل أن مات خبسرانه

 .وما خال زمانٌ من خلف للفريقني إال أن مجرة املنبسطني قد خبت حبمد اهللا

تتر ومتفلسف متكامتٌ هو أعثر الناس وأخسأُهم قدرا، وأردأُهم فليس إال باطين مس
عيشا، وقد شرحنا أحوال مجاعة من الفريقني يف التاريخ فلم نر التطويل بذلك واهللا 

 .املوفق

 الباب السادس يف ذكر تلبيس إبليس على العلماء يف فنون العلم
ظاهر : تلبيس من طرق منهااعلم أن إبليس يدخل على الناس يف ال: قال املصنف

غامض وهو : ومنها. األمر، ولكن يغلب اإلنسان يف إيثار هواه فيغمض على علم يذهللا
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 .الذي خيفى على كثري من العلماء

وحنن نشري إىل فنون من تلبيسه يستدل مبذكورها على مغفلها إذ حصر الطرق 
 .يطولُ واهللا العاصم

 ذكر تلبيسه على القراء
دهم يشتغل بالقراءات الشاذة وحتصيلها، فيفين أكثر عمره، يف فمن ذلك أن أح

مجعها، وتصنيفها واإلقراء هبا ويشغله ذلك عن معرفة الفرائض والواجبات، فرمبا رأيت 
إمام مسجد يتصدى لإلقراء وال يعرف ما يفِْسد الصالة، ورمبا محله حب التصدر حىت 

 يدي العلماء ويأخذ عنهم العلم، ولو تفكروا ال يرى بعني اجلهل على أن جيلس بني
لعلموا أن املراد حفظ القرآن وتقومي ألفاظه مث فهمه مث العمل به مث اإلقبال على ما يصلح 
 النفس ويطهر أخالقها مث التشاغل باملهم من علوم الشرع، ومن الغُ بن الفاحش تضييع

األهم هالزمان فيما غري. 

ل القرآنُ ليعمل به، فاختذ الناس تالوته عمالً، يعين أم أُنز: قال احلسن البصري
اقتصروا على التالوة وتركوا العمل به، ومن ذلك أن أحدهم يقرأ يف حمرابه بالشاذِّ 
ويترك املتواتر املشهور، والصحيح عند العلماء أن الصالة ال تصح هبذا الشاذ وإمنا 

قباهلم عليه، وعنده أنه متشاغل مقصود هذا إظهار الغريب الستجالب مدح الناس وإ
مِلِك، ماِلِك، مالك وهذا ال جيوز ألنه : بالقرآن، ومنهم من جيمع القراءات فيقول

 .إخراج للقرآن عن نظمه

 .ومنهم من جيمع السجدات والتهليالت والتكبريات وذلك مكروه

والتشبه وقد صاروا يوقدون النريان الكثرية للختمة فيجمعون بني تضييع املال 
ويريهم إبليس أن يف هذا . باوس والتسبب إىل اجتماع النساء والرجال بالليل للفساد

 .إعزازا لإلسالم، وهذا تلبيس عظيم ألن إعزاز الشرع باستعمال املشروع

وِمن ذَِلك أنَّ منهم من يتسامح بادعاء القراءة على من مل يقرأ عليه ورمبا كانت له 
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ال أخربنا تدليسا وهو يرى أن األمر يف ذلك قريب لكونه يروي القراءات إجازة منه، فق
 .ويراها ِفعل خري، وينسى أن هذا كذب يلزمه إمثُ الكذَّابني

وِمن ذَِلك أن املقرئ املُجيد يأخذ على اثنني وثالثة ويتحدث مع من يدخل عليه 
 .قد قرأ على فالن بقراءة فالنوالقلب ال يطيق مجع هذه األشياء، مث يكتب خطَّه بأنه 

ينبغي أن جيتمع اثنان أو ثالثة ويأخذوا على واحد : وقد كان بعض احملققني يقول
 .ومن ذلك أن أقواما من القُراء يتبارون بكثرة القراءة

وقد رأيت من مشاخيهم من جيمع الناس ويقيم شخصا ويقرأ يف النهار الطويل 
أمتَّ مدح، وجتتمع العوام لذلك وحيسنونه كما ثالث ختمات فإن قصر عيب وإن 

يفعلون يف حق السعاة ويريهم إبليس أن يف كثرة التالوة ثوابا، وهذا من تلبيسه ألن 
 ٍل، وقال عزالقراءة ينبغي أن تكون هللا تعاىل ال للتحسني هبا، وينبغي أن تكون على مته

ورتل ﴿: ، وقال عز وجل]١٠٦: اإلسراء [﴾لتقرأه على الناس على مكث﴿: وجل
، ومن ذلك أن مجاعة من القراء أحدثوا قراءة األحلان وقد ]٤: املزمل [﴾القرآن ترتيال

وعلى ذلك فقد كرهها أمحد بن حنبل وغريه ومل يكرها . كانت إىل حد قريب
 .الشافعي

أنبأنا حممد بن ناصر، نا أبو علي احلسني بن سعد اهلمذاين، نا أبو بكر أمحد بن 
قال : لي بن الل، ثنا الفضل بن الفضل، ثنا الساجي، ثنا الربيع بن سليمان قالع

أما استماع اِحلداء ونشيد األعراب فال بأس به، وال بأس بقراءة األحلان : الشافعي
 .وحتسني الصوت

إمنا أشار الشافعي إىل ما كان يف زمانه وكانوا يلحنون : وقلت: قال املصنف
يوم فقد صيروا ذلك على قانون األغاين وكلما قرب ذلك من مشاهبِة يسريا، فأما ال

 .الغناء زادت كراهته

فإن أُخِرج القرآنُ عن حد وضعه حرم ذلك، ومن ذلك أن قوما من القراء 
يتساحمون بشيء من اخلطايا كالغيبة للنظراء، ورمبا أتوا أكرب من ذلك الذنب واعتقدوا 
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لو جِعلَ «: عنهم العذاب واحتجوا بقوله عليه الصالة والسالمأن حفظ القرآن يرفع 
وذلك من تلبيس إبليس عليهم ألنَّ عذاب من يعلم . )١(»القرآن يف إهاٍب ما احترق

أكثر من عذاب من مل يعلم، إذ زيادةُ الِعلم تقوي احلُجة، وكون القارئ مل حيترم ما 
أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك احلق كمن ﴿: قال اهللا عز وجلَّ. حيفظ ذنب آخر

من يأت منكن بفاحشة مبينة ﴿: وقال يف أزواج رسول اهللا]. ١٩: الرعد [﴾هو أعمى
 ].٣٠: األحزاب [﴾يضاعف هلا العذاب ضعفني

وقد أخربنا أمحد بن أمحد املتوكلي، نا أمحد بن علي بن ثابت، نا أبو احلسن ابن 
قال بكر بن : ار، ثنا زكريا بن حيىي، ثنا معروف الكرخي، قالرزقويه، نا إمساعيل الصفَّ

إن يف جهنم لواديا تتعوذُ جهنم من ذلك الوادي كُلَّ يوٍم سبع مراٍت، وإن يف : خنيس
 اٍت، وإن يف اجلُبكلَّ يوٍم سبع مر من ذلك اجلُب ا يتعوذ الوادي وجهنمبالوادي لَج

الوادي وجهنم من تلك احلية كلَّ يوم سبع مراٍت، يبدأُ بفسقة محلة حليةً يتعوذُ اجلُب و
ليس من يعلم كمن ال : أي رب يبدأُ بنا قبل عبدة األوثان، فقيل هلم: القرآن فيقولون

 .يعلم

 .فلنقتصر على هذا األمنوذج فيما يتعلق بالقراء: قال املصنف

 ذكر تلبيس إبليس على أصحاب احلديث
قوما استغرقوا أعمارهم يف مساع احلديث والرحلة فيه ومجع الطرق من ذلك أن 

 .الكثرية وطلب األسانيد العالية واملتون الغريبة

قسم قصدوا حفظ الشرع مبعرفة صحيح احلديث من سقيمه : وهؤالء على قسمني
وهم مشكورون على هذا القصد إال أن إبليس يلبس عليهم بأن يشغلهم هبذا عما هو 

                                     
، من حديث عقبة ٣/٢٨٤، وأبو يعلى ىف مصنفه ١٥٥، ٤/١٥١أخرجه أمحد ىف املسند : ضعيف )١(

 .»وفيه ابن هليعة وفيه خالف«:  وقال٧/١٥٨بن عامر، وذكره اهليثمى ىف جممع الزوائد 
: ٧/١٥٨ من حديث عصمة وقال اهليثمى ىف جممع الزوائد ١٧/١٨٦وأخرجه الطرباىن ىف الكبري 

 .»وفيه الفضل بن املختار وهو ضعيف«
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 .ني من معرفة ما جيب عليهم واالجتهاد يف أداء الالزم والتفقه يف احلديثفرض ع

لقد فعل هذا خلْق كثري من السلف كيحىي بن معني وا بن املديين : فإن قال قائل
 .والبخاري ومسلم

أن أولئك مجعوا بني معرفة املهم من أمور الدين والفقه فيه وبني ما طلبوا : فاجلواب
م لألمرينمن احلديث، وأعام على ذلك قصر اإلسناد وقلة احلديث فاتسع زما. 

فأما يف هذا الزمان فإن طرق احلديث طالت والتصانيف فيه اتسعت وما يف هذا 
الكتاب يف تلك الكتب، وإمنا الطرق ختتلف فقلّ أن يمكَّن أحد أن جيمع بني األمرين، 

وال يدري ما فيها ولو وقعت فترى املُحدث يكتب ويسمع مخسني سنة وجيمع الكتب 
له حادثة يف صالته الفتقر إىل بعض أحداث املُتفقِّهة الذين يترددون إليه لسماع احلديث 

 . أسفاٍر ال يدرون ما معهم)١(زواملُ: منه، وهبؤالء متكَّن الطاعنون على املُحدثني فقالوا

هم من فإن أفلح أحدهم ونظر يف حديثه فرمبا عمل حبديث منسوخ، ورمبا ف
احلديث ما يفهم العامي اجلاهل وعمل بذلك، وليس باملراِد من احلديث، كما روينا أن 

 فقال )٢(بعض احملدثني روى عن رسول اهللا أنه ى أن يسقي الرجل ماءه زرع غريه
قد كنا إذا فضل عنا ماء يف بساتيننا سرحناه إىل جرياننا وحنن نستغفر : مجاعة من حضر
 .قارئ وال السامع وال شعروا أن املراد وطء احلباىل من السبايااهللا، فما فهم ال

ى عن احلَلْق قبل «وكان بعض مشاخينا يروي احلديث أن النيب : قال اخلطَّايب
أنه بقي أربعني سنةً ال حيلق رأسه : وأخربين: بإسكان الالم، قال» الصالة يوم اجلمعة
 مجع حلقٍة، وإمنا كره االجتماع قبل الصالة إمنا هو اِحللَق: فقلت له: قبل الصالة، قال

وكان . فرجت علي: للعلم واملذاكرة وأمر أن يشتغل بالصالة وينصت للخطبة، فقال
                                     

 .زوامل: واجلمع. ما حيمل عليه من اإلبل وغريها: الزاملة )١(
 حديث«: وقال) ١١٣١(، والترمذى ىف النكاح )٢١٥٨(أخرجه أبو داود ىف النكاح : حسن )٢(

، والبيهقى ىف السنه الكربى ٤/١٠٨، وأمحد ىف املسند )٢٤٧٧(، والدارمى ىف النكاح »حسن
 . كلهم من حديث رويفع بن ثابت األنصارى٧/٤٤٩
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 .من الصاحلني

وقد كان ابن صاعٍد كبري القدر يف احملدثني لكنه ملا قلَّت خمالطته للفقهاء كان ال 
ر القزاز، نا أبو بكر أمحد بن علي بن يفهم جواب فتوى، حىت أنه قد أخربنا أبو منصو

كنت عند حيىي بن : قال أبو بكر األهبري الفقيه قال: ثابت، قال مسعت الربقاين، يقول
أيها الشيخ ما تقولُ يف بئٍر سقطت فيه دجاجةٌ : حممد بن صاعد فجاءته امرأة فقالت

جة إىل البئر؟ وحيك، كيف سقطت الدجا: فماتت فهل املاء طاهر أو جنس؟ فقال حيىي
: قال األهبري. أال غطيتها حىت ال يقع فيها شيء: مل تكن البئر مغطاة، قال حيىي: قالت
 .يا هذه إنْ كان املاُء تغير فهو جنس وإال فهو طاهر: فقلت

وكان ابن شاهني قد صنف يف احلديث مصنفات كثرية أقلُّها جزٌء : قال املصنف
وما كان يعرف من الفقه شيئًا، وقد كان فيهم من يقدم وأكثرها التفسري وهو ألف جزء 

على الفتوى باخلطأ لئال يرى بعني اجلهل فكان فيهم من يصري مبا يفيت به ضحكةً، فسئل 
تقْسم على فرائض اهللا سبحانه : بعضهم عن مسألة من الفرائض فكتب يف الفتوى

 .وتعاىل

سن بن خريون، نا أمحد بن حممد وأنبأنا حممد بن أيب منصور، نا أمحد بن احل
: العتيقي، نا أبو عمر ابن حيويه، نا سليمان بن إسحاق اجلالّب، ثنا إبراهيم احلريب، قال

بلغين أنَّ امرأةً جاءت إىل علي بن داود وهو يحدثُ وبني يديه مقدار ألف نفس، فقالت 
: قال.  وعشرين درمهًاباثنني: بكم اشتريتيه؟ قالت: حلفت بصدقة إزاري، فقال هلا: له

آِه، آِه، غلطنا واهللا أمرناها : اذهيب فصومي اثنني وعشرين يوما، فلما مرت جعل يقول
 .بكفارة الظِّهار

فانظروا إىل هاتني الفضيحتني فضيحة اجلهل وفضيحة اإلقدام : قلت: قال املصنف
 .على الفتوى مبثل هذا التخليط

هر ما تعلَّق من صفات الباري سبحانه على واعلَم أن عموم احملدثني محلوا ظا
مقتضى احلس فشبهوا ألم مل خيالطوا الفقهاء فيعرفوا محل املتشابه على مقتضى احلكم، 



-١٣٩- تلبيس إبليس

 .وقد رأينا يف زماننا من جيمع الكتب منهم ويكثر السماع وال يفهم ما حصل

 على -ومنهم من ال حيفظُ القرآن وال يعرف أركان الصالة، فتشاغل هؤالء 
 بفروض الكفاية عن فروض األعيان وإيثار ما ليس مبهم على املهم من تلبيس -زعمهم 
 .إبليس

قوم أكثروا مساع احلديث ومل يكن مقصودهم صحيحا وال أرادوا : القسم الثاين
معرفة الصحيح من غريه جبمع الطرق، وإمنا كان مرادهم العوايل والغرائب فطافوا البلدان 

لقيت فالنا ويل من األسانيد ما ليس لغريي وعندي أحاديث ليست عند : ليقول أحدهم
 .غريي

وقد كان دخل إلينا إىل بغداد بعض طلبة احلديث وكان يأخذ الشيخ فيقعده يف 
الرقَّة، وهي البستان الذي على شاطئ دجلة فيقرأ عليه، ويقول يف جمموعاته حدثين فالن 

قَّة، ويوهم الناس أا البلدة اليت بناحية الشام ليظنوا أنه قد تعب يف األسفار وفالن بالر
 .لطلب احلديث

حدثين فالن من وراء النهر، : وكان يقعد الشيخ بني ر عيسى والفرات ويقول
حدثين فالن يف رحليت الثانية : يوهم أنه قد عرب خراسان يف طلب احلديث، وكان يقول

 .حلديث، فما بورك له ومات يف زمان الطلبوالثالثة، ليعلم الناس قدر تعبه يف طلب ا

وهذا كله من اإلخالص مبعزل، وإمنا مقصودهم الرياسة واملباهاة، : قال املصنف
ولذلك يتبعون شاذَّ احلديث وغريبه ورمبا ظفر أحدهم جبزء فيه مساع أخيه املسلم 

رحل ورمبا . فأخفاه لينفرد هو بالرواية وقد ميوت هو وال يرويه فيفوت الشخصني
 .أحدهم إىل شيخ أول امسه قاف أو كاف ليكتب ذلك يف مشيخته فحسب

قدح بعضهم يف بعض طلبا للتشفي : ومن تلبيس إبليس على أصحاب احلديث
ويخرجون ذلك خمرج اجلرح والتعديل الذي استعمله قدماء هذه األمة للذَّب عن الشرع 

سكوتهم عمن أخذوا عنه، وما كان ودليلُ مقصِد خبث هؤالء . واهللا أعلم باملقاصد
ويف : القدماء هكذا فقد كان علي بن املديين حيدث عن أبيه وكان ضعيفًا مث يقول



-١٤٠- تلبيس إبليس

 .حديث الشيخ ما فيه

أَخبرنا أبو بكر بن حبيب العامري، نا أبو سعد بن أيب صادق، نا أبو عبد اهللا بن 
سألت :  بن احلسني، يقولمسعت يوسف: باكويه، ثنا بكر أن ابن أمحد اجليلي، قال

احذرها فإا شر مكتسب وما ظنك بشيء يسلبك : حارثًا احملاسيب عن الغيبة فقال
حسناتك فيرضي به خصماءك، ومن تبغضه يف الدنيا كيف ترضى به خصمك يوم 
القيامة يأخذ من حسناتك أو تأخذ من سيئاته إذ ليس هناك درهم وال دينار فاحذرها 

بعها فإن منبع غيبة اهلمج واجلهال من إشفاء الغيظ واحلمية واحلسد وسوء وتعرف من
الظن وتلك مكشوفة غري خفية، وأما غيبة العلماء فمنبعها من خدعة النفس على إبداء 
: النصيحة وتأويل ما ال يصح من اخلرب ولو صح ما كان عونا على الغيبة وهو قوله

 .)١(»ا فيه ليحذره الناساذكُروه مب! أترغبون عن ذكره؟«

ولو كان اخلرب فيه إبداء شناعة على أخيك املسلم من غري أن تسأل عنه، وإمنا إذا 
أريد أن أزوج كرميىت من فالن فعرفت منه بدعة أو أنه غري : جاءك مسترشد فقال

مأمون على حرم املسلمني صرفته عنه بأحسن صرف، أو جييئك رجل موضعا لألمانة، 
يا رجل، أريد أن أصلي خلف فالن أو : أو يقول لك. ه بأحسن الوجوهفتصرفه عن

وأما . أجعله إمامي ىف علم، فتصرفه عنه بأحسن الوجوه، وال تشف غيظك من غيبته
منبع الغيبة من القراء والنساك فمن طريق التعجب يبدي عوار األخ، مث يتصنع بالدعاء يف 

وأما منبع الغيبة من . يتزين بالدعاء لهظهر الغيب، فيتمكن من حلم أخيه املسلم مث 
مسكني فالن ابتلي : الرؤساء واألساتذة فمن طريق إبداء الرمحة والشفقة حىت يقول

بكذا وامتحن بكذا نعوذ ب اهللا من اخلذالن فيتصنع بإبداء الرمحة والشفقة على أخيه، 
وا دعاءكُم له ونعوذ إمنا أبديت لكم ذاك لتكثر: مث يتصنع بالدعاء له عند إخوانه ويقول

                                     
، وابن حبان )٢٤٨(، والعقيلى ىف الضعفاء ١٠/٢١٥أخرجه البيهقى ىف السنه الكربى : موضوع )١(

): ٥٨٣(وقال األلباىن ىف الضعيفة  ٢/١٧٤، وابن عدى ىف الكامل ١/٢٢٠ىف اروحني 
 .»موضوع«



-١٤١- تلبيس إبليس

ب اهللا من الغيبة تعريضا أو تصرحيا، فاتق الغيبة فقد نطق القرآن بكراهتها فقال عز 
، وقد ]١٢: احلجرات [﴾أحيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتا فكرهتموه﴿: وجل

 .روي عن النيب يف ذلك أخبار كثرية

ملوضوع من غري أن يبينوا رواية احلديث ا: ومن تلبيس إبليس على علماء احملدثني
أنه موضوع وهذه جنايةٌ منهم على الشرع ومقصودهم ترويج أحاديثهم وكثرة روايام 

من روى عين حديثًا يرى أنه كذب فهو أحد «: وقد قال صلى اهللا عليه وسلم
فالن عن فالن، أو : ومن هذا الفن تدليسهم يف الرواية فتارة يقول أحدهم. )١(»الكاذبني

ال فالن عن فالن يوهم أنه مسع منه املنقطع ومل يسمع وهذا قبيح ألنه جيعل املنقطع يف ق
مرتبة املتصل، ومنهم من يروي عن الضعيف والكذَّاب فينفي امسه فرمبا مساه بغري امسه، 
ورمبا كناه، ورمبا نسبه إىل جده لئال يعرف، وهذه جنايةٌ على الشرع ألنه يثبت حكما 

يثبت به، فأما إذا كان املروي عنه ثقةً فنسبه إىل جده أو اقتصر على كُنيته لئال مبا ال 
يرى أنه قد ردد الرواية عنه أو يكون املروي عنه يف مرتبة الراوي فيستحي الراوي من 
ذكره فهذا على الكراهة والبعد من الصواب قريب بشرط أن يكون املروي عنه ثقةً واهللا 

 .املوفق

  إبليس على الفقهاءذكر تلبيس
كان الفقهاء يف قدمي الزمان هم أهل القرآن واحلديث فما زال األمر : قال املصنف

يكفينا أن نعرف آيات األحكام من القرآن وأن نعتمد على : يتناقص حىت قال املتأخرون
الكتب املشهورة يف احلديث كسنن أيب داود وحنوها، مث استهانوا هبذا األمر أيضا وصار 

هم حيتج بآيٍة ال يعرف معناها وحبديث ال يدري أصحيح هو أم ال؟ ورمبا اعتمد أحد
على قياٍس يعارضه حديثٌ صحيح وال يعلم لقلة التفاته إىل معرفة النقل وإمنا الفقه 

                                     
، ١/٩أخرجه مسلم ىف املقدمة، باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابني : صحيح )١(

، وأمحد ىف )٤٠(، وابن ماجه ىف املقدمة »حسن صحيح«: وقال) ٢٦٦٢(والترمذى ىف العلم 
 . كلهم من حديث املغرية بن شعبة٢٥٥، ٢٥٢، ٤/٢٥٠املسند 



-١٤٢- تلبيس إبليس

استخراج من الكتاب والسنة فكيف يستخرج من شيء ال يعرفه ومن القبيح تعليق 
 ال؟ ولقد كانت معرفة هذا تصعب وحيتاج حكم على حديث ال يدرى أصحيح هو أم

اإلنسان إىل السفر الطويل والتعب الكثري حىت يعرف ذلك، فصنفت الكُتب وتقررت 
 .السنن وعِرف الصحيح من السقيم

ولكن غلب على املتأخرين الكسلُ باملرة على أن يطالعوا علم احلديث حىت إين 
ال جيوز أن : قول يف تصنيفه عن ألفاظ يف الصحاحرأيت بعض األكابر من الفقهاء ي

دليلنا ما روى بعضهم أن : يكون رسول اهللا قال هذا، ورأيته حيتج يف مسألة فيقول
رسول اهللا قال كذا وجيعل اجلواب عن حديث صحيح قد احتج به خصمه أن يقول 

 .هذا احلديث ال يعرف هذا كله جنايةٌ على اإلسالم

أن جلَّ اعتمادهم على حتصيل علم اجلدل يطلبون : س على الفقهاءومن تلبيس إبلي
بزعمهم تصحيح الدليل على احلكم واالستنباط لدقائق الشرع وعلل املذاهب، ولو 
صحت هذه الدعوى منهم لتشاغلوا جبميع املسائل، وإمنا يتشاغلون باملسائل الكبار 

لناس يف خصام النظر، فَهم أحدهم بترتيب ليتسع فيها الكالم فيتقدم املُناظر بذلك عند ا
اادلة والتفتيش على املتناقضات طلبا للمفاخرات واملباهاة ورمبا مل يعرف احلكم يف 

 .مسألة صغرية تعم هبا البلوى

 ذكر تلبيسه عليهم بإدخاهلم

 يف اجلدل كالم الفالسفة واعتمادهم على تلك األوضاع
اس على احلديث املُستدلِّ به يف املسألة ليتسع هلم اال يف وِمن ذَِلك إيثارهم للقي

النظر، وإن استدلَّ أحد منهم باحلديث هجن، ومن األدب تقدمي االستدالل باحلديث، 
ومن ذلك أم جعلوا النظر جلَّ اشتغاهلم ومل ميزجوه مبا يرقِّق القلوب من قراءة القرآن 

 .ابهومساع احلديث وسرية الرسول وأصح

ومعلوم أن القلوب ال ختشع بتكرار إزالة النجاسة واملاء املتغري، وهي حمتاجة إىل 



-١٤٣- تلبيس إبليس

التذكار واملواعظ لتنهض لطلب اآلخرة، ومسائل اخلالف وإن كانت من علم الشرع 
 .إال أا ال تنهض بكل املطلوب

ومن مل يطلع على أسرار ِسري السلف وحال الذي متذهب له مل ميكنهم سلوك 
وينبغي أن يعلم أنَّ الطبع لصٌّ فإذا ترك مع أهل هذا الزمان سرق من طبائعهم . طريقهم

 .فصار مثلهم

 .فإذا نظر يف سري القدماء زامحهم وتأدب بأخالقهم

حديثٌ يرق له قليب أحب إيلَّ من مائة قضية من : وقد كان بعض السلف يقول
 .مقصودة وهلا أسبابقضايا شريح، وإمنا قال هذا ألن رقة القلب 

وِمن ذَِلك أم اقتصروا على املناظرة وأعرضوا عن حفظ املذهب وباقي علوم 
وهذا غ بن فأين األنفةُ . الشرع فترى الفقيه املُفيت يسألُ عن آيٍة أو حديٍث فال يدري

 .من التقصري

لف وِمن ذَِلك أنّ اادلة إمنا وضعت ليستبني الصواب، وقد كان مقصود الس
املناصحة بإظهار احلق، وقد كانوا ينتقلون من دليل إىل دليل وإذا خفي على أحدهم 
شيء نبهه اآلخر ألن املقصود كان إظهار احلق فصار هؤالء إذا قاس الفقيه على أصٍل 

هذا : ما الدليلُ على أن احلكم يف األصل معللٌ هبذه العلة فقال: بعلٍَّة يظنها، فقيل له
 فإن ظهر لكم ما هو أوىل من ذلك فاذكروه فإن املعترض ال يلزمين ذكر الذي يظهر يل

 .ذلك

ولقد صدق يف أنه ال يلزمه ولكن فيما ابتدع من اجلدل، بل يف باب النصح 
 .وإظهار احلق يلزمه

وِمن ذَِلك أن أحدهم يتبني له الصواب مع خصمه وال يرجع ويضيق صدره كيف 
 يف رده مع علمه أنه احلق، وهذا من أقبح القبيح ألن ظهر احلق مع خصمه، ورمبا اجتهد

 .املناظرة إمنا وضعت لبيان احلق



-١٤٤- تلبيس إبليس

ما ناظرت أحدا فأنكر احلُجة إال سقط من عيين، وال : وقد قال الشافعي رمحه اهللا
 .قبلها إال ِهبته، وما ناظرت أحدا فباليت مع من كانت احلُجةُ إن كانت معه ِصرت إليه

أن طلبهم للرياسة باملناظرة تثري الكامن يف النفس من حب الرياسة فإذا وِمن ذَِلك 
رأى أحدهم يف كالمه ضعفًا يوجب قهر خصمه له خرج إىل املكابرة فإن رأى خصمه 

 .قد استطال عليه بلفٍظ أخذته محيةُ الِكبِر فقابل ذلك بالسب فصارت اادلةُ مخاذلةً

صترخ ذَِلك ِة احلكاية عن املناظرة فيقول أحدهموِمنجيف الغيبة حب متكلمت : ه
 .مع فالن فما قال شيئًا، ويتكلم مبا يوجب التشفِّي من غرض خصمه بتلك احلُجة

وِمن ذَِلك أن إبليس لَبس عليهم بأن الفقه وحده علم الشرع ليس مثَّ غريه فإن 
 شيئًا وينسون أن احلديث هو األصل، فإن ذكر هلم ذاك ال يفهم: ذُكر هلم محدثٌ قالوا

 .هذا كالم الوعاظ: كالم يلني به القلب قالوا

وِمن ذَِلك إقدامهم على الفتوى وما بلغوا مرتبتها ورمبا أفتوا بواقعام املخالفة 
 .للنصوص ولو توقفوا يف املشكالت كان أوىل

مد بن هبة اهللا الطربي، ثنا حممد بن فقد أخربنا إمساعيل بن أمحد السمرقندي، نا حم
احلسني بن الفضل، نا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا 

أدركت : احلُميدي، ثنا سفيان، ثنا عطاء بن السائب، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، قال
ا هذا إىل هذا، مائة وعشرين من أصحاب رسول اهللا يسألُ أحدهم عن املسألة فريده

 .وهذا إىل هذا حىت ترجع إىل األول

مسعت عبد : وثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عطاء بن السائب، قال: قال يعقوب
أدركت يف هذا املسجد عشرين ومائة من األنصار من : الرمحن ابن أيب ليلى أيضا يقول

ه كفاه احلديث وال يسأل أصحاب رسول اهللا ما منهم من يحدثُ حديثًا إال ود أنَّ أخا
 .)١(عن فتيا إال ود أن أخاه كفاه الفتيا
                                     

 .٤/٣٥١أبو نعيم ىف حلية األولياء : انظر )١(



-١٤٥- تلبيس إبليس

ما : وقد روينا عن إبراهيم النخعي أن رجالً سأله عن مسألة فقال: قال املصنف
 .وجدت من تسألُه غريي

ما أفتيت حىت سألت سبعني شيخا هل : وعن مالك بن أنس رضي اهللا عنه قال
 .لو وين انتهيت: فلو نهوك؟ قال: فقيل له. نعم: ترون يل أن أفيت؟ فقالوا

ليتك إذ : إين حلفت وال أدري كيف حلفت؟ قال: وقال رجل ألمحد بن حنبل
 .دريت كيف حلفت دريت أنا كيف أُفتيك

وإمنا كانت هذه سجية السلف خلشيتهم اهللا عز وجل وخوفهم منه : قال املصنف
 .ومن نظر يف سريم تأدب

خمالطتهم األمراء والسالطني ومداهنتهم وترك : بليس على الفقهاءومن تلبيس إ
اإلنكار عليهم مع القدرة على ذلك، ورمبا رخصوا هلم فيما ال رخصة هلم فيه لينالوا من 

 :دنياهم عرضا فيقع بذلك الفساد لثالثة أوجه

 أكونُ لوال أين على صواٍب ألنكر علي الفقيه، وكيف ال: األمري يقولُ: األول
 .مصيبا وهو يأكل من مايل

العامي أنه يقول ال بأس هبذا األمري وال مباله وال بأفعاله فإن فالنا الفقيه ال : والثاين
عنده يربح. 

 .الفقيه فإنه يفسد دينه بذلك: والثالث

إمنا ندخلُ لنشفع يف : وقد لَبس إبليس عليهم يف الدخول على السلطان فيقول
لم وينكشف هذا التلبيس بأنه لو دخل غريه يشفع ملا أعجبه ذلك ورمبا قدح يف مس

 .ذلك الشخص لتفرِدِه بالسلطان

لك فيها حقٌّ، ومعلوم أا إن : ومن تلبيس إبليس عليه يف أخذ أمواهلم فيقولُ
من كانت من حرام مل حيل له منها شيٌء وإن كانت من شبهٍة فتركُها أوىل، وإن كانت 

مباٍح جاز له األخذُ مبقدار مكانه من الدين ال على وجه إنفاقه يف إقامة الرعونة، ورمبا 
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 .اقتدى العوام بظاهر فعله واستباحوا ما ال يستباح

ينقطعون عن السلطان إقباالً على التعبد : وقد لبس إبليس على قوٍم من العلماء
غيبة : على السلطان من العلماء، فيجمع هلم آفتنيوالدين، فيزين هلم غيبة من يدخلُ 

 .الناس ومدح النفس

ويف اجلملة فالدخول على السالطني خطر عظيم ألن النية قد حتسن يف أول 
الدخول مث تتغري بإكرامهم وإنعامهم أو بالطَّمع فيهم، وال يتماسك عن مداهنتهم وترك 

 .اإلنكار عليهم

 رضي اهللا عنه يقولوقد كان سفيانُ الثوري : من إهانتهم يل إمنا أخاف ما أخاف
 .من إكرامهم فيميلُ قليب إليهم

وقد كان علماء السلف يبعدون عن األمراء ملا يظهر من جورهم فتطلبهم األمراء 
حلاجتهم إليهم يف الفتاوى والواليات، فنشأ أقوام قويت رغبتهم يف الدنيا فتعلَّموا العلوم 

 .مراء ومحلوها إليهم لينالوا من دنياهماليت تصلح لأل

ويدلُّك على أم قصدوا بالعلوم األمراء أن األمراء كانوا قدميا مييلون إىل مساع 
احلُجج يف األصول، فأظهر الناس علم الكالم، مث مال بعض األمراء إىل املناظرة يف الفقه 

مال خلق كثري من املتعلمني بعض األمراء إىل املواعظ ف) مال(فمال الناس إىل اجلدل، مث 
 .إليها، وملا كان مجهور العوام مييلون إىل القصص كثُر القُصاص وقلَّ الفُقهاُء

أن أحدهم يأكلُ من وقف املدرسة املبنية على : ومن تلبيس إبليس على الفقهاء
فال املشتغلني بالعلم فيمكثُ فيها سنني وال يتشاغل ويقنع مبا عرف، أو ينتهي يف العلم 

يبقى له يف الوقف حظٌّ ألنه إمنا جِعلَ ملن يتعلم إال أن يكون ذلك الشخص معيدا أو 
دائم ا فإن شغلهسمدر. 

وِمن ذَِلك ما حيكى عن بعض األحداث املتفقهة من االنبساط يف املنهيات فبعضهم 
 املعاصي، يلبس احلرير ويتحلى بالذَّهب، ويحال على املكس فيأخذه إىل غري ذلك من
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وسبب انبساط هؤالء خمتلف، فمنهم من يكونُ فاسد العقيدة يف أصل الدين وهو يتفقه 
 .ليستر نفسه أو ليأخذ من الوقف أو لريأس أو ليناظر

ومنهم من عقيدته صحيحة لكن يغلبه اهلوى وحب الشهوات، وليس عنده 
 والعجب، وإمنا يتقوم صارف عن ذلك ألن نفس اجلدل واملناظرة تحرك إىل الكرب

اإلنسانُ بالرياضة ومطالعة سري السلف، وأكثر القوم يف بعٍد عن هذا، وليس عندهم إال 
 .ما يعني الطَّبع على شموخه فحينئٍذ يسرح اهلوى بال زاد

ومنهم من يلبس عليه إبليس بأنه عاملٌ وفقيه ومفٍت والعلم يدفع عن أربابه وهيهات 
 . أوىل أن يحاجه ويضاعف عذابه كما ذكرنا يف حق القُراءفإن العلم

البصري من خيشى اهللا عز وجل: وقد قال احلسن إمنا الفقيه. 

ما هذا؟ : رأيت فقيها خراسانيا عليه حرير وخوامتُ ذهٍب فقلت له: قال ابن عقيٍل
 األعداء بك إن كنت بل هو مشاتةُ: فقلت له. خلع السلطان وكمد األعداء: فقال

 هسخطُ الشرع فقد أمشتك وإذا بلغ منك مبلغك ألبسك ما يا ألن إبليس عدومسلم
يا مسكني خلع عليك السلطانُ . بنفسك، وهل خلع السلطان سائغةٌ لنهي الرمحن

فاخنلعت به من اإلميان، وقد كان ينبغي أن خيلع بك السلطان لباس الِفسق ويلبسك 
هذه رعونات : رماكم اهللا خبزيٍة حيث هونتم أمره هكذا، ليتك قُلت. قوىلباس الت
 .اآلن متت حمنتك ألن عدوانك دليلٌ على فساد باطنك. الطبع

أن يحسن هلم ازدراء الوعاظ ومينعهم من احلضور عندهم : ومن تلبيسه عليهم
 يف موضع يلني فيه من هؤالء؟ هؤالء قُصاص، ومراد الشيطان أن ال حيضروا: فيقولون

حنن ﴿: والقصاص ال يذمون من حيث هذا االسم ألن اهللا عز وجل قال. القلب وخيشع
: األعراف [﴾فاقصص القصص﴿: ، وقال]٣: يوسف [﴾نقص عليك أحسن القصص

١٧٦.[ 

وإمنا ذُم القصاص ألن الغالب منهم االتساع بذكر القصص دون ذكر العلم املفيد، 
لطُ فيما يورده، ورمبا اعتمد على ما أكثره محالٌ، فأما إذا كان القصص مث غالبهم خي
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ما أحوج الناس إىل : صدقًا ويوجب وعظًا فهو ممدوح، وقد كان أمحد بن حنبل يقول
 .قاص صدوق

 ذكر تلبيسه على الوعاظ والقُصاص
ر جملس عبيد ابن كان الوعاظُ يف قدمي الزمان علماء فقهاء، وقد حض: قال املصنف

مث . عمٍري عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه، وكان عمر بن عبد العزيز حيضر جملس القاص
خست هذه الصناعة فتعرض هلا اجلُهال فبعد عن احلضور عندهم املميزون من الناس 
وتعلق هبم العوام والنساء فلم يتشاغلوا بالعلم وأقبلوا على القصص وما يعجب اجلهلة 

 .وعت البدع يف هذا الفنوتن

: وقد ذكرنا آفام يف كتاب القُصاص واملُذكِّرين، إال أنا نذكر هنا مجلة فمن ذلك
س عليهم إبليسا منهم كانوا يضعون أحاديث الترغيب والترهيب ولببأننا : أن قوم
عة ألا نقصد حثَّ الناس على اخلري وكفَّهم عن الشر وهذا افتيات منهم على الشري
من «: عندهم على هذا الفعل ناقصةٌ حتتاج إىل تتمة مث نسوا قوله صلى اهللا عليه وسلم

ومن ذلك أم تلمحوا ما يزعج النفوس . )١(»كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
 .ويطرب القلوب فنوعوا فيه الكالم فتراهم ينشدون األشعار الرائقة الغزلية يف العشق

بأننا نقصد اإلشارة إىل حمبة اهللا عز وجل ومعلوم أنَّ عامة من :  عليهم إبليسولبس
ومن ذلك من . حيضرهم العوام الذين بواطنهم مشحونةٌ حبب اهلوى فيضلُّ القاص ويضلُّ

يظهر من التواجد والتخاشع زيادةً على ما يف قلبه وكثرة اجلمع توجب زيادة تعملُ 
ل بكاء وخشوع فمن كان منهم كاذبا فقد خسر اآلخرة، ومن فتسمح النفس بفض

كان صادقًا مل يسلم صدقُه من رياٍء خيالطُه. 

ومنهم من يتحرك احلركات اليت يوقع هبا على قراءة األحلان، واألحلان اليت قد 
                                     

 . من حديث أىب هريرة) ٣/٣(، ومسلم ىف املقدمة )١١٠(أخرجه البخارى ىف العلم : متفق عليه )١(
وقد مجع علماء . من حديث أنس) ٢/٢(، ومسلم ىف املقدمة )١٠٨(وأخرجه البخارى ىف العلم 

 .احلديث له ما يزيد عن سنني طريق
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أخرجوها اليوم مشاهبة للغناء فهي إىل التحرمي أقرب منها إىل الكراهة، والقارئ يطرب 
اص ينشد الغزل مع تصفيٍق بيديه وإيقاٍع برجليه، فتشبه السكر، ويوجب ذلك والق

حتريك الطِّباع وييج النفوس وصياح الرجال والنساء ومتزيق الثِّياب ملا يف النفوس من 
 .كان الس طيبا ويشريون بالطّيبة إىل ما ال جيوز: دفائن اهلوى، مث خيرجون فيقولون

 يف مثل تلك احلالة اليت شرحناها لكنه ينشد أشعار النوح على ومنهم من جيري
املوتى، ويصف ما جيري هلم من البالء ويذكر الغربة، ومن مات غريبا، فيبكي هبا النساء 
 وجبرب على فقد األحباب ال ما يويصري املكانُ كاملأمت، وإمنا ينبغي أن يذكر الص

إنك : ئق الزهد وحمبة احلق سبحانه، فلبس عليه إبليساجلزع، ومنهم من يتكلم يف دقا
من مجلة املوصوفني بذلك ألنك مل تقدر على الوصف حىت عرفت ما تصف وسلكت 

 .الطريق، وكشف هذا التلبيس أن الوصف علم والسلوك غري العلم

ومنهم من يتكلم بالطَّامات والشطح اخلارج عن الشرع ويستشهد بأشعار العشق 
 .وغرضه أن يكثُر يف جملسه الصياح ولو على كالم فاسد

ومنهم من يزوق عبارةً ال معىن حتتها وأكثر كالمهم اليوم يف موسى واجلبل 
وزليخا ويوسف وال يكادون يذكرون الفرائض وال ينهون عن ذنب، فمىت يرجع 

ا، هيهات، صاحب الزنا ومستعمل الربا، وتعرف املرأة حق زوجها، وحتفظ صال
هؤالء تركوا الشرع وراء ظهورهم وهلذا نفقت سلعهم ألنَّ احلق ثقيلٌ والباطل خفيف. 

ومنهم من حيثُّ على الزهد وقيام اللّيل وال يبين للعامة املقصود فرمبا تاب الرجلُ 
 .منهم وانقطع إىل زاوية أو خرج إىل جبل فبقيت عائلته ال شيء هلم

اخلوف ومنهم من يتكلم وجبجاء والطمع من غري أن ميزج ذلك مبا ييف الر 
واحلذر، فيزيد الناس جرأةً على املعاصي مث يقوي ما ذكر مبيله إىل الدنيا من املراكب 

 .الفارهة واملالبس الفاخرة فيفسد القلوب بقوله وفعله

 ):فصل(
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لرئاسة يف قلبه وقد يكون الواعظُ صادقًا قاصدا للنصيحة إال أن منهم من شرب ا
مع الزمان فيحب أن يعظَّم، وعالمته أنه إذا ظهر واعظٌ ينوب عنه أو يعينه على اخللق 

 .كره ذلك ولو صح قصده مل يكره أن يعينه على خالئق اخللق

 ):فصل(

ومن القصاص من خيلط يف جملسه الرجال والنساء وترى النساء يكثرن الصياح 
 ينكر ذلك عليهن مجعا للقلوب عليه، ولقد ظهر يف زماننا هذا وجدا على زعمهن فال

من القُصاص ما ال يدخل يف التلبيس ألنه أمر صريح من كوم جعلوا القصص معاشا 
يستمنحون به األمراء والظلمة واألخذ من أصحاب املكوس والتكسب به يف البلدان، 

 .راق األحبة فيبكي النسوة وال حيثّ على الصربوفيهم من حيضر املقابر فيذكر الِبلى وف

ِمثلُك ال يعظُ وإمنا يعظُ متيقِّظٌ : وقد يلبس إبليس على الواعظ احملقق فيقول له
: فيحمله على السكوت واالنقطاع، وذلك من دسائس إبليس ألنه مينع فعل اخلري ويقول

ياء يف قولك، وطريق الوحدة أسلم، إنك تلتذُّ مبا تورده وجتد راحةً، فرمبا دخل الر
 .ومقصوده بذلك سد باب اخلري

أوهناك أنا، مث : تكلم فقال: كان احلسن يف جملس فقيل للعالء: وعن ثابت قال
ذكر الكالم ومؤونته وتبعته .وإننا هناك يود : مث تكلم احلسن: قال. فأعجبين: قال ثابت

عن شرالشيطان أنكم أخذمتوها عنه فلم يأمر أحد ههنا خبري ومل ي. 

 ذكر تلبيسه على أهل اللغة واألدب
فحو واللغة من املهمات : قال املصنس على مجهورهم فشغلهم بعلوم النقد لب

الالزمة اليت هي فرض عني عن معرفة ما يلزمهم عرفانه من العبادات وما هو أوىل هبم 
 علوم التفسري واحلديث والفقه، من آداب النفوس وصالح القلوب، ومبا هو أفضل من

فأذهبوا الزمان كله يف علوٍم ال تراد لنفسها بل لغريها فإن اإلنسان إذا فهم الكلمة فينبغي 
أن يترقى إىل العمل هبا إذ هي مرادة لغريها، فترى اإلنسان منهم ال يكاد يعرف من 

 .فسه وصالح قلبهآداب الشريعة إال القليل وال من الفقه وال يلتفت إىل تزكية ن
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ومع هذا ففيهم ِكرب عظيم وقد خيل هلم إبليس أنكم علماء اإلسالم ألن النحو 
واللّغة من علوم اإلسالم وهبا يعرف معىن القرآن العزيز، ولعمري إنَّ هذا ال ينكر، ولكن 
 معرفة ما يلزم من النحو إلصالح اللسان وما حيتاج إليه من اللّغة يف تفسري القرآن
واحلديث أمر قريب، وهو أمر الزم وما عدا ذلك فضل ال يحتاج إليه وإنفاق الزمان يف 
حتصيل هذا الفاضل، وليس مبهم مع ترك املُهم غلطٌ وإيثاره على ما هو أنفع وأعلى رتبة 

لكن العمر قصري فينبغي . كالفقه واحلديث غُبن، ولو اتسع العمر ملعرفة الكل كان حسنا
 . األهم واألفضلإيثار

 ):فصل(

قيل لفقيه : ومما ظنوه صوابا وهو خطأ، ما أخربنا به أبو احلسني بن فارس قال
واإلشهاد أن : قال. نعم:  الوضوُء؟، قال- إذا أشهد -هل جيب على الرجل : العرب

 .يمِذي الرجل

 وذكر من هذا اجلنس مسائل كثرية وهذا غاية يف اخلطأ، ألنه مىت: قال املصنف
كان االسم مشتركًا بني مسميني كان إطالق الفتوى على أحدمها دون اآلخر خطأ، 

ما تقولُ يف وطِء الرجل زوجته يف قُرِئها؟ فإن القُرء يقع عند : مثاله أن يقول املستفيت
جيوز إشارة إىل الطُّهر، أو ال جيوز : فيقول الفقيه. اللغويني على اإلطهار وعلى احليض

هل جيوز للصائم أن يأكل بعد طلوع : وكذلك لو قال السائل. يض خطأإشارة إىل احل
أنه : فما ذكره فقيه العرب هو خطأ من وجهني، أحدمها. الفجر؟ مل جيز إطالق اجلواب

أنه صرف الفتوى إىل أبعد احملتمالت وترك األظهر، : مل يستفصل يف احملتمالت، والثاين
 .ا الزللوقد استحسنوا هذا، وقلة الفقه أوجبت هذ

 ):فصل(

وملا كان عموم اشتغاهلم بأشعار اجلاهلية ومل جيد الطبع صادا عما وضع عليه من 
مطالعة األحاديث ومعرفة سري السلف الصاحل سالت هبم الطباع إىل هوة اهلوى فانبثَّ 
و شرع البطالة يعبث فقلَّ أن ترى منهم متشاغالً بالتقوى أو ناظرا يف مطعم فإن النح
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يغلب طلبه على السالطني، فيأكل النحاة من أمواهلم احلرام كما كان أبو علي الفارسي 
وقد يظنون جواز الشيء وهو غري جائز لقلة فقههم، كما . يف ظل عضد الدولة وغريه

كنت أؤدب القاسم بن عبد اهللا : جرى للزجاج أيب إسحاق إبراهيم بن السري، قال
. ما أحببت: أبيك ووليت الوزارة ماذا تصنع يب؟ فيقولإن بلغت إىل مبلغ : فأقول له
أن تعطيين عشرين ألف دينار، وكانت غاية أُمنييت فما مضت إال سنون حىت : فأقول له

ولِّي القاسم الوزارة وأنا على مالزميت له، وقد صرت ندميه فدعتين نفسي إىل إذكاره 
يا أبا إسحاق مل أرك : زارته قال يلبالوعد مث هبته، فلما كان يف اليوم الثالث من و

عولت على رعاية الوزير أيده اهللا وأنه ال حيتاج إىل إذكار لنذٍر : أذكرتين بالنذر، فقلت
ولواله ما تعاظمين دفع ذلك . إنه املعتضد: فقال يل. عليه يف أمر خادم واجب احلق

 .خذه متفرقًاإليك يف مكان واحد ولكن أخاف أن يصري يل معه حديث فامسح بأ

 )١(اجلس للناس وخذ رقاعهم يف احلوائج الكبار واستجعل: فقال. أفعلُ: فقلت
عليها وال متتنع من مساءليت شيئًا ختاطب فيه صحيحا كان أو محاالً إىل أن حيصل لك 

كم : مالُ النذْر، ففعلت ذلك وكنت أعرض عليه كلَّ يوم رقاعا فيوقع فيها ورمبا قال يل
غُِبنت هذا يساوي كذا وكذا فاستزد، : كذا وكذا، فيقول: ك على هذا؟ فأقولضِمن ل

الذي رمسه م ويزيدونين حىت أبلغ احلدهالقوم، وال أزال أُماكس فعرضت : قال. فأُراجع
فقال يل . عليه شيئًا عظيما فحصل عندي عشرون ألف دينار وأكثر منها يف مدٍة مديدٍة

وكنت أُعِرض مث . فسكت. ال: حاق حصل مال النذْر؟ فقلتيا أبا اس: بعد شهور
ال، خوفًا من انقطاع الكسب إىل : يسألين يف كل شهر أو حنوه هل حصل املال؟ فأقول

قد : أن حصل عندي ضعف املال، وسألين يوما فاستحييت من الكذب املتصل، فقلت
غول القلب إىل أن فرجت واهللا عين فقد كنت مش: فقال. حصل ذلك بسعادة الوزير

مث أخذ الدواة ووقَّع يل إىل خازنه بثالثة آالف دينار صلةً فأخذا : حيصل لك، قال
 وجلست همنه فلما كان من الغد جئت وامتنعت أن أعرض عليه شيئًا، ومل أدر كيف أقع

                                     
 .ا جعال، وهو األجرأى أطلب عليه )١(
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ما : على رمسي، فأومأ إيلّ هات ما معك ليستدعي مين الرقاع على الرسم، فقلت
ذْر قد وقع الوفاُء به ومل أدر كيف أقع من الوزير، فقالأخذتيا :  من أحٍد رقعةً ألن الن

سبحان اهللا أتراين كنت أقطع عنك شيئًا قد صار لك عادةً وعِلم به الناس وصارت لك 
به مرتلةٌ عندهم وجاه وغُدوٌّ ورواح إىل بابك، وال يعلم سبب انقطاعه فيظن ذلك 

دي أو تغير رتبتك، اعرض علي رمسك وخذ بال حساب، فقبلت يده لضعف جاهك عن
 )١(وباكرته من غٍد بالرقاع، وكنت أعرض عليه كل يوم شيئًا إىل أن مات وقد تأثلت

 .مايل هذا

انظروا ما يصنع قلة الفقه، فإنَّ هذا الرجل الكبري القدر يف معرفته : قال املصنف
لذي جرى له مل يجز شرعا ما حكاه وتبجح به، فإن النحو واللغة لو علم أن هذا ا

 عليها وال على شيء مما نصب )٢(إيصال الظالمات واجب، وال جيوز أخذ الربطيل
 .الوزير له من أمور الدولة، وهبذا تبني مرتبة الفقه على غريه

 ذكر تلبيس إبليس على الشعراء
ألدب وأم قد خصوا بفطنة وقد لبس عليهم فأراهم أم من أهل ا: قال املصنف

متيزوا هبا عن غريهم، ومن خصكم هبذه الفطنة رمبا عفا عن زللكم، فتراهم يهيمون يف 
كل واد من الكذب والقذف واهلجاء وهتك األعراض واإلقرار بالفواحش وأقلُّ أحواهلم 

مجاعة أن الشاعر ميدح اإلنسان فيخاف أن يهجوه فيعطيه اتقاء شره أو ميدحه بني 
 .ومجيع ذلك من جنس املصادرة. فيعطيه حياًء من احلاضرين

وترى خلقًا من الشعراء وأهل األدب ال يتحاشون من لُبس احلرير، والكذب يف 
املدح خارجا عن احلد، وحيكون اجتماعهم على الفسق وشرب اخلمر وغري ذلك، 

، هيهات هيهات، ليس اجتمعت أنا ومجاعة من األدباء ففعلنا كذا وكذا: ويقول أحدهم
األدب إال مع اهللا عز وجل باستعمال التقوى له، وال قدر للفطن يف أمور الدنيا وال 

                                     
 .أى ادخرته: تأثلت ماىل )١(
 .الرشوة: الرباطيل )٢(
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ومجهور األدباء والشعراء إذا ضاق هبم رزق تسخطُوا . حتسن العبارة عند اهللا إذا مل يتقِه
 )البسيط: (فكفروا وأخذوا يف لوم األقدار كقول بعضهم

لتصـق فإن حظِّي ببطن األرض م     إن أصبحت مهيت يف الفضل عاليةً
وكم يسيُء زمانٌ جـائر حِنـق       كم يفعلُ الدهر يب ما ال أُسر بـه

وقد نسي هؤالء أن معاصيهم تضيق أرزاقهم فقد رأوا أنفسهم مستحقني للنعم، 
 فقد مستوجبني للسالمة من البالء ومل يتلمحوا ما جيب عليهم من امتثال أوامر الشرع

 .ضلت فطنتهم يف هذه الغفلة

 ذكر تلبيس إبليس على الكاملني من العلماء
إن أقواما علت مهمهم فحصلوا علوم الشرع من القرآن واحلديث : قال املصنف

والفقه واألدب وغري ذلك، فأتاهم إبليس خبفي التلبيس فأراهم أنفسهم بعٍني عظيمة ملا 
 .نالوا وأفادوا غريهم

إىل مىت هذا : زه لطول عناِئه يف الطلب فحسن له اللَّذَّاِت وقال لهفمنهم من يستف
فإن وقعت يف . التعب فأِرح جوارحك من كُلف التكاليف وافسح لنفسك يف مشتهاها

فإن خذل هذا العبد وقبل هذا . زلة فالعلم يدفع عنك العقوبة، وأورد عليه فضل العلماء
 :جوابك من ثالثة أوجه: لالتلبيس يهلك وإن وفق فينبغي له أن يقو

وإذا مل أعمل . إنه إمنا فُضلَ العلماُء بالعلم ولوال العمل به ما كان له معىن: أحدها
به كنت كمن مل يفهم املقصود به ويصري مثلي كمثل رجٍل مجع الطعام وأطعم اجلياع 

 .ومل يأكل فلم ينفعه ذلك من جوعه

:  يعمل بالعلم لقوله صلى اهللا عليه وسلمأن يعارضه مبا ورد يف ذم من مل: والثاين
 .)١(»أشد الناس عذابا يوم القيامة عاملٌ مل ينفعه اهللا بعلمه«

                                     
 ١/١٨٥، وذكره اهليثمى ىف جممع الزوائد ١/١٨٣أخرجه الطرباىن ىف الصغري : ضعيف جدا )١(

صدوق لكنه كثري الغلط، صاحب بدعة ضعفه أمحد : وفيه عثمان الربى، قال الفالس«: وقال
= 
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كنت آمر باملعروف وال آتيه : وحكايته عن رجل يلقى يف النار فتندلق أقتابه فيقول
، وويل ويلٌ ملن ال يعلم مرة: وقول أيب الدرداء رضي اهللا عنه. )١(وأى عن املنكر وآتيه

 .)٢(ملن علم ومل يعمل سبع مرات

أن يذكر له عقاب من هلك من العلماء التاركني للعمل بالعلم كإبليس : والثالث
 ﴾كمثل احلمار حيمل أسفارا﴿: ويكفي يف ذم العامل إذ مل يعمل قولُه تعاىل. وبلعام

 ].٥: اجلمعة[

 نقد مسالك الكاملني من العلماء
 املُحكمني يف العلم والعمل من جهة أخرى، فحسن وقد لبس إبليس على أقوام من

هلم الِكرب بالعلم، واحلسد للنظري، والرياء لطلب الرياسة، فتارة يريهم أن هذا كاحلق 
الواجب هلم، وتارة يقوي حب ذلك عندهم فال يتركونه مع علمهم بأنه خطأ، وعالج 

رياء وإعالم النفس أنَّ العلم ال يدفع هذا ملن وفِّق إدمانُ النظر يف إمث الكرب واحلسد وال
شر هذه املكتسبات بل يضاعف عذاهبا لتضاعف احلُجة هبا، ومن نظر يف سري السلف 
من العلماء العاملني استحقر نفسه فلم يتكرب، ومن عرف اهللا مل يراِء، ومن الحظ جريان 

 .أقداره على مقتضى إرادته مل حيسد

طلبكُم للرفعة ليس بتكرب :  بشبهة ظريفة فيقولوقد يدخل إبليس على هؤالء
ألنكم نواب الشرع فإنكم تطلبون إعزاز الدين ودحض أهِل البدع، وإطالقكم اللسان 
يف احلساد غضب للشرع إذ احلساد قد ذموا من قام به وما تظنونه رياء فليس برياٍء ألن 

يب إذا احتمى أكثر من من ختاشع منكم وتباكى اقتدى به الناس كما يقتدون بالطب
                                     = 

 كلهم من ٥/١٥٨، وابن عدى ىف الكامل )١٧٧٨(يهقى ىف الشعب ، والب»والنسائى والدارقطىن
 ).١٦٤٣(الضعيفة : وانظر. حديث أىب هريرة

من حديث ) ٢٩٨٩/٥١(، ومسلم ىف الزهد )٣٢٦٧(أخرجه البخارى ىف بدء اخللق : متفق عليه )١(
 .أى أمعائه: أقتابه: وقوله. أسامة بن زيد

 .١/٢١١ذكره أبو نعيم ىف حلية األولياء  )٢(
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 .اقتدائهم بقوله إذا وصف

أنه لو تكرب متكرب على غريهم من جنسهم وصعد يف الس : وكشف هذا التلبيس
فوقه أو قال حاسد عنه شيئًا، مل يغضب هذا العامل لذلك كغضبه لنفسه وإن كان 

 .املذكور من نواب الشرع فعلم أنه إمنا مل يغضب لنفسه بل للعلم

رياء فال عذر فيه ألحد وال يصلح أن جيعل طريقًا لدعاية الناس، وقد كان وأما ال
ما أشد الزكام، وبعد هذا، : أيوب السختياينُّ إذا حدث حبديث فرق ومسح وجهه وقال

فاألعمال بالنيات والناقد بصري وكم من ساكٍت عن غيبة املسلمني إذا اغتيبوا عنده فرح 
الفرح فإنه حصل بوجود هذه املعصية من : أحدها: من ثالثة أوجهقلبه، وهو آمثٌ بذلك 

 .أنه ال ينكر: والثالث. لسروره بثلب املسلمني: املغتاب، والثاين

وقد لبس إبليس على الكاملني يف العلوم فيسهرون ليلهم ويدأبون ارهم يف 
 الباطن انتشار تصانيف العلوم ويريهم إبليس أن املقصود نشر الدين ويكون مقصودهم

 .الذكر وعلو الصيت والرياسة وطلب الرحلة من اآلفاق إىل املصنف

وينكشف هذا التلبيس بأنه لو انتفع مبصنفاته الناس من غري تردد إليه أو قرأت على 
ما ِمن علٍم : نظريه يف العلم فرح بذلك إن كان مراده نشر العلم، وقد قال بعض السلف

من يفرح بكثرة : فيده الناس من غري أن ينسب إيلّ، ومنهمعلمته إال أحببت أن يست
االتباع ويلبس عليه إبليس بأن هذا الفرح لكثرة طالب العلم وإمنا مراده كثرة 
األصحاب واستطارة الذِّكر، ومن ذلك العجب بكلمام وعلمهم، وينكشف هذا 

 ذلك عليه، وما هذه صفة التلبيس بأنه لو انقطع بعضهم إىل غريه ممن هو أعلم منه ثقل
املخلص يف التعليم، ألن مثل املخلص مثل األطباء الذين يداوون املرضى هللا سبحانه 

وقد ذكرنا آنفًا حديث . وتعاىل فإذا شفي بعض املرضى على يد طبيٍب منهم فِرِح اآلخر
مائة أدركت عشرين و: ابن أيب ليلى ونعيده بإسناد آخر عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال

من أصحاب النيب من األنصار ما منهم رجلٌ يسألُ عن شيء إال ود أن أخاه كفاه وال 
 .حيدثُ حبديٍث إال ود أن أخاه كفاه
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وقد يتخلص العلماء الكاملون من تلبيسات إبليس الظاهرة فيأتيهم : قال املصنف
 فإن سكن ما لقيت مثلك، ما أعرفك مبداخلي وخمارجي: خبفي من تلبيسه بأن يقول له

 .إىل هذا هلك بالعجب، وإن سلم من املساملة له سلم

السقطي ريا فيه من مجيع ما خلق اهللا عز : وقد قال السلو أن رجالً دخل بستان
وجل من األشجار عليها من مجيع ما خلق اهللا تعاىل من األطيار فخاطبه كلُّ طائر بلغته 

واهللا .  نفسه إىل ذلك كان يف أيديها أسرياالسالم عليك يا ويلَّ اهللا فسكنت: وقال
 .اهلادي ال إله إال هو

 الباب السابع يف تلبيس إبليس على الوالة والسالطني
 .قد لبس عليهم إبليس من وجوٍه كثرية نذكر أُمهاا: قال املصنف

أنه يريهم أن اهللا عز وجل حيبهم ولوال ذلك ما والَّهم سلطانه وال : فالوجه األول
جعلهم نوابا عنه يف عباده، وينكشف هذا التلبيس بأم إن كانوا نوابا عنه يف احلقيقة 

 .فليحكموا بشرعه وليتبعوا مراضيه، فحينئٍذ يحبهم لطاعته

فأما صورة املُلك والسلطنة فإنه قد أعطاها خلقًا ممن يبغضه، وقد بسط الدنيا لكثري 
ولئك على األولياء والصاحلني فقتلوهم وقهروهم ممن ال ينظر إليه، وسلَّط مجاعةً من أ

 ﴾إمنا منلى هلم ليزدادوا إمثًا﴿: فكان ما أعطاهم عليهم ال هلم، ودخل ذلك يف قوله تعاىل
 ].١٧٨: آل عمران[

الوالية تفتقر إىل هيبة، فيتكربون عن طلب العلم وجمالسة : أنه يقول هلم: والثاين
علوم أن الطبع يسرق من خصال املخالطني فإذا العلماء بآرائهم فيتلفون الدين، وامل

خالطوا مؤثري الدنيا اجلهال بالشرع، سرق الطبع من خصاهلم مع ما عنده منها وال 
 .يرى ما يقاومها وال ما يزجره عنها وذلك سبب اهلالك

أنه يخوفهم األعداء ويأمرهم بتشديد احلجاب فال يصل إليهم أهلُ : والثالث
: وقد روى أبو مرمي األسدي عن النيب قال. تواىن من جِعل بصدد رفع املظاملاملظامل، وي
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من واله اهللا شيئًا من أمر املسلمني فاحتجب دون حاجتهم وخلَّتهم وفقرهم احتجب «
 .)١(»اهللا عز وجل دون حاجته وخلَّته وفقره

تلب الدعاء أم يستعملون من ال يصلح ممن ال ِعلم عنده وال تقوى، فيج: والرابع
 ،عليه احلد من ال جيب عليهم بظلمه الناس، ويطعمهم احلرام بالبيوع الفاسدة وحيد
ويظنون أم يتخلصون من اهللا عز وجل مما جعلوه يف عنق الوايل، هيهات إنَّ العامل 

 .على الزكاة إذا وكَّل الفُساق بتفرقتها فخانوا ضمن

يهم فيقطعون من ال جيوز قطعه ويقتلون من ال أنه يحسن هلم العمل برأ: واخلامس
حيلُّ قتله، ويومههم أن هذه سياسة، وحتت هذا من املعىن أنَّ الشريعة ناقصة حتتاج إىل 

 .إمتام وحنن نتمها بآرائنا

وهذا من أقبح التلبيس ألن الشريعة سياسةٌ إهليةٌ، ومحالٌ أن يقع يف سياسة اإلله 
 ﴾ما فرطنا ىف الكتاب من شىء﴿: اخللق قال اهللا عز وجلخللٌ حيتاج معه إىل سياسة 

فمدعي السياسة مدعي ]. ٤١: الرعد [﴾ال معقب حلكمه﴿: وقال]. ٣٨: األنعام[
 .اخللل يف الشريعة، وهذا يزاحم الكفر

وقد روينا عن عضد الدولة أنه كان مييلُ إىل جاريٍة فكانت تشغلُ قلبه فأمر 
تدبري امللك، وهذا هو اجلنون املُطبق ألن قتل مسلٍم بال بتغريقها لئال يشتغل قلبه عن 

جرٍم ال حيل، واعتقاده أنَّ هذا جائز كُفر وإن اعتقده غري جائٍز لكنه رآه مصلحةً فال 
 .مصلحة فيما خيالف الشرع

أنه يحسن هلم االنبساط يف األموال ظانني أا حبكمهم، وهذا تلبيس : والسادس
جر على املُفرط يف مال نفسه فكيف باملُستأجر يف حفظ مال غريه، يكشفه وجوب احل

 .وإمنا له من املال بقدر عمله فال وجه لالنبساط
                                     

بنحوه، ) ١٣٣٣(، والترمذى ىف األحكام )٢٩٤٨(أخرجه أبو داود ىف اخلراج واإلمارة : صحيح )١(
، واحلديث إسناده ١٠/١٠، والبيهقى ىف السنة الكربى ٩٤، ٤/٩٣واحلاكم ىف املستدرك 

 ).٦٢٩(صحيح كما ىف الصحيحة 



-١٥٩- تلبيس إبليس

وقد روي عن محاد الراوية أنه أنشد الوليد بن يزيد أبياتا فأعطاه : قال ابن عقيل
لقدح فيهم وهذا مما يروى على وجه املدح هلم، وهو غايةُ ا: قال. مخسني ألفًا وجاريتني

 .ألنه تبذير يف بيت مال املسلمني، وقد يزين لبعضهم منع املستحقني وهو نظري التبذير

أنه يحسن هلم االنبساط يف املعاصي ويلبس عليهم أنَّ حفظكم للسبيل : والسابع
د إمنا ولِّيتم لتحفظوا البال: وأمن البالد بكم مينع عنكم العقاب، وجواب هذا أن يقال

 عنه فال يرفع عليهم، وما انبسطوا فيه من املعاصي منهي ل، وهذا واجببوتؤمنوا الس
 .هذا ذلك

أنه يلبس على أكثرهم بأنه قد قام مبا جيب من جهة أنَّ ظواهر األحوال : والثامن
 .مستقيمةٌ، ولو حقق النظر لرأى اختالالً كثريا

رأيت علي بن عيسى : اهد قالوقد روينا عن القاسم بن طلحة بن حممد الش
 ور البطيخ رجالً برزٍق يطوف على باعة العنب، فإذا اشترى أحدالوزير وقد وكَّل بد
سلَّة عنب مخري مل يعرض له، وإن اشترى سلَّتني فصاعدا طرح عليها امللح لئال يتمكن 

 .من عملها مخرا

الطرق حىت ال يفشو وأدركت السالطني مينعون املنجمني من القعود يف : قال
وأدركنا اجلُند ليس فيهم أحد معه غالم أمرد له طُرة وال شعر إىل أن . العملُ بالنجوم

 .بدئ حبكم العجم

أنه يحسن هلم استجالب األموال واستخراجها بالضرب العنيف وأخذ : والتاسع
 .اخلائنكل ما ميلكه اخلائن واستحالفه، وإمنا الطريق إقامة البينة على 

أن قوما خانوا يف مال اهللا : وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أن غالما كتب له
ألن يلقُوا اهللا : وال أقدر على استخالص ما يف أيديهم إال أن أناهلُم بعذاٍب، فكتب إليه

 .خبيانتهم أحب إيلَّ من أن ألقاه بدمائهم

: ريهم أنَّ هذا ميحو ذلك، ويقولأنه يحسن هلم التصدق بعد الغصب ي: والعاشر



-١٦٠- تلبيس إبليس

إن درمهًا من الصدقة ميحو إمث عشرة من الغصب، وهذا حمالٌ، ألنَّ إمث الغصب باٍق، 
ودرهم الصدقة إن كان من الغصب مل يقبل، وإن كانت الصدقة من احلالل مل يدفع 

 .أيضا إمث الغصب ألن إعطاء الفقري ال مينع تعلُّق الذمة حبق آخر

أنه يحسن هلم مع اإلصرار على املعاصي زيارة الصاحلني وسؤاهلُم : رواحلادي عش
ذلك اإلمث، وهذا اخلري ال يدفع ذلك الشر عاء ويريهم أن هذا خيفِّفالد. 

مر تاجر بعشار فحبسوا : مسعت منيعا يقول: ويف احلديث عن احلسني بن زياد قال
ذكر له ذلك، فقام مالك فمشى معه إىل العشار، عليه سفينته فجاء إىل مالك بن دينار ف

حاجيت أن ختلوا عن سفينة : يا أبا حيىي أال بعثت إلينا يف حاجتك؟ قال: فلما رأوه، قالوا
وكان عندهم كُوز جيعلون ما يأخذون من الناس من : قد فعلنا، قال: هذا الرجل، قالوا
قولوا للكوز يدعو لكم، كيف ادعو لكم : ادع لنا يا أبا حيىي، قال: الدراهم فيه، فقالوا

 !أترى يستجاب لواحٍد وال يستجاب أللٍف؟! وألف يدعون عليكم؟

أن من الوالة من يعملُ ملن فوقه فيأمره بالظلم فيظلم ويلبس عليهم : والثاين عشر
 معٍني على إبليس بأن اإلمث على األمري ال عليك، وهذا باطلٌ ألنه معني على الظلم، وكلُّ

ولعن آكل الربا وموكله «. )١(»لعن يف اخلمر عشرة«املعاصي عاٍص فإن رسول اهللا 
 .)٢(»وكاتبه وشاهديه

ومن هذا الفن أن جييب املال ملن هو فوقه، وقد علم أنه يبذر فيه وخيون، فهذا معني 
 .على الظلم أيضا

مسعت مالك بن دينار : بإسناد مرفوع إىل جعفر بن سليمان قال: ويف احلديث
                                     

، وأمحد ىف )٣٣٨٠(ة ، وابن ماجه ىف األشرب)٣٦٧٤(أخرجه أبو داود ىف األشربة : صحيح )١(
وأخرجه .  كلهم من حديث ابن عمر٢/٣٢، وصححه احلاكم ىف املستدرك ٢/٢٥املسند 

 .من حديث أنس بن مالك) ٣٣٨١(، وابن ماجه ىف األشربة )١٢٩٥(الترمذى ىف البيوع 
، والترمذى ىف )٣٣٣٣(، وأبو داود ىف البيوع )١٥٩٧/١٠٥(أخرجه مسلم ىف املساقاة : صحيح )٢(

 .)٢٢٧٧(، وابن ماجه ىف البخارات )١٢٠٦(ع البيو



-١٦١- تلبيس إبليس

 .واهللا اهلادي إىل الصواب» كفى باملرء خيانةً أن يكون أمينا للخونة«: يقول

 الباب الثامن ذكر تلبيس إبليس على العباد يف العبادات
اعلم أن الباب األعظم الذي يدخل منه إبليس على الناس هو اجلهل، : قال املصنف

 العامل فال يدخل عليه إال مسارقةً وقد لبس فهو يدخل منه على اجلُهال بأماٍن، وأما
إبليس على كثٍري من املتعبدين بقلة علمهم ألن مجهورهم يشتغل بالتعبد ومل يحِكِم 

 .تفقه مث اعتزل: وقد قال الربيع بن خثيم. العلم

م أن إيثارهم التعبد على العلم، والعلم أفضل من النوافل فأراه: فأولُ تلبيسه عليهم
املقصود من العلم العمل، وما فهموا من العمل إال عمل اجلوارح وما علموا أن العمل 

 .عملُ القلب وعملُ القلب أفضلُ من عمل اجلوارح

 .فضلُ العلم خري من فضل العبادة: قال مطرف بن عبد اهللا

 .باب من العلم تتعلمه أفضل من سبعني غزاةً: وقال يوسف بن أسباط

 .كتابةُ حديٍث واحٍد أحب إيلَّ من صالة ليلة:  بن عمرانوقال املُعاىف

فلما مر عليهم هذا التلبيس وآثروا التعبد باجلوارح على العلم متكَّن : قال املصنف
 .إبليس من التلبيس عليهم يف فنون التعبد

 ذكر تلبيسه عليهم يف االستطابة واحلدث
وذلك يؤذي الكبد، وإمنا ينبغي أن أنه يأمرهم بطول املُكِث يف اخلالء : من ذلك
ومنهم من يقوم فيمشي ويتنحنح ويرفع قدما وحيط أخرى وعنده أنه . يكون مبقدار

يستنقي هبذا وكلما زاد يف هذا نزل البول، وبيان هذا أن املاء يرشح إىل املثانة وجيمع 
شيء آخر فيها فإذا يأ اإلنسان لبول خرج ما اجتمع فإذا مشى وتنحنح وتوقف رشح 
 .فالرشح ال ينقطع وإمنا يكفيه أن حيتلب ما يف الذَّكر بني أصبعيه مث يتبعه املاء

ومنهم من يحسن له استعمال املاء الكثري وإمنا جيزيه بعد زوال العني سبع مرات 
على أشد املذاهب، فإن استعمل األحجار فيما مل يتعد املخرج أجزأه ثالثةُ أحجار إذا 



-١٦٢- تلبيس إبليس

 .ومن مل يقنع مبا قنع الشرع به فهو مبتدع شرعا ال متبع واهللا املوفقأنقى هبن، 

 ذكر تلبيسه عليهم يف الوضوء
أستبيح الصالة، مث : أرفع احلدث، مث يقول: منهم من يلبس عليه يف النية فتراه يقول

ال وسبب هذا التلبيس اجلهل بالشرع، ألنَّ النية بالقلب . أرفع احلدث: يعيد فيقول
 .باللفظ، فتكلُّف اللفظ أمر ال حيتاج إليه مث ال معىن لتكرار اللفظ

من أين لك أنه طاهر : ومنهم من يلبس عليه بالنظر يف املاء املتوضأ به، فيقول
ويقدر له فيه كل احتماٍل بعيد، وفتوى الشرع تكفيه بأن أصل املاء الطهارة فال يترك 

 .األصل باالحتمال

سلبعليه بكثرة استعمال املاء وذلك جيمع أربعة أشياء مكروهةومنهم من ي  :
اإلسراف يف املاء، وتضييع العمر القيم فيما ليس بواجب وال مندوب، والتعاطي على 
الشريعة إذ مل يقنع مبا قنعت به من استعمال املاء القليل، والدخول فيما ت عنه من 

وقت الصالة، أو فات أوله وهو الفضيلة، الزيادة على الثالث، ورمبا أطال الوضوء ففات 
 .أو فاتته اجلماعة

وتلبيس إبليس على هذا بأنك يف عبادٍة ما مل تصح ال تصح الصالةُ، ولو تدبر أمره 
لعلم أنه يف خمالفٍة وتفريط، وقد رأينا من ينظر يف هذه الوساوس وال يبايل مبطعمه 

 .لب األمرومشربه وال حيفظ لسانه من غيبة فليته ق

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر : ويف احلديث عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص
: أيف الوضوء سرف، قال: قال» ما هذا السرف يا سعد؟«: بسعٍد وهو يتوضأ، فقال

 .»نعم وإن كنت على ٍر جاٍر«

، أو »وهللوضوء شيطانٌ يقال له الوهلان فاتق«: ويف احلديث عن أيب عن النيب قال



-١٦٣- تلبيس إبليس

 .)١(»فاحذروه«: قال

شيطان الوضوء يدعى الوهلان يضحك بالناس يف : وعن احلسن رضي اهللا عنه قال
 .الوضوء

اهللا م إين أسألك : وبإسناد مرفوع إىل أيب نعامة أن عبد اهللا بن مغفٍل مسع ابنه يقول
 سِل اهللا اجلنة :الفردوس وأسألُك القصر األبيض عن ميني اجلنة إذا دخلتها، فقال عبد اهللا

سيكون يف هذه األمة قوم يعتدون يف «: وتعوذْ به من النار، فإين مسعت النيب يقول
 .)٢(»الدعاء والطهور

يتوضأ أحدهم : كان احلسن يعرض با بن سريين يقول: وعن ابن شوذب، قال
لسنة نبيهم صلى بقربة ويغتسل مبزادٍة صبا صبا، ودلكًا دلكًا، تعذيبا ألنفسهم، وخالفًا 

 .اهللا عليه وسلم

أجلُّ حمصوٍل عند العقالء الوقت، وأقل متعبٍد به : وكان أبو الوفاء بن عقيل يقول
 .املاُء

أِمطه عنك «: وقال يف املين. )٣(»صبوا على بول األعرايب ذنوبا من ماء«: وقد قال
يطهره «: يف ذيل املرأة، و)١(»طهوره بأن يدلك باألرض«: ، وقال يف احلذاء)٤(»بإذخرٍة

                                     
: مث قال» حديث غريب، وليس إسناده قوى«: وقال) ٥٧(أخرجه الترمذى ىف الطهارة : ضعيف )١(

، )٤٢١(وابن ماجه ىف الطهارة » وخارجة ليس بالقوى عند أصحابنا، وضعفه ابن املبارك«
تلخيص احلبري : ، وانظر)٥٤٧(، وأبو داود الطيالسى ىف مسنده ٥/١٣٦وأمحد ىف املسند 

١/١٠١. 
، وأمحد ىف املسند )٣٨٦٤(، وابن ماجه ىف الدعاء )٩٦(أخرجه أبو داود ىف الطهارة : صحيح )٢(

، ١/١٩٧، والبيهقى ىف السنة الكربى ) موارد١٧١(، وابن حبان ىف صحيحه ٨٧، ٤/٨٦
 .١/١٤٤واحلديث إسناده صحيح كما ىف تلخيص احلبري 

) ٩٩، ٢٨٤/٩٨(، ومسلم ىف الطهارة )٢٢١، ٢١٩(جه البخارى ىف الوضوء أخر: تفق عليهم )٣(
 .من حديث أىب هريرة) ٢٢٠(وأخرجه البخارى ىف الوضوء . من حديث أنس بن مالك

مل يرفعه غري إسحاق «:  مرفوعا وقال١/١٢٤أخرجه الدارقطىن ىف سنته : صحيح موقوفا )٤(
= 



-١٦٤- تلبيس إبليس

 .)٢(»ما بعده

وكان حيمل ابنة أيب العاص «. )٣(»يغسلُ بولُ اجلارية وينضح بولُ الغالم«: وقال
يا «: وى الراعي عن إعالم السائل له عن املاء يرده، وقال. )٤(»بن الربيع يف الصالة
خربهوقد صافح رسول اهللا «، »؟ما أبقيت لنا من طهور«: وقال. )٥(»صاحب املاء ال ت

، وما عرف من خلُِقِه التعبد )٦(»صلى اهللا عليه وسلم األعراب، وركب احلمار معروريا
بكثرة املاء، وتوضأ من سقاية املسجد، ومعلوم حالُ األعراب الذين يأيت أحدهم من 
لك البادية كأنه هبيمة، أو ما مسعت أن أحدهم أقدم على البول يف املسجد، كل ذ

                                     = 
وهذا هو «:  موقوفا على بن عباس، وقال٢/٤١٨، وأخرجه البيهقى ىف السنة الكربى »األزرق

 .»الصحيح موقوف
 ١/١٦٦، وصححه احلاكم ىف املستدرك )٣٨٦، ٣٨٥(أخرجه أبو داود ىف الطهارة : صحيح )١(

، والبيهقى ىف )١٤٠١(، وابن حبان ىف صحيحه )٢٩٢(ووافقه الذهىب، وابن خزمية ىف صحيحه 
 . كلهم من حديث أىب هريرة٢/٤٣٠السنه الكربى 

، والدارمى ىف )١٤٣(، والترمذى ىف الطهارة )٣٨٣(أخرجه أبو داود ىف الطهارة : صحيح )٢(
 كلهم ٢/٤٠٦، والبيهقى ىف السنه الكربى )١٦(، ومالك ىف املوطأ ىف الطهارة )٧٤٢(الطهارة 

 .من حديث أم سلمة
من حديث ) ٢٨٦/١٠٢(، ومسلم ىف الطهارة )٢٢٢(أخرجه البخارى ىف الوضوء : متفق عليه )٣(

 . عائشة
من حديث أم قيس بنت ) ٢٨٧/١٠٣(، ومسلم ىف الطهارة )٢٢٣(وأخرجه البخارى ىف الوضوء 

 .حمصن
من حديث أىب ) ٥٤٣/٤١(، ومسلم ىف املساجد )٥١٦(أخرجه البخارى ىف الصالة : متفق عليه )٤(

 .قتادة األنصارى
: سعيد، وقال البوصريى ىف الزوائدمن حديث أىب ) ٥١٩(أخرجه ابن ماجه ىف الطهارة : ضعيف )٥(

روى عن أبيه أحاديث موضوعة، : هذا إسناد ضعيف، عبد الرمحن بن زيد، قال فيه احلاكم«
، موقوفا على ١/٢٣وأخرجه مالك ىف املوطأ ىف الطهارة . »أمجعوا على ضعفه: وقال ابن اجلوزى

 ).١٥(تلخيص احلبري : وانظر. ابن عمر
من حديث ) ٢٣٠٧/٤٨(، ومسلم ىف الفضائل )٢٨٦٦(ارى ىف اجلهاد أخرجه البخ: متفق عليه )٦(

 .أنس بن مالك



-١٦٥- تلبيس إبليس

 .)١(لتعليمنا وإعالمنا أن املاء على أصل الطهارة، وتوضأ من غدير كأن ماءه نقاعةُ اِحلناء

 فإن للترته حدا معلوما وهو أن ال يغفل عن حمل )٢(»استرتهوا من البول«: فأما قوله
مبثله قد أصابه حىت يتبعه املاء، فأما االستنثار فإنه إذا علق منا وانقطع الوقت مبا ال يقضي 

 .الشرع

وكان أسود بن سامل وهو من كبار الصاحلني يستعمل ماًء كثريا يف : قال املصنف
منت ليلة فإذا هباتٍف يهتف : وضوئه مث ترك ذلك، فسأله رجل عن سبب تركه، فقال

إذا : يا أسود ما هذا؟ حيىي بن سعيد األنصاري، حدثين عن سعيد بن املُسيب قال: يب
ال أعود ال أعود، فأنا اليوم يكفيين : قلت: قال. ثًا مل يرفع إىل السماءجاوز الوضوُء ثال

 .كفٌّ من ماء

 ذكر تلبيسه عليهم يف األذان
وِمن ذَِلك التلحني يف األذان وقد كرهه مالك بن أنس وغريه من العلماء كراهيةً 

عن موضع التعظيم إىل مشاهبة الغناء، ومنه أ هخرجم خيلطُون أذان الفجر شديدة، ألنه ي
وقد كره العلماُء كل ما . بالتذكري والتسبيح واملواعظ وجيعلون األذان وسطًا فيختلطُ

 .يضاف إىل األذان

وقد رأينا من يقوم بالليل كثريا على املنارة فيعظُ ويذكر، ومنهم من يقرأ سورا من 
جدين قراءم وكل ذلك القرآن بصوٍت مرتفع فيمنع الناس من نومهم وخيلط على املته

 .من املنكرات

 ذكر تلبيسه عليهم يف الصالة
من ذلك تلبيسه عليهم يف الثياب اليت يستتر هبا فترى أحدهم يغسل الثوب الطاهر 

                                     
 .»..مل أجد له أصال«:  وقال١٤، ١/١٣ذكره ابن حجر ىف تلخيص احلبري : ضعيف جدا )١(
 . من حديث ابن عباس) ٢٩٢/١١١(، ومسلم ىف الطهارة )٢١٨(البخارى ىف الوضوء : انظر )٢(

 .١/١٢٨، ونصب الراية ١/١٣٩الترغيب والترهيب : وانظر
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مرارا ورمبا ملسه مسلم فيغسله، ومنهم من يغسل ثيابه يف دجلة ال يرى غسلها يف البيت 
د وما كانت الصحابةُ تعملُ هذا؛ بل قد جيزئ ومنهم من يدليها يف البئر كفعل اليهو

 .صلوا يف ثياب فارس ملا فتحوها واستعملوا أوطئتهم وأكسيتهم

ومن املوسوسني من يقطر عليه قطرة ماء فيغسل الثوب كله ورمبا تأخر لذلك عن 
صالة اجلماعة، ومنهم من ترك الصالة مجاعة ألجل مطٍر يسٍري خياف أن ينتضح عليه، 

أنين أمتنع من النظافة والورع ولكن املبالغة اخلارجة عن حد الشرع وال يظن ظانٌّ 
 .املضيعة للزمان هي اليت ننهى عنها

أصلي صالة كذا مث يعيد : ومن ذلك تلبيسه عليهم يف نية الصالة فمنهم من يقول
هذا ظنا منه أنه قد نقض النية، والنية ال تنقض وإن مل يرض اللفظُ، ومنهم من يكرب مث 
ينقض مث يكرب مث ينقض فإذا ركع اإلمام كبر املُوسوس وركع معه، فليت شعري ما 

 .الذي أحضر النية حينئٍذ وما ذاك إال ألن إبليس أراد أن يفوته الفضيلة

وفيهم من حيلف ب اهللا . ويف املوسوسني من حيلف ب اهللا ال كربت غري هذه املرة
 .ا تلبيسات إبليسباخلروج من ماله أو بالطالق، وهذه كلُّه

والشريعة مسحةٌ سهلةٌ سليمةٌ من هذه اآلفات، وما جرى لرسول اهللا وال ألصحابه 
شيٌء من هذا، وقد بلغنا عن أيب حازم أنه دخل املسجد فوسوس إليه إبليس أنك تصلي 

 .ما بلغ نصحك إىل هذا: بغري وضوء فقال

ار النية فالنيةُ حاضرةٌ إن كنت تريد إحض: وكشف هذا التلبيس أن يقال للموسوس
 ال اللفظُ إن كنت تريد ألنك قُمت لتؤدي الفريضة وهذه هي النيةُ وحملُّها القلب
تصحيح اللفظ، فاللفظ ال جيب، مث قد قلته صحيحا، فما وجه اإلعادة، أفتراك تظن وقد 

 .هذا مرض. قلت إنك ما قلت

 حكاية عجيبة أن رجالً وقد حكى يل بعض األشياخ عن ابن عقيل: قال املصنف
فقال له ابن . إين أغسلُ العضو وأقولُ ما غسلته، وأُكبر وأقول ما كبرت: لقيه فقال
كيف تقول هذا؟ فقال : فقال قوم ال بن عقيل. دع الصالة فإا ما جتب عليك: عقيل
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ومن يكبر ، )١(»رفع القلم عن انون حىت يفيق«: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: هلم
 .ويقولُ ما كربت فليس بعاقٍل، وانونُ ال جتب عليه الصالة

واعلم أن الوسوسة يف نية الصالة سببها خبلٌ يف العقل وجهل : قال املصنف
نويت أن أنتصب قائما لدخول : ومعلوم أن من دخل عليه عامل فقام له وقال. بالشرع

ي، سفِّه يف عقله، فإن هذا قد تصور يف ذهنه هذا العامل ألجل علمه مقبالً عليه بوجه
 .منذ رأى العامل

فقيام اإلنسان إىل الصالة ليؤدي الفرض أمر يتصور يف النفس يف حالة واحدة ال 
يطول زمانه وإمنا يطولُ زمانُ نظم هذه األلفاظ واأللفاظ ال تلزم والوسواس جهل 

 .حمض

يف قلبه الظهرية واألدائية والفرضية يف حالة وإن املوسوس يكلِّف نفسه أن يحضر 
ولو كلف نفسه ذلك يف القيام للعامل . واحدة مفصلة بألفاظه وهو يطالعها وذلك حمال

لتعذر عليه، فمن عرف هذا عرف النية، مث إنه جيوز تقدميها على التكبري بزمان يسري ما 
ه إذا حصلها ومل يفسخها فما وجه هذا التعب يف إلصاقها بالتكبري على أن. مل يفسخها

 .فقد التصقت بالتكبري

أخرج إيلَّ معن بن عبد الرمحن كتابا وحلف ب اهللا أنه خط أبيه : وعن مسعر قال
والذي ال إله غريه ما رأيت أحدا كان أشد على املُتنطِّعني من : قال عبد اهللا: وإذا فيه

، وإين ألظن عمر كان أشد رسول اهللا وال رأيت بعده أشد خوفًا عليهم من أيب بكر
 .أهل األرض خوفًا عليهم

                                     
، )١٠٠٣(، وابن خزمية ىف صحيحه )٤٤٠١ ــ ٤٣٩٩(أخرجه أبو داود ىف احلدود : صحيح )١(

 ووافقه الذهىب، ٢/٥٩، وصححه احلاكم ىف املستدرك ) موارد١٤٣(وابن حبان ىف صحيحه 
 . كلهم من حديث على بن أىب طالب

، وابن ماجه ىف الطالق )٣٤٣٢( الطالق ، والنسائى ىف)٤٣٩٨(وأخرجه أبو داود ىف احلدود 
 . كلهم من حديث عائشة١٠١، ٦/١٠٠، وأمحد ىف املسند )٢٠٤١(
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 ):فصل(

ومن املوسوسني من إذا صحت له النيةُ وكبر ذهل عن باقي صالته كأنه املقصود 
من الصالة التكبري فقط، وهذا تلبيس يكشفه أن التكبري يراد للدخول يف العبادة، فكيف 

 .التشاغل حبفظ البابتهملُ العبادةُ وهي كالدار ويقتصر على 

 ):فصل(

 كعة يسريله التكبريةُ خلف اإلمام وقد بقي من الر ومن املُوسوسني من تصح
فيستفتح ويستعيذُ فريكع اإلمام، وهذا تلبيس أيضا ألن الذي شرع فيه من التعوذ 
 واالستفتاح مسنونٌ والذي تركه من قراءة الفاحتة وهو الزم للمأموم عند مجاعة من

 .العلماء فال ينبغي أن يقدم عليه سنة

وقد كنت أصلي وراء شيخنا أيب بكر الدينوري الفقيه يف زمان الصبا : قال املصنف
يا بين إن الفقهاء قد اختلفوا يف وجوب قراءة الفاحتة خلف : فرآين مرة أفعل هذا فقال

 .ع السنناإلمام ومل خيتلفوا يف أن االستفتاح سنةٌ فاشتغل بالواجب ود

 ترك السنن
 ):فصل(

فمنهم من . وقد لبس إبليس على قوم فتركوا كثريا من السنن لواقعات وقعت هلم
إمنا أراد قُرب القلوب، ومنهم من مل يرتل يدا : كان يتخلف عن الصف األول ويقول

ين أكره أن أُظهر من اخلشوع ما ليس يف قليب، وقد روينا هذ: على يد يف الصالة وقال
وهذا أمر أوجبه قلَّةُ العلم، ففي الصحيحني من . الفعلني عن بعض أكابر الصاحلني

لو يعلم الناس ما هلم يف النداء «: حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب أنه قال
 .)١(»والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا

                                     
 ).٤٣٧/١٢٩(، ومسلم ىف الصالة )٦٥٣(أخرجه البخارى ىف األذان : متفق عليه )١(



-١٦٩- تلبيس إبليس

خري صفوف الرجال أولُها وشرها «: نه قالويف أفراد مسلم يف حديثه عن النيب أ
: وأما وضع اليد على اليد فسنة، روى أبو دواد يف سننه أن ابن الزبري قال. )١(»آخرها

، وأن ابن مسعود كان يصلِّي فوضع يده اليسرى على )٢(وضع اليد على اليد من السنة
 .)٣(اليمىن فرآه النيب فوضع يده اليمىن على اليسرى

أراد قُرب القلوب وال أضع : وال يكبرنَّ عليك إنكارنا على من قال: املصنفقال 
ال حنن ا على يد وإن كان من األكابر، فإن الشرع هو املُنكريد. 

إن : فقال. إن ابن املبارك يقول كذا وكذا: وقد قيل ألمحد بن حنبل رمحة اهللا عليه
 .ابن املبارك مل يرتل من السماء

فال . جئتموين ببنيات الطريق عليكم باألصل: فقال. براهيم بن أدهمقال إ: وقيل له
ينبغي أن يترك الشرع لقول معظَّم يف النفس، فإن الشرع أعظم، واخلطأ يف التأويل على 

هالناس جيري، ومن اجلائز أن تكون األحاديثُ مل تبلُغ. 

 ):فصل(

احلمد احلمد، : فتراه يقولوقد لبس إبليس على بعض املصلني يف خمارج احلروف 
فيخرج بإعادة الكلمة عن قانون أدب الصالة، وتارة يلبس عليه يف حتقيق التشديد، 
وتارة يف إخراج ضاد املغضوب، ولقد رأيت من يقول املغضوب فيخرج بصاقه مع 
إخراج الضاد لقوة تشديده، وإمنا املراد حتقيق احلرف فحسب، وإبليس يخرج هؤالء 

                                     
، والترمذى ىف )٦٧٨(، وأبو داود ىف الصالة )٤٤٠/١٣٢(أخرجه مسلم ىف الصالة : صحيح )١(

كلهم من حديث ) ١٠٠٠(، وابن ماجه ىف اإلقامة )٨١٩(، والنسائى ىف اإلمامة )٢٢٤(الصالة 
 .أىب هريرة

، ىف إسناده العالء ابن صاع وهو مقبول كما )٧٥٤(أخرجه أبو داود ىف الصالة : إسناده ضعيف )٢(
 .ىف التقريب، وأيضا زرعة بن عبد الرمحن

، وابن ماجه ىف إقامة )٨٨٧(ائى ىف االفتتاح ، والنس)٧٥٥(أخرجه أبو داود ىف الصالة : حسن )٣(
 .٢/٢٦٢، وحسنه ابن حجر ىف الفتح )٨١١(الصالة 
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 عن حد التحقيق ويشغلهم باملبالغة يف احلروف عن فهم التالوة وكل هذه بالزيادة
 .الوساوس من إبليس

أنه دخل : وعن سعيد بن عبد الرمحن بن أيب العمياء، أن سهل بن أيب أُمامة حدثه
هو وأبوه على أنس بن مالك رضي اهللا عنه وهو يصلي صالة خفيفة كأا صالة 

ك اهللا أرأيت هذه الصالة املكتوبة كصالة رسول اهللا أم يرمح: مسافر فلما سلم قال
إا لصالةُ رسول اهللا ما أخطأت إال شيئًا سهوت عنه أن رسول اهللا : قال. شيء تنفَّلته
ال تشددوا على أنفسكم فيشدد اهللا عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم «: كان يقول

ورهبانية ابتدعوها ما ﴿ )١( الصوامع والدياراتفشدد اهللا عليهم، فتلك بقاياهم يف
 ].٢٧: احلديد[» ﴾كتبناها عليهم

قلت لرسول اهللا صلى اهللا : ويف أفراد مسلم من حديث عثمان بن أيب العاص قال
إن الشيطان قد حال بيين وبني صاليت وقراءيت يلبسها علي، فقال رسول : عليه وسلم

الشيطانُ يقال له خرتب فإذا أحسسته فتعوذ ب اهللا منه ذاك «: اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .)٢(ففعلت ذلك، فأذهبه اهللا عين» ثالثًا واتفل عن يسارك

 ):فصل(

وقد لبس إبليس على خلق كثري من جهلة املتعبدين، فرأوا أن العبادة هي القيام 
علمون، وقد والقعود فحسب، وهم يدأبون يف ذلك ويخلُّون يف بعض واجبام وال ي

تأملت مجاعة يسلمون إذا سلم اإلمام وقد بقي عليهم من التشهد الواجب شيٌء وذلك 
 .ال حيمله اإلمام عنهم

ولبس على آخرين منهم فهم يطيلون الصالة ويكثرون القراءة ويتركون املسنون يف 
                                     

، ٦/٢٥٦، وأبو يعلى كما ىف جممع الزوائد )٤٩٠٤(أخرجه أبو داود ىف األدب : إسناده ضعيف )١(
ل ، قا»ورجاله رجال الصحيح غري سعيد بن عبد الرمحن ابن أىب العميا وهو ثقة«: وقال اهليثمى

 .، واحلديث ضعفه األلباىن ىف ضعيف أىب داود»سعيد مقبول«: ابن حجر ىف التقريب
 .٤/٣١٦، وأمحد ىف املسند )٢٢٠٣/٦٨(أخرجه مسلم ىف السالم : صحيح )٢(
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ر وقد دخلت على بعض املتعبدين وهو يتنفل بالنها. الصالة ويرتكبون املكروه فيها
أنا أطرد النوم عين : إن اجلهر بالقراءة بالنهار مكروه فقال يل: وجيهر بالقراءة فقلت له

إن السنن ال تترك ألجل سهرك ومىت غلبك النوم فنم فإن للنفس عليك : باجلهر فقلت له
 .حقًّا

من جهر بالقراءة يف النهار «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن بريدة قال
 .)١(»ه بالبعرفارمجو

 اإلكثار من صالة الليل
 ):فصل(

وقد لبس إبليس على مجاعة من املتعبدين فأكثروا من صالة الليل وفيهم من يسهره 
كله ويفرح بقيام الليل وصالة الضحى أكثر مما يفرح بأداء الفرائض، مث يقع قبيل الفجر 

ح كسالن فال يقدر على أو يقوم فيتهيأ هلا فتفوته اجلماعة أو يصب. فتفوته الفريضة
الكسب لعائلته، ولقد رأيت شيخا من املتعبدين يقال له حسني القزويين ميشي كثريا من 

هذا جهلٌ : النهار يف جامع املنصور فسألت عن سبب مشيه فقيل يل لئال ينام، فقلت
 .)٢(»إن لنفسك عليك حقًّا فقُم ومن«: مبقتضى الشرع والعقل أما الشرع فإن النيب قال

 .)٣(»عليكم هديا قاصدا فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه«: وكان يقول

                                     
، ٧/٢٦٨ابن عدى ىف الكامل : ، وانظر١٤/٣٣٤ذكره اخلطيب ىف تاريخ بغداد : ال أصل له )١(

 .٤/٤٤٢وميزان االعتدال للذهىب 
من حديث ) ١١٥٩/١٨١(، ومسلم ىف الصيام )١١٥٣(أخرجه البخارى ىف التهجد : متفق عليه )٢(

 .عبد اهللا بن عمرو بن العاص
 ووافقه الذهىب، ١/٣١٢، وصححه احلاكم ىف املستدرك ٥/٣٥٠أخرجه أمحد ىف املسند : صحيح )٣(

: ريدة، وانظر من حديث ب٣/١٨والبيهقى ىف السنه الكربى ) ١١٧٩(وابن خزمية ىف صحيحة 
من ) ٣٩(وىف صحيح البخارى ما يشهد طعناه ىف كتاب اإلميان . ٣٥٥، ٤/٢٨٦الصحيحة 

 .حديث أىب هريرة
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: دخل رسولُ اهللا املسجد وحبلٌ ممدود بني ساريتني فقال: وعن أنس بن مالك قال
: مث قال. »حلُّوه«: لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال: ما هذا؟ قالوا

 .)١(»أو فتر فليقعدِليصلِّ أحدكم نشاطه فإذا كسل «

إذا نعس أحدكم فلريقد حىت يذهب عنه النوم «قال رسول اهللا : وعن عائشة قالت
 .)٢(»فإذا صلى وهو ينعس لعله يذهب ليستغفر فيذهب فيسب نفسه

هذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وانفرد بالذي قبله : قال املصنف
اليت قد كلَّت بالسهر فمىت دفعه اإلنسان وأما العقل، فإن النوم جيدد القوى . البخاري

فقد رويت : وقت احلاجة إليه أثَّر يف بدنه وعقله فنعوذ ب اهللا من اجلهل، فإن قال قائل
أولئك تدرجوا حىت قدروا على : فاجلواب. لنا أن مجاعة من السلف كانوا حييون الليل

تعينون بالقائلة مع ذلك وكانوا على ثقة من حفظ صالة الفجر يف اجلماعة، وكانوا يس
ِقلَِّة املطعم وصح هلم ذلك، مث مل يبلغنا أن رسول اهللا سهر ليلة مل ينم فيها فسنته هي 

 .املتبوعة

 ):فصل(

وقد لبس إبليس على مجاعة من قوام الليل فتحدثوا بذلك بالنهار، فرمبا قال 
 هذا إن سِلم من فالن املؤذن أذن بوقت ليعلم الناس أنه كان منتبها، فأقل ما يف: أحدهم

 .الرياء أن ينقل من ديوان السر إىل ديوان العالنية فيقلّ الثواب

 ):فصل(

وقد لبس على آخرين انفردوا يف املساجد للصالة والتعبد فعرفوا بذلك واجتمع 
إليهم ناس فصلوا بصالم وشاع بني الناس حاهلم، وذلك من دسائس إبليس وبه تقوى 

ا أن ذلك يشيع ويوجب املدح، وعن زيد بن ثابت أن النيب النفس على التعبد لعلمه

                                     
 ).٧٨٤/٢١٩(، ومسلم ىف صالة املسافرين )١١٥٠(أخرجه البخارى ىف التهجد : متفق عليه )١(
 ).٧٨٦/٢٢٢(، ومسلم ىف صالة املسافرين )٢١٢(أخرجه البخارى ىف الوضوء : متفق عليه )٢(



-١٧٣- تلبيس إبليس

أخرجاه يف : قال املصنف. )١(»إن أفضل صالة املرء يف بيته إال الصالة املكتوبة«: قال
 .الصحيحني

وكان عامر بن عبد قيس يكره أن يروه يصلي، وكان ال يتنفّل يف املسجد، وكان 
 . صلى ودخل عليه داخل اضطجعوكان ابن أيب ليلى إذا. يصلي كل يوم ألف ركعة

 ):فصل(

وقد لبس على قوم من املتعبدين وكانوا يبكون والناس حوهلم وهذا قد يقع عليه 
كان : وعن عاصم قال. فال ميكن دفعه، فمن قدر على ستره فأظهره فقد تعرض للرياء

د يراه  ولو جِعلت له الدنيا على أن يفعله وأح)٢(أبو وائل إذا صلى يف بيته نشج نشيجا
 .وقد كان أيوب السختياينُّ إذا غلبه البكاء قام. ما فعله

 ):فصل(

وقد لبس على مجاعة من املتعبدين فتراهم يصلُّون الليل والنهار، وال ينظرون يف 
 .إصالح عيب باطن وال يف مطعم، والنظر يف ذلك أوىل هبم من كثرة التنفل

 ذكر تلبيسه عليهم يف قراءة القرآن
بس على قوم بكثرة التالوة فهم يهزون هزا من غري ترتيل وال تثبت وهذه وقد ل

حالة ليست مبحمودة، وقد روي عن مجاعة من السلف أم كانوا يقرأون القرآن يف 
كل يوم أو يف كل ركعة وهذا يكون نادرا منهم ومن داوم عليه فإنه وإن كان جائزا إال 

ال يفقه من قرأ القرآن يف أقل «ء وقد قال رسول اهللا أن الترتيل والتثبت أحب إىل العلما
 .)٣(»من ثالث

                                     
 ).٧٨١/٢١٣(، ومسلم ىف صالة املسافرين )٧٣١(أخرجه البخارى ىف األذان : متفق عليه )١(
 .تردد البكاء ىف صدره من غري انتحاب: نشج نشيجا )٢(
: وقال) ٢٩٤٩(، والترمذى ىف القراءات )١٣٩٤، ١٣٩٠(أخرجه أبو داود ىف الصالة : صحيح )٣(

 كلهم ١٩٣، ٢/١٦٤، وأمحد ىف املسند )١٣٤٧(الصالة ، وابن ماجه ىف إقامة »حسن صحيح«
= 



-١٧٤- تلبيس إبليس

وقد لبس إبليس على قوم من القراء فهم يقرأون القرآن يف منارة : قال املصنف
املسجد بالليل باألصوات اتمعة املرتفعة اجلزء واجلزأين فيجمعون بني أذى الناس يف 

ومنهم من يقرأ يف مسجده وقت األذان ألنه حني منعهم من النوم وبني التعرض للرياء، 
 .اجتماع الناس يف املسجد

ومن أعجب ما رأيت فيهم أنَّ رجالً كان يصلي بالناس صالة : قال املصنف
الصبح يوم اجلمعة مث يلتفت فيقرأ املعوذتني ويدعو دعاء اخلتمة ليعلم الناس أنه قد ختم 

نوا يسترون عبادم، وكان عمل الربيع وما هذه طريقة السلف فإن السلف كا. اخلتمة
بن خثيم كله سرا فرمبا دخل عليه الداخل وقد نشر املصحف فيغطيه بثوبه، وكان أمحد 

 .بن حنبل يقرأ القرآن كثريا وال يدرى مىت خيتم

قد سبق ذكر مجلة من تلبيس إبليس على القراء واهللا أعلم بالصواب : قال املصنف
 .وهو املوفق

 سه عليهم يف الصومذكر تلبي
وقد لبس على أقوام فَحسن هلم الصوم الدائم، وذلك جائز إذا أفطر : قال املصنف

أنه رمبا عاد بضعِف : أحدمها: اإلنسان األيام احملرم صومها إال أن اآلفة فيه من وجهني
القُوى فأعجز اإلنسان عن الكسب لعائلته ومنعه من إعفاف زوجته، ويف الصحيحني 

 .، فكم من فرض يضيع هبذا النفل)١(»إن لزوجك عليك حقًا«: اهللا أنه قالعن رسول 

أفضل الصيام «: أنه يفوت الفضيلة فإنه قد صح عن رسول اهللا أنه قال: والثاين
 .)٢(»صيام داود عليه الصالة والسالم كان يصوم يوما ويفطر يوما

                                     = 
 .من حديث عبد اهللا بن عمرو

من حديث ) ١١٥٩/١٨٢(، ومسلم ىف الصيام )١٩٧٥(أخرجه البخارى ىف الصوم : متفق عليه )١(
 .عبد اهللا بن عمرو

من حديث ) ١١٥٩/١٩٢(، ومسلم ىف الصيام )١٩٧٦(أخرجه البخارى ىف الصوم : متفق عليه )٢(
= 



-١٧٥- تلبيس إبليس

أمل أحدث عنك «: للقيين رسول اهللا فقا: وباإلسناد عن عبد اهللا بن عمرو قال
: أحسبه قال: ، قال»ألقُومن الليل وألصومن النهار؟: أنك تقوم الليل؟ وأنت الذي تقول

فقم ومن وصم وأفطر، وصم من كل شهر «: نعم يا رسول اهللا قد قلت ذلك، فقال
يا رسول اهللا إين أطيق أكثر من ذلك : قلت: ، قال»ثالثة أيام، ولك مثل صيام الدهر

فصم يوما «: إين أطيق أفضل من ذلك، قال: ، قلت»فصم يوما وأفطر يومني«: قال
إين أُطيق أفضل من : ، قلت»وأفطر يوما وهو أعدل الصوم وهو صيام داود عليه السالم

 .، أخرجاه يف الصحيحني)١(»ال أفضل من ذلك«ذلك، فقال رسول اهللا 

نوا يسردون الصوم، فقد بلغنا عن مجاعة من السلف أم كا: فإن قال قائل
فاجلواب أم كانوا يقدرون على اجلمع بني ذلك وبني القيام حبقوق العائلة ولعل 
أكثرهم مل تكن له عائلة وال حاجة إىل الكسب، مث إن فيهم من فعل هذا يف آخر عمره، 

 .قطع هذا احلديث» ال أفضل من ذلك«على أن قول رسول اهللا 

لصوم مع خشونة املطعم وقلته، ومنهم من وقد داوم مجاعة من القدماء على ا
ذهبت عينه، ومنهم من نشف دماغه، وهذا تفريط يف حق النفس الواجب ومحلٌ عليها 

 .ما ال تطيق فال جيوز

 ):فصل(

وقد يشيع عن املتعبد أنه يصوم الدهر فيعلم بشياع ذلك فال يفطر أصالً، وإن أفطر 
الرياء، ولو أراد اإلخالص وستر احلال أخفى إفطاره لئال ينكسر جاهه وهذا من خفي 

ألفطر بني يدي من قد علم أنه يصوم، مث عاد إىل الصوم ومل يعلم به، ومنهم من خيرب مبا 
اليوم منذ عشرين سنة ما أفطرت، ويلبس عليه بأنك إمنا خترب ليقتدى : قد صام، فيقول

 .بك، واهللا أعلم باملقاصد

                                     = 
 . اهللا بن عمروعبد

 ).١١٥٩/١٨١(، ومسلم ىف الصيام )١٩٧٦(أخرجه البخارى ىف الصوم : متفق عليه )١(



-١٧٦- تلبيس إبليس

إن العبد ليعمل العمل يف السر فال يزالُ به : عنهقال سفيان الثوري رضي اهللا 
 .الشيطان حىت يتحدث به فينتقل من ديوان السر إىل ديوان العالنية

اليوم اخلميس، : وفيهم من عادته صوم اإلثنني واخلميس فإذا دعي إىل طعام، قال
يس، اليوم اخلميس معناه أين أصوم كل مخ: أنا صائم كانت حمنة، وإمنا قوله: ولو قال

ويف هؤالء من يرى الناس بعني االحتقار لكونه صائما وهم مفطرون، ومنهم من يالزم 
الصوم وال يبايل على ماذا أفطر، وال يتحاشى يف صومه عن غيبة وال عن نظرة وال عن 

 .فضول كلمة، وقد خيل له إبليس أنَّ صومك يدفع إمثك وكل هذا من التبليس

 ذكر تلبيسه عليهم يف احلج
قد يسقط اإلنسان الفرض باحلج مرة، مث يعود ال عن رضاء الوالدين : ال املصنفق

وهذا خطأ، ورمبا خرج وعليه ديون أو مظامل، ورمبا خرج للرتهة ورمبا حج مبال فيه 
احلاج، ومجهورهم يضيع يف الطريق فرائض : شبهة، ومنهم من حيب أن يتلقَّى، ويقال

ل الكعبة بقلوب دنسٍة وبواطن غري نقيٍة، وإبليس من الطهارة والصالة وجيتمعون حو
يريهم صورة احلج فيغرهم، وإمنا املراد من احلج القرب بالقلوب ال باألبدان، وإمنا يكون 

 .ذلك مع القيام بالتقوى

وكم من قاصٍد إىل مكة مهته عدد حجاته فيقول يل عشرون وقفة، وكم من جماوٍر 
نقية باطنه، ورمبا كانت مهته متعلقة بفتوح يصل إليه ممن قد طال مكثُه ومل يشرع يف ت

إنَّ يل اليوم عشرين سنة جماورا، وكم قد رأيت يف طريق مكة من : كان، ورمبا قال
 .قاصد إىل احلج يضرب رفقاءه على املاء ويضايقهم يف الطريق

وقد لبس إبليس على مجاعة من القاصدين إىل مكَّة فهم يضيعون الصلوات، 
يطففُون إذا باعوا، ويظُنون أن احلج يدفع عنهم، وقد لبس إبليس على قوٍم منهم و

فابتدعوا يف املناسك ما ليس منها، فرأيت مجاعة يتصنعون يف إحرامهم فيكشفون عن 
كتٍف واحدٍة ويبقون يف الشمس أياما فتكشطُ جلودهم وتنتفخ رؤوسهم ويتزينون بني 

 .الناس بذلك



-١٧٧- تلبيس إبليس

أن النيب رأى رجالً :  أفراد البخاري من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهماويف
رأى رجالً يقود إنسانا خبزامٍة يف أنفه : يطوف بالكعبة بزمام فقطعه، ويف لفظ آخر

 .)١(فقطعها بيده مث أمره يف أن يقوده بيده

وهذا احلديث يتضمن النهي عن االبتداع يف الدين وإن قُصدت : قال املصنف
 .ذلك الطاعةب

 تلبيسه عليهم يف التوكل
 ):فصل(

وقد لبس على قوٍم يدعون التوكل فخرجوا بال زاٍد وظنوا أن هذا هو التوكل، 
أريد أن : قال رجل لإلمام أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه. وهم على غاية من اخلطأ

ال، : قال. قافلةفاخرج يف غري ال: فقال له أمحد. أخرج إىل مكة على التوكُّل من غري زاد
 .فعلى جراب الناس توكلت؟ فنسأل اهللا أن يوفقنا: قال: إال معهم

 ذكر تلبيس إبليس على الغزاة
قد لبس إبليس على خلٍق كثري فخرجوا إىل اجلهاد ونيتهم املباهاة : قال املصنف

شجاع أو كان طلب الغنيمة، : فالنٌ غاٍز، ورمبا كان املقصود أن يقال: والرياء ليقال
 .إمنا األعمال بالنياتو

يا رسول اهللا أرأيت الرجل يقاتل : جاء رجل إىل النيب فقال: وعن أيب موسى قال
من قاتل «شجاعةً ويقاتل محيةً ويقاتل رياًء فأي ذلك يف سبيل اهللا؟ فقال رسول اهللا 

 .أخرجاه يف الصحيحني. )٢(»لتكُون كلمةُ اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا

إياكم أن تقولوا مات فالن شهيدا أو قُِتلَ «: عود رضي اهللا عنه قالوعن ابن مس
                                     

، والنسائى )٣٣٠٢(، وأبو داود ىف األميان والنذور )١٦٢١(أخرجه البخارى ىف احلج : صحيح )١(
 .، وغريهم)٢٩٢٠(ىف مناسك احلج 

 ).١٩٠٤/١٤٩(م ىف اإلمارة ، ومسل)٢٨١٠(أخرجه البخارى ىف اجلهاد : متفق عليه )٢(



-١٧٨- تلبيس إبليس

 .»فالن شهيدا فإن الرجل ليقاتلُ ليغنم ويقاتلُ ليذكر ويقاتل ليرى مكانه

أول الناس يقضى فيه «: وباإلسناد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب أنه قال
: ما عملت فيها؟ قال: رفه نعمه فعرفها فقاليوم القيامة ثالثة، رجل استشهد فأُيت به فع

كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريٌء فقد قيل، مث أُمر : قاتلت فيك حىت قتلت، قال
فسحب على وجهه حىت أُلقي يف النار، ورجلّ تعلَّم العلم وعلَّمه وقَرأَ القرآنَ فَأُِتي ِبِه 

تعلمت فيك العلم وعلَّمته وقرأت : ما عملت فيها؟ قال: فَعرفَه ِنعمه فَعرفَها، فقال
هو عاملٌ فقد قيلَ، وقرأت القرآن ليقالَ هو : كذبت ولكنك تعلمت ليقالَ: القرآنَ فقالَ

قارىٌء فقد قيلَ، مث أمر به فسِحب على وجهه حىت أُلِْقي يف النار، ورجل وسع اهللا عليه 
: ما عملت فيها؟ فقال: كله فأُيت به فعرفه نعمه فعرفها، فقالفأعطاه من أصناف املال 

كذبت ولكنك : ما تركت من سبيل أنت تحبه أن ينفق فيها إال أنفقت فيها لك، قال
. )١(»هو جواد فقد قيل، ثُم أُمر به فسحب على وجهه حىت أُلقي يف النار: فعلت ليقال

 .انفرد بإخراجه مسلم

كنا يف : مسعت عبدة بن سليمان يقول:  عن أيب حامت الرازي قالوبإسناد مرفوع
سريٍة مع عبد اهللا بن املبارك يف بالد الروم، فصادفنا العدو فلما التقى الصفان خرج 
رجل من العدو فدعا إىل الرباز، فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله، مث آخر 

 مث دعا إىل الرباز فخرج إليه رجل فطارده فقتله، مث آخر فطعنه فقتله، مث آخر فقتله،
 لثِّمساعة فطعنه الرجل فقتله، فازدحم الناس عليه فكنت فيمن ازدحم عليه فإذا هو م

وأنت يا أبا : وجهه بكُمِه فأخذت بطرف كمه فمددته فإذا هو عبد اهللا بن املبارك فقال
هذا السيد املخلص، كيف خاف فانظروا رمحكم اهللا إىل : عمرو ممن يشنع علينا، قلت

 .على إخالصه برؤية الناس له ومدحهم إياه فستر نفسه

وقد كان إبراهيم بن أدهم يقاتل فإذا غنموا مل يأخذ شيئًا من الغنيمة ليوفر له 
 .األجر

                                     
 ).٣١٣٧(، والنسائى ىف اجلهاد )١٩٠٥/١٥٢(أخرجه مسلم ىف اإلمارة : صحيح )١(



-١٧٩- تلبيس إبليس

 ):فصل(

وقد لبس إبليس على ااهد إذا غنم، فرمبا أخذ من الغنيمة ما ليس له أخذه فإما 
ل العلم فريى أن أموال الكفار مباحة ملن أخذها وال يدري أن الغلول من أن يكون قلي
 .الغنائم معصية

خرجنا مع رسول اهللا إىل خيرب ففتح : من حديث أيب هريرة، قال:ويف الصحيحني
اهللا علينا، فلم نغنم ذهبا وال ورقًا، غنمنا املتاع والطعام والثياب، مث انطلقنا إىل الوادي 

عبد له فلما نزلنا قام عبد رسول اهللا يحلُّ رحله فرمي بسهٍم فكان فيه ومع رسول اهللا 
حممٍد بيده «: فلما قلنا له هنيئًا له الشهادة يا رسول اهللا، فقال. حتفُه كالّ والذي نفس

صبها املقاسما أخذها من الغنائم يوم خيرب مل تعليه نار ففزع : ، قال»إن الشملة لتلتهب
شراك «: فقال رسول اهللا. أصبته يوم خيرب: ء رجل بشراك أو شراكني فقالالناس، فجا

 .)١(»من نار أو ِشراكان من نار

 ):فصل(

وقد يكون الغازي عاملًا بالتحرمي إال أنه يرى الشيء الكثري فال يصرب عنه، ورمبا ظن 
 .أن جهاده يدفع عنه ما فعل، وها هنا يتبني أثر اإلميان والعلم

ملا هبط املسلمون : د عن هبرية بن األشعث عن أيب عبيدة العنربي، قالروينا بإسنا
املدائن ومجعوا األقباض، أقبل رجل ِبحق معه فدفعه إىل صاحب األقباض فقال الذين 

هل أخذت منه : ما يعدله ما عندنا وال ما يقاربه، فقال له. ما رأينا مثل هذا قط: معه
من أنت؟ : ما أتيتكم به، فعرفوا أن للرجل شأنا فقالواأما واهللا لوال اهللا : شيئًا؟ فقال

واهللا ال أخربكم لتحمدوين وال أغريكم لتقرظوين، ولكين أمحد اهللا وأرضى : فقال
 .بثوابه، فأتبعوه رجالً حىت انتهى إىل أصحابه، فسأل عنه فإذا هو عامر بن عبد قيس

 ذكر تلبيسه على اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر
                                     

 ).١١٥/١٨٣(، ومسلم ىف اإلميان )٦٧٠٧(أخرجه البخارى ىف األميان والنذور : متفق عليه )١(



-١٨٠- تلبيس إبليس

 :عامل وجاهل، فدخول إبليس على العامل من طريقني: هم قسمانو

 .التزين بذلك وطلب الذكر والعجب بذلك الفعل: الطريق األول

مسعت أبا : روينا بإسناد عن أمحد بن أيب احلواري، قال مسعت أبا سليمان يقول
وم جعفر املنصور يبكي يف خطبته يوم اجلمعة، فاستقبلين الغضب وحضرتين نية أن أق

فكرهت أن أقوم إىل خليفة فأعظه والناس : فأعظه مبا أعرف من فعِلِه إذا نزل، قال
 يل تزين فيأمر يب فأقتل على غري صحيح فجلست يرمقونين بأبصارهم فيعرض جلوس

 .وسكت

ورمبا كان ابتداء، ورمبا عرض يف حالة اآلمر : الغضب للنفس: والطريق الثاين
به املُنِكر من اإلهانة فتصري خصومة لنفسه كما قال عمر بن باملعروف ألجل ما يلقى 

لوال أين غضبان لعاقبتك، وإمنا أراد أنك أغضبتين فخفت أن متتزج : عبد العزيز لرجل
 .العقوبة من غضب هللا ويل

 ):فصل(

فأما إذا كان اآلمر باملعروف جاهالً فإن الشيطان يتالعب به، وإمنا كان إفساده 
 إصالحه، ألنه رمبا ى عن شيء جائز باإلمجاع، ورمبا أنكر ما تأول يف أمره أكثر من

فيه صاحبه وتبع فيه بعض املذاهب، ورمبا كسر الباب وتسور احليطان وضرب أهل 
املنكر وقذفهم، فإن أجابوه بكلمة تصعب عليه صار غضبه لنفسه، ورمبا كشف ما قد 

م يكون معهم املنكر مغطى مثل أمر الشرع بستره، وقد سئل أمحد بن حنبل عن القو
 .إذا كان مغطى فال تكسره:  ومسكر، قال)١(طُنبور

وهذ حممولٌ على أنه يكونُ مغطَّى بشيء خفيٍف . اكسره: وقال يف رواية أخرى
يصفُه فيتبني واألوىل على أنه ال يتبني، وسئل عن الرجل يسمع صوت الطبل واملزمار 

ورمبا رفع هذا املُنكر أهل . ا غاب عنك فال تفتشوال عليك م: وال يعرف مكانه فقال
                                     

 .آلة من آالت اللعب واللهو والطرب، ذات عنق وأوتار: الطنبور )١(



-١٨١- تلبيس إبليس

إن علمت أن السلطان يقيم احلدود : املنكر إىل من يظلمهم، وقد قال أمحد بن حنبل
 .فارفع إليه

 ):فصل(

ومن تلبيس إبليس على املُنكر أنه إذا أنكر جلس يف جممع يصف ما فعل ويتباهى به 
عليهم ويلعنهم، ولعل القوم قد تابوا، ورمبا كانوا ويسب أصحاب املنكر سب احلنِق 

 عِلمعورات املسلمني ألنه ي ا منه لندمهم وكربه، ويندرج يف ضمن حديثه كشفخري
ومسعت عن بعض اجلهلة باإلنكار . من ال يعلم والستر على املسلم واجب مهما أمكن

يكسر األواين وكل أنه يهجم على قوم ما يتيقن ما عندهم ويضرهبم الضرب املربح و
 .هذا يوجبه اجلهل، فأما العامل إذا أنكر فأنت منه على أمان

وقد كان السلف يتلطَّفون يف اإلنكار، ورأى صلةُ بن أشيم رجالً يكلم امرأةً، 
يا إخواين ما : وكان مير بقوم يلعبون، فيقول. إن اهللا يراكما، سترنا اهللا وإياكما: فقال

فانتبه رجل .  فنام طول الليل ولِعب طول النهار مىت يقطع سفرهتقولون فيمن أراد سفرا
 .فتاب وصحبه. يا قوم إمنا يعلمنا هذا: منهم فقال

 ):فصل(

إن اهللا قد رفعكم : وأوىل الناس بالتلطُّف يف اإلنكار هم األمراء فيصلح أن يقال هلم
 .فاعرفوا قدر نعمته

 .باملعاصيفإن النعم تدوم بالشكر فال حيسن أن تقابل 

 ):فصل(

إمنا يأمر وينهى : وقد لبس إبليس على بعض املتعبدين فريى منكرا فال ينكره ويقول
وهذا غلط ألنه جيب عليه أن يأمر ! من قد صلح وأنا ليس بصاحل فكيف آمر غريي؟

إذا مل وينهى ولو كانت تلك املعصية فيه، إال أنه مىت أنكر مترتها عن املنكر أثَّر إنكاره و
 .يكن مترتها مل يكد يعمل إنكاره، فينبغي للمنكر أن يرته نفسه ليؤثر إنكاره



-١٨٢- تلبيس إبليس

رأينا يف زماننا أبا بكر األقفايل يف أيام القائم إذا ض إلنكار منكر : قال ابن عقيل
استتبع معه مشايخ ال يأكلون إال من صنعة أيديهم كأيب بكر اخلباز شيخ صاحل أُضر من 

لتنور وتبعه، ومجاعٍة ما فيهم من يأخذ صدقة، وال يدنس بقبول عطاء، اطالعه يف ا
مىت لقينا اجليش مبخلط؛ : صوام النهار قُوام الليل أرباب بكاٍء، فإذا تبعه خملط رده وقال

 .ازم اجليش

 الباب التاسع يف ذكر تلبيس إبليس على الزهاد والعباد
 الدنيا يف القرآن ايد واألحاديث فريى أن قد يسمع العامي ذم: قال املصنف

عليه إبليس سلبنيا املذمومة فيبأنك ال تنجو يف اآلخرة : النجاة تركُها، وال يدري ما الد
إلّا بترك الدنيا فيخرج على وجهه إىل اجلبال فيبعد عن اجلمعة واجلماعة والعلم، ويصري 

 . احلقيقيكالوحش، وخييل إليه أن هذا هو الزهد

كيف ال وقد مسع عن فالن أنه هام على وجهه وعن فالن أنه تعبد يف جبل ورمبا 
كانت له عائلة فضاعت أو والدة فبكت لفراقه ورمبا مل يعرف أركان الصالة كما ينبغي 

 .ورمبا كانت عليه مظامل مل خيرج منها

 رضاه عن نفسه مبا وإمنا يتمكَّن إبليس من التلبيس على هذا لقلة علمه ومن جهله
يعلم، ولو أنه وفِّق لصحبة فقيٍه يفهم احلقائق لعرفه أن الدنيا ال تذم لذاا وكيف يذم ما 
من اهللا تعاىل به وما هو ضرورةٌ يف بقاء اآلدمي وسبب يف إعانته على حتصيل العلم 

 الشيء من والعبادة من مطعٍم ومشرٍب وملبس ومسجد يصلي فيه، وإمنا املذموم أخذُ
غري حلِّه أو تناوله على وجه السرف ال على مقدار احلاجة، ويصرف النفس فيه مبقتضى 

 .رعوناا ال بإذن الشرع

ى أن يبيت الرجلُ «وإن اخلروج إىل اجلبال املنفردة فمنهيٌّ عنه فإن النيب 
عن العلم ، وإن التعرض لترك اجلماعة واجلمعة خسرانٌ ال ربح، والبعد )١(»وحده

                                     
 من حديث ابن عمر وذكره اهليثمى ىف جممع الزوائد ٢/٩٢ه أمحد ىف املسند أخرج: صحيح )١(

= 



-١٨٣- تلبيس إبليس

والعلماء يقوي سلطان اجلهل، وفراق الوالد والوالدة يف مثل هذا عقوق والعقوق من 
الكبائر، وأما من مسع عنه أنه خرج إىل جبل فأحواهلم حتتمل أم مل يكن هلم عيال وال 
والد وال والدة فخرجوا إىل مكان يتعبدون فيه جمتمعني، ومن مل حيتمل حاهلم وجها 

خرجنا إىل جبل نتعبد : ى اخلطأ من كانوا، وقد قال بعض السلفصحيحا فهم عل
 .فجاءنا سفيان الثوري فردنا

 تلبيسه على الزهاد
 ):فصل(

إعراضهم عن العلم شغالً بالزهد فقد استبدلوا الذي هو : ومن تلبيسه على الزهاد
. امل نفعه متعدأن الزاهد ال يتعدى نفعه عتبة بابه والع: أدىن بالذي هو خري، وبيان ذلك
 .وكم قد رد إىل الصواب من متعبد

 ):فصل(

أنه يومههم أن الزهد ترك املباحات فمنهم من ال يزيد على : ومن تلبيسه عليهم
خبز الشعري، ومنهم من ال يذوق الفاكهة، ومنهم من يقلل املطعم حىت ييبس بدنه، 

قةُ الرسول وال طريق ويعذب نفسه بلبس الصوف، ومينعها املاء البارد وما هذه طري
 .أصحابه وأتباعهم

وإمنا كانوا جيوعون إذا مل جيدوا شيئًا فإذا وجدوا أكلوا، وقد كان رسول اهللا يأكلُ 
هحب٢( ويأكلُ الدجاج)١(اللحم وي(احللوى وحيب )وخيتار )٢( ويستعذب له املاء البارد)١ 

                                     = 
 ).٦٠(الصحيحة : ، وانظر»ورجاله رجال الصحيح«:  وقال٨/١٠٤

من حديث ) ١٩٤/٣٢٧(، ومسلم ىف اإلميان )٤٧١٢(أخرجه البخارى ىف التفسري : متفق عليه )١(
ليه الذراع وكانت تعجبه، فنهش منها فرفع إ.  يوماً بلحمeأتى رسول اهللا «: أىب هريرة قال

 .»....فهشة
من ) ١٦٤٩/٩(، ومسلم ىف األميان )٥٥١٧(أخرجه البخارى ىف الذبائح والصيد : متفق عليه )٢(

 . ياكل دجاجاeرأيت النىب : حديث أىب موسى قال



-١٨٤- تلبيس إبليس

أنا ال : وقد كان رجل يقول. ي فإن املاء اجلاري يؤذي املعدة وال يرو)٣(املاء البائت
كره)٤(آكل اخلبيصبش هذا رجل أمحق، وهل يقوم : فقال احلسن البصري.  ألين ال أقوم

 .بشكر املاء البارد؟

وينبغي . وقد كان سفيان الثوري إذا سافر محل يف سفرته اللحم املشوي والفالوذج
ليصل هبا إىل املقصود فليأخذ ما لإلنسان أن يعلم أنَّ نفسه مطيته وال بد من الرفق هبا 

يصلحها وليترك ما يؤذيها من الشبع واإلفراط يف تناول الشهوات فإن ذلك يؤذي البدن 
 .والدين

مث إن الناس خيتلفون يف طباعهم، فإن األعراب إذا لبسوا الصوف واقتصروا على 
ا الصوف وأهل السواد إذ لبسو. شرب الل بن مل نلمهم ألن مطايا أبدام حتمل ذلك

وأكلوا الكوامخ مل نلمهم أيضا، وال نقول يف هؤالء من قد محل على نفسه ألن هذه 
 .عادةُ القوم

فأما إذا كان البدن مترفًا قد نشأ على التنعم فإنا ننهى صاحبه أن حيمل عليه ما 
يؤذيه، فإن تزهد وآثر ترك الشهوات إما ألن احلالل ال حيتمل السرف، أو ألن الطعام 

للذيذ يوجب كثرة التناول فيكثر النوم والكسل، فهذا حيتاج أن يعلم ما يضر تركه وما ا
 .ال يضر فيأخذ قدر القوام من غري أن يؤذي النفس

                                     = 
من حديث ) ١٤٧٤/٢١(، ومسلم ىف الكالم )٥٤٣١(أخرجه البخارى ىف األطعمة : متفق عليه )١(

 . حيب احللواء والعسلeكان رسول اهللا : ائشة قالتع
 من حديث عائشة أن ٦/١٠٠، وأمحد ىف املسند )٣٧٣٥(أخرجه أبو داود ىف األشربة : صحيح )٢(

 . كان يستعذب له املاء من بيوت السقياeالنىب 
د ، وأمح)٣٧٢٤(، وأبو داود ىف األشربة )٥٦٢١، ٥٦١٣(أخرجه البخارى ىف األشربة : صحيح )٣(

...  دخل على رجل من األنصارe من حديث جابر بن عبد اهللا، وفيه أن النىب ٣٤٣، ٣/٣٢٨
 .»إن كان عندك ماء بات ىف شنة وإال كر عنا«: eوفيه فقال النىب 

 .احللواء املخلوطة من التمر والسمن: اخلبيص )٤(



-١٨٥- تلبيس إبليس

وقد ظن قوم أن اخلبز القفاز يكفي يف قوام البدن ولو كفى إال أن االقتصار يؤذي 
. حلار والبارد واملمسك واملسهلمن جهة أن أخالط البدن تفتقر إىل احلامض واحللو وا

وقد جعل يف الطبع ميلٌ إىل املالئم، فتارة مييل إىل احلامض وتارة مييل إىل احللو، ولذلك 
مثل أن يقل عندها البلغم الذي ال بد يف قوامها منه فتشتاق إىل اللَّنب، ويكثر : أسباب

 مقتضى ما قد وضع عندها الصفراء فتميل إىل احلموضة، فمن كفَّها عن التصرف على
يف طبعها مما يصلحها فقد آذاها، إال أن يكفها عن الشبِع والشره وما خياف عاقبته فإن 

 .ذلك يفسدها

فأما الكف املطلق فخطأ، فافهم هذا وال تلتفت إىل قول احلارث احملاسيب وأيب 
فإن اتباع الشارع طالب املكي فيما ذكرا من تقليل املطعم وجماهدة النفس بترك مباحاا 

ما أعجب أُموركم يف التدين إما أهواء متبعة أو : وصحابته أوىل، وكان ابن عقيل يقول
رهبانية مبتدعة، بني جترير أذيال املرح يف الصبا واللَّعب، وبني إمهال احلقوق واطراح 

 .العيال واللُّحوق بزوايا املساجد، فهال عبدوا على عقٍل وشرع

 ):فصل(

 تلبيسه عليهم أنه يومههم أن الزهد هو القناعة بالدون من املطعم وامللبس ومن
فحسب، فهم يقنعون بذلك وقلوهبم راغبةٌ يف الرياسة وطلب اجلاه فتراهم يترصدون 
لزيارة األمراء إياهم، ويكرمون األغنياء دون الفقراء ويتخاشعون عند لقاء الناس كأم 

قد بدا له من الزهد وهم من :  أحدهم املال لئال يقالقد خرجوا من مشاهدة، ورمبا رد
 .تردد الناس إليهم وتقبيل أيديهم يف أوسع باب من واليات الدنيا ألن غاية الدنيا الرياسة

 تلبيسه على العباد
 ):فصل(

 .وأكثر ما يلبس به إبليس على العباد والزهاد خفي الرياء

لُ يف التلبيس مثل إظهار النحول وصفار الوجه فأما الظاهر من الرياء فال يدخ



-١٨٦- تلبيس إبليس

وشعث الشعر ليستدل به على الزهد، وكذلك خفض الصوت إلظهار اخلشوع، 
وكذلك الرياء بالصالة والصدقة ومثل هذه الظواهر ال ختفى، وإمنا نشري إىل خفي الرياء، 

. هللا عز وجل مل يقبلومىت مل يرد بالعمل وجه ا. )١(»إمنا األعمالُ بالنيات«وقد قال النيب 
 .ال تتعب: قولوا ملن مل يكن صادقًا: قال مالك بن دينار

واعلم أن املؤمن ال يريد بعمله إال اهللا سبحانه وتعاىل، وإمنا يدخل عليه خفي الرياء 
 .فيلبس األمر، فنجاته منه صعبةٌ

مل من تعلموا صحة الع: ويف احلديث مرفوعا عن يسار قال يل يوسف بن أسباط
 .)٢(سقمه فإين تعلمته يف اثنتني وعشرين سنة

مسعت : مسعت بقية بن الوليد يقول: ويف احلديث مرفوعا عن إبراهيم احلنظلي قال
تعلمت املعرفة من راهب يقال له مسعان، دخلت عليه يف : إبراهيم ابن أدهم يقول

. ذ سبعني سنةمن: منذ كم أنت يف صومعتك هذه؟ قال: صومعته فقلت له يا مسعانُ
يف : قال. أحببت أن أعلم: يا حنيفي وما دعاك إىل هذا؟ قلت: ما طعامك؟ قال: قلت

ترى : فما الذي يهيج من قلبك حىت تكفيك هذه احلمصةُ؟ قال: قلت. كل ليلة محصةٌ
إم يأتونين يف كل سنة يوما واحدا فيزينون صومعيت : نعم، قال: الذين حبذاِئك؟ قلت

. فون حوهلا يعظمونين بذلك وكلما تثاقلت نفسي عن العبادة ذكرا تلك الساعةويطو
فوقر يف قليب . فأنا احتمل جهد سنة لعز ساعة، فاحتمل يا حنيفي جهد ساعة لعز األبد

انزل عن الصومعة فرتلت فأدىل إيلَّ ركوةً فيها : قال. نعم: قلت. أزيدك: املعرفة، فقال
ادخل الدير فقد رأوا ما أدليت إليك، فلما دخلت الدير : عشرون محصةً فقال يل
: من قوته، قالوا: يا حنيفي ما الذي أدىل إليك الشيخ؟ قلت: اجتمعت النصارى، فقالوا

وما تصنع به؟ حنن أحق، ساوم، قلت : ا، فرجعتا، فأعطوين عشريين دينارعشرين دينار

                                     
من حديث ) ١٩٠٧/١٥٥(، ومسلم ىف اإلمارة )١(أخرجه البخارى ىف بدء الوحى : متفق عليه )١(

 .ابن عمر
 .٨/٢٤٤ذكره أبو نعيم ىف حلية األولياء  )٢(



-١٨٧- تلبيس إبليس

ن ألفًا ألعطوك، وهذا عز من ال يعبده، أخطأت لو ساومتهم عشري: إىل الشيخ فقال
 .)١(فانظر كيف تكون بعز من تعبده يا حنيفي، أقبل على ربك

وخلوف الرياء ستر الصاحلون أعماهلم حذرا عليها وهبرجوها بضدها، فكان : قلت
ابن سريين يضحك بالنهار ويبكي بالليل، وكان يف ذيل أيوب السختياينِّ بعض الطول، 

 .ابن أدهم إذا مرض يرى عنده ما يأكله األصحاءوكان 

وباإلسناد عن عبد اهللا بن املبارك، عن بكَّار بن عبد اهللا، أنه مسع وهب بن منبٍه 
كان رجل من أفضل أهل زمانه وكان يزار فيعظهم فاجتمعوا إليه ذات يوم : يقول
طغيان، وقد خفت أن إنا قد خرجنا من الدنيا وفارقنا األهل واألموال خمافة ال: فقال

يكون قد دخل علينا يف هذه حالة من الطغيان أكثر مما يدخل على أهل األموال يف 
أمواهلم، أرانا يحب أحدنا أن تقضى له حاجته، وإن اشترى بيعا أن يقارب ملكان دينه، 
ب وإن لُقي حيي ووقِّر ملكان دينه، فشاع ذلك الكالم حىت بلغ امللك فعجب به فرك

هذا امللك قد أتاك ليسلِّم عليك، : إليه ليسلم عليه وينظر إليه فلما رآه الرجل قيل له
: هل عندك طعام؟ فقال: للكالم الذي وعظت به، فسأل غالمه: وما يصنع؟ قال: فقال

شيٌء من مثر الشجر مما كنت تفطر به فأمر به فأتى على مسح فوضع بني يديه، فأخذ 
وم النهار وال يفطر، فوقف عليه امللك فسلم عليه فأجابه بإجابٍة يأكل منه وكان يص

هذا : قال. هو هذا: أين الرجل؟ فقيل له: خفية وأقبل على طعامه يأكله، فقال امللك
احلمد هللا الذي : فقال الرجل. فما عند هذا من خري فأدبر: نعم، قال: الذي يأكل؟ قالوا

 .صرفك عين مبا صرفك به

عن وهب، أنه ملا أقبل امللك قدم الرجل طعامه فجعل جيمع ويف رواية أخرى 
كيف : فقال له امللك. البقول يف اللقمة الكبرية ويغمسها يف الزيت فيأكل أكالً عنيفًا

: فقال. ما يف هذا من خري: فرد امللك عنان دابته وقال. كالناس: أنت يا فالن؟ فقال
 .احلمد هللا الذي أذهبه عين وهو الئم يل

                                     
 .٨/٢٩ذكره أبو نعيم ىف حلية األولياء  )١(



-١٨٨- تلبيس إبليس

أراد الوليد بن عبد امللك أن يويل يزيد بن مرثد فبلغ ذلك : د عن عطاء قالوبإسنا
يزيد فلبس فروة فجعل اجللد على ظهره والصوف خارجا وأخذ بيده رغيفًا وعرقًا 

فقيل . وخرج بال رداء وال قلنسوة وال نعل وال خف فجعل ميشي يف األسواق ويأكل
 . فتركه، ومثل هذا كثريإن يزيد قد اختلط وأخرب مبا فعل: للوليد

 ):فصل(

ومن الزهاد من يستعمل الزهد ظاهرا وباطنا، لكنه قد علم أنه ال بد أن يتحدث 
بتركه للدنيا أصحابه أو زوجته، فيهون عليه الصرب كما هان على الراهب الذي ذكرنا 

ما قصته مع إبراهيم بن أدهم، ولو أنه أراد اإلخالص يف زهده ألكل مع أهله قدر 
ينمحي به جاه النفس ويقطع احلديث عنه فقد كان داود بن أيب هند، صام عشرين سنة 
ومل يعلم به أهله، كان يأخذ غذاءه وخيرج إىل السوق فيتصدق به يف الطريق، فأهلُ 
السوق يظنون أنه قد أكل يف البيت، وأهلُ البيت يظنون أنه قد أكل يف السوق، هكذا 

 .كان الناس

 هادنقد مسالك الز
 ):فصل(

من قُوته االنقطاع يف مسجد أو رباط أو جبل فلذَّته ِعلْم الناس : ومن املتزهدين
 .بانفراده ورمبا احتج النقطاعه بأين أخاف أن أرى يف خروجي املنكرات

أنه خياف أن يقصروا يف : منها الكرب واحتقار الناس، ومنها: وله يف ذلك مقاصد
وسه ورياسته، فإن خمالطة الناس تذهب ذلك، وهو يريد أن حفظ نام: خدمته، ومنها

هوذكر هيبقى إطراؤ. 

ورمبا كان مقصوده ستر عيوبه ومقاحبه وجهله بالعلم فريى هذا، وحيب أن يزار 
وال يزور، ويفرح مبجيء األمراء إليه واجتماع العوام على بابه وتقبيلهم يده، فهو يترك 

 ال كانت -اعذروا الشيخ فهذه عادته : ائز، ويقول أصحابهعيادة املرضى وشهود اجلن



-١٨٩- تلبيس إبليس

 .-عادةٌ ختالف الشريعة

ولو احتاج هذا الشخص إىل القوت ومل يكن عنده من يشتريه له صرب على اجلوع 
لئال خيرج لشراء ذلك بنفسه فيضيع جاهه ملشيِه بني العوام، ولو أنه خرج فاشترى 

لكن يف باطنه حفظ الناموس، وقد كان رسول اهللا خيرج حاجته النقطعت عنه الشهرة و
 .)١(إىل السوق ويشتري حاجته وحيملها بنفسه

 .وكان أبو بكر رضي اهللا عنه حيمل الثياب على كتفه فيبيع ويشتري

مر : روي عن عبد اهللا بن حنظلة قال: واحلديث بإسناد عن حممد بن القاسم قال
ما حيملُك على هذا وقد : ةُ حطٍب، فقال له ناسعبد اهللا بن سالم وعلى رأسه حزم

ال يدخل «: أردت أن أدفع به الكرب وذلك أين مسعت رسول اهللا يقول: أغناك اهللا؟ قال
 .)٢(»اجلنة عبد يف قلبه مثقالُ ذرٍة من الِكبر

 ):فصل(

وهذا الذي ذكرته من اخلروج لشراء احلاجة وحنوها من التبذل كان : قال املصنف
ة السلف القدماء، وقد تغريت تلك العادة كما تغريت األحوال واملالبس، فال أرى عاد

للعامل أن خيرج اليوم لشراء حاجته؛ ألن ذلك يكشف نور العلم عند اجلهلة وتعظيمه 
عندهم مشروع، ومراعاة قلوهبم يف مثل هذا خيرج إىل الرياء واستعمال ما يوجب اهليبة 

                                     
:  وقال٥/١٢٢، وذكره اهليثمى ىف جممع الزوائد )٦٥٩٤(أخرجه الطرباىن ىف األوسط : يفعض )١(

، وقال احلافظ »ضعيفرواه أبو يعلى والطرباىن ىف األوسط وفيه يوسف بن زياد البصرى وهو «
أخرجه أبو يعلى من حديث أىب هريرة بسند «: ٢/٢٤١العراقى ىف ختريج أحاديث اإلحياء 

 السادة املتقني وإحتاف، ٢/٢٥كشف اخلفاء : ، وانظر»ضعيف ىف محلة السراويل الذى اشتراه
٦/٣٧١. 

» وإسناده حسن«: ى وقال اهليثم١/٩٩أخرجه الطرباىن ىف الكبري كما ىف جممع الزوائد : حسن )٢(
سامل «: وتعقبه الذهىب بقوله» صحيح اإلسناد ومل خيرجاه«:  وقال٣/٣١٦واحلاكم ىف املستدرك 

لكن له شاهد صحيح من حديث ابن مسعود، أخرجه مسلم ىف اإلميان . »بن إبراهيم واه
 ).١٤٩ ــ ٩١/١٤٧(



-١٩٠- تلبيس إبليس

 كُلُّ ما كان يف السلف مما ال يتغري به قلوب الناس يومئٍذ يف القلوب ال مينع منه، وليس
 .ينبغي أن يفعل اليوم

كنا نضحك ومنزح فإذا صرنا يقتدى بنا فال أرى ذلك يسعنا، وقد : قال األوزاعي
روينا عن إبراهيم ابن أدهم أن أصحابه كانوا يوما يتمازحون فدق رجلٌ الباب فأمرهم 

 .إين أكره أن يعصى اهللا فيكم: تعلِّمنا الرياء؟ فقال: وا لهفقال. بالسكوت والسكون

وإمنا خاف قول اجلهلة، انظروا إىل هؤالء الزهاد كيف يفعلون، : قال املصنف
 .وذلك أن العوام ال حيتملون مثل هذا للمتعبدين

 ):فصل(

 )١(ومن هؤالء قوم لو سئل أحدهم أن يلبس اللني من ثوبه ما فعل لئال يتوكس
جاهه يف الزهد، ولو خرج روحه ال يأكل والناس يرونه، وحيفظ نفسه يف التبسم فضالً 
عن الضحك، ويومهه إبليس أن هذا إلصالح اخللق، وإمنا هو رياء حيفظ به قانون 

 .الناموس فتراه مطأطىء الرأس عليه آثار احلزن فإذا خال رأيته ليث شرى

 ):فصل(

ما يوجب اإلشارة إليهم، ويهربون من املكان وقد كان السلف يدفعون عنهم كل 
قال يوسف بن : الذي يشار إليهم فيه، واحلديث بإسناد عن عبد اهللا بن خبيق، قال

فقام ذا من . خرجت من منبج راجالً حىت أتيت املصيصة وجرايب على عنقي: أسباط
تني فأحدقوا حانوته يسلم علي وذا يسلم، فطرحت جرايب ودخلت املسجد أصلي ركع

كمل بقاء قليب على هذا فأخذت جرايب : يب فطلع رجل يف وجهي، فقلت يف نفسي
 .)٢(ورجعت بعرقي وعنائي إىل منبج فما رجعت إىل قليب سنني

 ):فصل(
                                     

 .نقص: وكس الشىء أى: يتوكس )١(
 .٨/٢٤٤اء ذكره أبو نعيم ىف حلية األولي )٢(



-١٩١- تلبيس إبليس

ومن الزهاِد من يلبس الثوب املُخرق وال خييطه ويترك إصالح عمامته وتسريح 
وهذا من أبواب الرياء، فإن كان صادقًا يف . حليته ليرى أنه ما عنده من الدنيا خري

إين عنها ملشغول، : أال تسرح حليتك؟ فقال: إعراضه عن أغراضه كما قيل لداود الطَّائي
 حسرول وال أصحابه، فإنه كان يسة، إذ ليست هذه طريقة الرفليعلم أنه سلك غري اجلاد

 وهو أشغلُ اخللق باآلخرة، وكان أبو بكر )٣( ويتطيب)٢( وينظر يف املرآة ويدهن)١(شعره
فمن . وعمر رضي اهللا عنهما خيضبان باحلناء والكتم ومها أخوف الصحابة وأزهدهم

 .ادعى رتبةً تزيد على السنة وأفعال األكابر مل يلتفت إليه

 ):فصل(

قه ومن الزهاد من يلزم الصمت الدائم، وينفرد عن خمالطة أهله فيؤذيهم بقُبِح أخال
وقد كان رسول اهللا . )٤(»إن ألهلك عليك حقًّا«وزيادة انقباضه وينسى قول النيب 

 إىل غري ذلك من األخالق )٧( وحيدث أزواجه، وسابق عائشةَ)٦( فيالعب األطفال)٥(ميزح
                                     

من ) ٩ ــ ٢٩٧/٦(، ومسلم ىف احليض )٥٩٢٥(أخرجه البخارى ىف اللباس : متفق عليه )١(
 . وأنا حائضeكنت أرجل رأس رسول اهللا : حديث عائشة قالت

من حديث ) ٥١٢٩(نة ي، والنسائى ىف الز)٢٣٤٤/١٠٨(أخرجه مسلم ىف الفضائل : صحيح )٢(
كان إذا دهن رأسه مل ير منه شىء، وإذا مل : ؟ فقالeجابر بن مسرة، وفيه سئل عن شيب النىب 

 .يدهن رئى منه
من حديث ) ١١٨٩/٣٧(، ومسلم ىف احلج )٥٩٢٨(أخرجه البخارى ىف اللباس : متفق عليه )٣(

 . عند إحرامه بأطيب ما أجدe كنت أطيب النىب :عائشة قالت
من حديث ) ١١٥٩/١٨٢ (، ومسلم ىف الصيام)١٩٧٥(أخرجه البخارى ىف الصوم : متفق عليه )٤(

 .عبد اهللا بن عمرو
، وأمحد ىف املسند »حسن صحيح«: وقال) ١٩٩٠(أخرجه الترمذى ىف الرب والصلة : صحيح )٥(

 . من حديث أىب هريرة٣٦٠، ٢/٣٤٠
من حديث ) ٢١٥٠/٣٠(، ومسلم ىف اآلداب )٦١٢٩(أخرجه البخارى ىف األدب : متفق عليه )٦(

 .أنس بن مالك
، ٨٩٤٣(، والنسائى ىف الكربى ىف عشرة النساء )٢٥٧٨( أبو داود ىف اجلهاد أخرجه: صحيح )٧(

تلخيص احلبري : وإسناده صحيح، انظر.  من حديث عائشة٦/٣٩، وأمحد ىف املسند )٨٩٤٥
= 



-١٩٢- تلبيس إبليس

 .اللطيفة

فهذا املتزهد اجلاعلُ زوجته كاأليم وولده كاليتيم النفراده عنهم وقبح أخالقه ألنه 
 أن االنبساط إىل األهل من - لقلَّة علمه - ذلك يشغلُه عن اآلخرة وال يدري يرى أن

 .العون على اآلخرة

 .)١(»هال تزوجت بكرا تالعبها وتالعبك«: ويف الصحيحني أن النيب قال جلابر

ورمبا غلبت على هذا املتزهد التجفف فترك مباضعة الزوجة فيضيع فرضا بنافلٍة غري 
 .ممدوحة

 ):صلف(

أنت من أوتاد األرض رأى ذلك : ومن الزهاد من يرى عمله فيعجبه، فلو قيل له
حقًا، ومنهم من يترصد لظهور كرامته وخييل إليه أنه لو قرب من املاء قدر أن ميشي 
عليه، فإذا عرض له أمر فدعا فلم يجب تذمر يف باطنه فكأنه أجري يطلب أجر عمله، 

 أنه عبد مملوك واململوك ال مين بعمله، ولو نظر إىل توفيقه للعمل ولو رِزق الفهم لعلم
 .لرأى وجوب الشكر فخاف من التقصري فيه

وقد كان ينبغي أن يشغله خوفُه على العمل من التقصري فيه عن النظر إليه كما 
ترين هل عملت عمالً : وقيل هلا. أستغفر اهللا من قلَّة صدقي يف قويل: كانت رابعة تقول
 .إذا كان فمخافيت أن يرد علي: فقالت. أنه يقبلُ منك

 ):فصل(

ومن تلبيس إبليس على قوم من الزهاد الذي دخل عليهم فيه من قلة العلم أم 

                                     = 
 ).١٣١(، والصحيحة )٢٤٨٣(

 ــ ٧١٥/٤٥(، ومسلم ىف الرضاع )٥٠٨٠، ٥٠٧٩(أخرجه البخارى ىف النكاح : متفق عليه )١(
٥٧.( 
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كان أبو إسحاق اخلراز : يعملون بواقعام وال يلتفتون إىل قول الفقيه، قال ابن عقيل
وكان من عادته اإلمساك عن الكالم يف شهر صاحلًا وهو أول من لقنين كتاب اهللا، 

أدخلوا ﴿: رمضان، فكان خياطب بآي القرآن فيما يعرض إليه من احلوائج فيقول يف إذنه
 ﴾من بقلها وقثائها﴿ويقول البنه يف عشية الصوم  ،]٢٣: املائدة [﴾عليهم الباب

 .، آمرا له أن يشتري البقل]٦١: البقرة[

إن هذا القرآن : ادة هو معصيةٌ، فصعب عليه، فقلتهذا الذي تعتقده عب: فقلت له
العزيز أُنِزلَ يف بيان أحكاٍم شرعية فال يستعمل يف أغراض دنيوية، وما هذا إال مبثابة 

 .فهجرين ومل يصغ إىل احلجة. صرك السدر واُألشنان يف ورق املصحف أو توسدك له

أشياء من العوام فيفيت به حدثين وقد يسمع الزاهد القليل العلم : قلت: قال املصنف
ما تقولُ يف امرأة طلقت ثالثًا : أبو حكيم إبراهيم بن دينار الفقيه، أن رجالً استفتاه فقال

 .فقلت ال: قال. فولدت ذكرا هل حتل لزوجها

ا بالزهد عظيم القدر بني العوامفقال . وكان عندي الشريف الدحايل وكان مشهور
 .واهللا لقد أفتيت هبذا من هاهنا إىل البصرة: ال هبذا أحد، فقالما ق: فقلت. بل حتل: يل

فانظر ما يصنع اجلهلُ بأهله ويضاف إليه ِحفظُ اجلاه خوفًا أن يرى : قال املصنف
 .الزاهد بعني اجلهل

وقد كان السلف ينكرون على الزاهد مع معرفته بكثري من العلم أن يفيت ألنه مل 
 . لو رأوا ختبيط املتزهدين اليوم يف الفتوى بالواقعاتجيمع شروط الفتوى، فكيف

دخلت على أمحد بن حنبل وقد قدم أمحد بن : وباإلسناد عن إمساعيل بن شبة قال
من : من هذا اخلراساين الذي قد قدم؟ قلت: حرب من مكة، فقال يل أمحد بن حنبل
يدعيه أن يدخل ال ينبغي ملن يدعي ما : فقال. زهده كذا وكذا، ومن ورعه كذا وكذا

 .نفسه يف الفتيا

 احتقار العلماء وذمهم
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 ):فصل(

املقصود : احتقارهم العلماء وذمهم إياهم، فهم يقولون: ومن تلبيسه على الزهاد
العمل وال يفهمون أنَّ العلم نور القلب، ولو عرفوا مرتبة العلماء يف حفظ الشريعة وأا 

البكم عند الفصحاء، والعمي عند البصراء، والعلماُء أدلَّةُ مرتبةُ األنبياء لعدوا أنفسهم ك
 .الطريق واخللق وراءهم، وسليم هؤالء ميشي وحده

ويف الصحيحني من حديث سهل بن سعد أن النيب قال لعلي بن أيب طالب رضي 
 .)١(»واهللا ألن يهدي اهللا بك رجالً واحدا خري لك من حمر النعم«: اهللا عنه

 اء يف بعض املباحاتتفسح العلم
 ):فصل(

تفسح العلماء يف بعض املباحات اليت يتقوون هبا على دراسة : ومما يعيبون به العلماء
 ،فاعلُه ذمالعلم، وكذلك يعيبون جامع األموال، ولو فهموا معىن املباح لعلموا أنه ال ي

 أدى الفرض وغاية األمر أن غريه أوىل منه، أفيحسن ملن صلى الليل أن يعيب على من
 !ونام؟

حدثين أبو عبد اهللا اخلواص : ولقد روينا بإسناد عن حممد بن جعفر اخلوالين، قال
دخلنا مع حاٍمت البلخي إىل الري ومعه ثالمثائة : وكان من أصحاب حاٍمت األصم، قال

 ليس فيهم من )٢(وعشرون رجالً من أصحابه يريد احلج، وعليهم الصوف والزرمانقات
جراب وال طعام، فرتلنا على رجل من التجار متنسك فضافنا تلك الليلة فلما كان معه 

. يا أبا عبد الرمحن لك حاجة فإين أريد أن أعود فقيها لنا هو عليل: من الغد، قال حلامت
إن كان لكم فقيه عليل فعيادةُ الفقيه هلا فضل كبري والنظر إىل الفقيه عبادة : فقال حامت

                                     
من ) ٢٤٠٦/٣٤(، ومسلم ىف فضائل الصحابة )٢٩٤٢(أخرجه البخارى ىف اجلهاد : متفق عليه )١(

 .حديث سهل بن سعد
 .جبة من الصوف: الزرمانقة )٢(
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مر بنا يا أبا عبد : ، وكان العليل حممد بن مقاتل قاضي الري، فقال لهوأنا أجيُء معك
يا رب دار عامل : الرمحن، فجاءوا إىل باب داره فإذا البواب، فبقي حامت متفكرا يقول

على هذه احلال، مث أذن هلم فدخلوا فإذا بدار قوراء وآلة حسنة وبزة وفرش وستور، 
 إىل الس الذي فيه حممد بن مقاتل، وإذا بفراش فبقي حامت متفكرا ينظر حىت دخلوا

حسن وطيء وهو عليه راقد، وعند رأسه مذبةٌ وناس وقوف؛ فقعد الرازي وبقي حامت 
ال أجلس، فقال له ابن : قائما فأومأ إليه حممد بن مقاتل بيده أن اجلس، فقال حامتٌ

فاسألين، : أسألك عنها، قالمسألةٌ : وما هي؟ قال: نعم، قال: فلك حاجةٌ، قال: مقاتل
علمك : قُم فاستِو جالسا حىت أسألك عنها، فأمر غلمانه فأسندوه، فقال حامت: قال حامت

عمن أخذوه؟ : حدثين الثقات عن الثقات من األئمة، قال: هذا من أين جئت به؟ فقال
:  قالعن أصحاب رسول اهللا: والتابعون عمن أخذوه؟ قال: عن التابعني، قال: قال

ورسول اهللا من أين جاء : عن رسول اهللا قال: وأصحاب رسول اهللا عمن أخذوه؟ قال
ففيم أداه جربيلُ عن اهللا عز وجلَّ : عن جربيل عن اهللا عز وجل، فقال حامت: به؟ قال

إىل النيب وأداه النيب إىل الصحابة، وأداه الصحابة إىل تابعيهم، وأداه التابعون إىل األئمة، 
اه األئمة إىل الثقات، وأداه الثقات إليكم، هل مسعت يف هذا العلم من كانت داره وأد

: يف الدنيا أحسن وفراشه ألني وزينته أكثر، كان له املرتلة عند اهللا عز وجل أكرب؟ قال
مسعت من زهد يف الدنيا ورغب يف اآلخرة وأحب : فكيف مسعت؟ قال: ال، قال

:  كان عند اهللا عز وجلَّ له مرتلة أكثر وإليه أقرب؛ قال حامتاملساكني وقدم آلخرته
وأنت مبن اقتديت أبالنيب وبأصحابه والتابعني من بعدهم والصاحلني على أثرهم أو 

رواآلج ما أول من بىن باجلصفرعون ومنروذ؟ فإ. 

ا العامل على هذ: يا علماء السوء إن اجلاهل املتكالب على الدنيا الراغب فيها يقول
فخرج من عنده وازداد حممد بن مقاتل مرضا وبلغ أهل : هذه احلالة أال أكون أنا، قال

إن حممد بن عبيد الطنافسي : الري ما جرى بني حامت وبني ابن مقاتل، فقالوا حلامت
رمحك : بقزوين أكثر شيئًا من هذا، فصار إليه فدخل عليه وعنده اخللق حيدثهم، فقال له

 أنا رجل أعجمي جئتك لتعلمين مبدأ ديين ومفتاح صاليت كيف أتوضأ للصالة، اهللا
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نعم وكرامة، يا غالم، إناًء فيه ماٌء، فجاءه بإناء فيه ماٌء فقعد حممد بن عبيد فتوضأ : فقال
مكانك رمحك اهللا حىت أتوضأ بني يديك : هكذا فتوضأ، قال حامت: ثالثًا مث قال له

 فقام الطنافسي وقعد حامت مكانه فتوضأ وغسل وجهه ثالثًا حىت ليكون أوكد ملا أريد،
: فبماذا أسرفت؟ قال: أسرفت، قال حامت: إذا بلغ الذراع غسل أربعا، فقال الطنافسي

يا سبحان اهللا أنا يف كف ماٍء أسرفت، وأنت يف مجيع هذا : غسلت ذراعك أربعا، قال
نه أراده بذلك، فدخل البيت ومل خيرج إىل فعلم الطنافسي أ! الذي أراه كله مل تسرف

 .الناس أربعني يوما

وخرج حامت إىل احلجاز فلما صار إىل املدينة أحب أن خيصم علماء املدينة، فلما 
فأين قصر رسول اهللا : مدينة الرسول قال: يا قوم أي مدينٍة هذه؟ قالوا: دخل املدينة قال

ما كان لرسول اهللا قصر، إمنا كان له بيت : حىت أذهب إليه فأصلي فيه ركعتني؟ قالوا
ما كان هلم قصور إمنا كان : فأين قصور أهله وأصحابه وأزواجه؟ قالوا: قال. الِطــئ

فسبوه وذهبوا به إىل الوايل، : فهذه مدينة فرعون، قال: فقال حامت. هلم بيوت الطئة
ال : لت ذلك؟ قال حامتمل قُ: فقال الوايل. هذه مدينة فرعون: هذا العجمي يقول: وقالوا

: تعجل علي أيها األمري أنا رجلٌ غريب دخلت هذه املدينة فسألت أي مدينة هذه؟ قالوا
إمنا كانت هلم : مدينةُ رسول اهللا وسألت عن قصر رسول اهللا وقصور أصحابه، قالوا

 ﴾لقد كان لكم ىف رسول اهللا أسوة حسنة﴿: بيوت الطئة، ومسعت اهللا عز وجل يقول
 .)١(، فأنتم مبن تأسيتم برسول اهللا أو بفرعون]٢١: زاباألح[

الويل للعلماء من الزاهد اجلاهل الذي يقتنع بعلمه فريى الفضل : قلت: قال املصنف
فإن الذي أنكره مباح، واملباح مأذون فيه، والشرع ال يأذن يف شيء مث يعاتب . فرضا

 .عليه، فما أقبح اجلهل

رتم فيما أنتم فيه لتقتدي الناس بكم كان أقرب حالة، ولو لو قص: ولو أنه قال هلم
مسع هذا بأن عبد الرمحن بن عوف، والزبري بن العوام، وعبد اهللا بن مسعود رضوان اهللا 

                                     
 .٨/٨٣٠٨٠ذكره أبو نعيم ىف حلية األولياء  )١(
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عليهم، وفالنا وفالنا من الصحابة خلَّفُوا ماالً عظيما أتراه ماذا كان يقول وقد اشترى 
هم وكان يقوم فيها بالليل، ففرض على الزاهد التعلُّم من متيم الداري حلَّةً بألف در

: العلماء فإذا مل يتعلم فليسكُت، واحلديث بإسناد عن مالك بن دينار رضي اهللا عنه قال
 .)١(إن الشيطان ليلعب بالقراء كما يلعب الصبيان باجلوز

عب واهللا إن الشيطان ليلعب بالقراء كما يل: وبإسناد عن حبيب الفارسي يقول
 .)٢(الصبيان باجلوز

املراد بالقراء الزهاد، وهذا اسم قدمي هلم معروف واهللا املوفق : قلت: قال املصنف
 .للصواب وإليه املرجع واملآب

 الباب العاشر يف ذكر تلبيسه على الصوفية من مجلة الزهاد
اد، إال أن الصوفيةُ من مجلة الزهاد وقد ذكرنا تلبيس إبليس على الزه: قال املصنف

الصوفية انفردوا عن الزهاد بصفاٍت وأحوال وتوسموا بسمات فاحتجنا إىل إفرادهم 
بالذكر، والتصوف طريقةٌ كان ابتداؤها الزهد الكلي، مث ترخص املنتسبون إليها 
بالسماع والرقص فمال إليهم طالب اآلخرة من العوام ملا يظهرونه من التزهد، ومال 
إليهم طالَّب الدنيا ملا يرون عندهم من الراحة واللَّعب، فال بد من كشف تلبيس إبليس 
عليهم يف طريقة القوم، وال ينكشف ذلك إال بكشف أصل هذه الطريقة وفروعها 

 .وشرح أمورها، واهللا املوفق للصواب

 ):فصل(

مسلم : م، فيقالكانت النسبة يف زمن رسول اهللا إىل اإلميان واإلسال: قال املصنف
مث حدث اسم زاهد وعابد، مث نشأ أقوام تعلَّقوا بالزهد والتعبد فتخلوا عن الدنيا . ومؤمن

وانقطعوا إىل العبادة واختذوا يف ذلك طريقة تفردوا هبا، وأخالقًا ختلَّقُوا هبا، ورأوا أن أول 

                                     
 .٢/٣٧٦ذكره أبو نعيم ىف حلية األولياء  )١(
 .١٥٣، ٦/١٥٢ذكره أبو نعيم ىف حلية األولياء  )٢(
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صوفة، وامسه :  يقال لهمن انفرد به خبدمة اهللا سبحانه وتعاىل عند بيته احلرام رجلٌ
الغوث ابن مر فانتسبوا إليه ملشاهبتهم إياه يف االنقطاع إىل اهللا سبحانه وتعاىل فسموا 

 .بالصوفية

قال أبو حممد : أنبأنا حممد بن ناصر، عن أيب إسحاق إبراهيم بن سعيد احلبال، قال
ي شيء ينسب الصويفُّ؟ إىل أ: سألت وليد بن القاسم: عبد الغين بن سعيد احلافظ، قال

صوفة، انقطعوا إىل اهللا عز وجل وقطنوا الكعبة : كان قوم يف اجلاهلية يقال هلم: فقال
فهؤالء املعروفون بصوفة ولد الغوث بن مر : فمن تشبه هبم فهم الصوفية، قال عبد الغين

ربن أخي متيم ابن م. 

جازة باحلج للناس من عرفة إىل الغوث كانت اإل: وباإلسناد إىل الزبري بن بكار قال
وكان إذا حانت . ابن مر ابن أد بن طاخبة مث كانت يف ولده وكان يقال هلم صوفة

وصوفة وصوفان يقال : قال أبو عبيدة: قال الزبري. أِجز صوفة: اإلجازة قالت العرب
ل هلم صوفة لكل من ويل من البيت شيئًا من غري أهله أو قام بشيء من أمر املناسك يقا

حدثين أبو احلسن األثرم، عن هشام بن حممد بن السائب الكليب، : قال الزبري. وصوفان
فنذرت لئن عاش . صوفة ألنه ما كان يعيش ألمه ولد: إمنا سمي الغوثُ بن مر: قال

 .صوفة، ولولده من بعده: فقيل له. ففعلت. لتعلِّقن برأسه صوفة ولتجعلنه ربيط الكعبة

أخربين : وحدثين إبراهيم بن املنذر، عن عبد العزيز بن عمران، قال: بريقال الز
هللا علي إن ولدت : قالت أم متيم بن مر وقد ولدت نسوة فقالت: عقال بن شبة قال

غالما ُألعبدنه للبيت، فولدت الغوث بن مر فلما ربطته عند البيت أصابه احلر فمرت به 
ما صار ابين إال صوفة، فسمي صوفة، وكان احلج : قالتوقد سقط واسترخى، ف

 .وإجازةُ الناس من عرفة إىل مىن ومن مىن إىل مكة لصوفة

فلم تزل اإلجازة يف عقب صوفة حىت أخذا عدوانُ، فلم تزل يف عدوان حىت 
ا قُريشأخذ. 

 نقد مسالك الصوفية
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 ):فصل(

 إىل أهل الصفَّة، وإمنا ذهبوا وقد ذهب قوم إىل أن التصوف منسوب: قال املصنف
إىل هذا ألم رأوا أهل الصفَّة على ما ذكرنا من صفة صوفة يف االنقطاع إىل اهللا عز 
وجل ومالزمة الفقر، فإن أهل الصفة كانوا فقراء يقدمون على رسول اهللا وما هلم أهلٌ 

 .ةأهل الصفَّ: وال مال فبنيت هلم صفَّةٌ يف مسجد رسول اهللا وقيل

بنيت صفَّةٌ لضعفاء املسلمني فجعل املسلمون : واحلديث بإسناد عن احلسن، قال
السالم عليكم يا : يوصلُون إليها ما استطاعوا من خري، وكان رسول اهللا يأتيهم فيقول

: كيف أصبحتم؟ فيقولون: وعليك السالم يا رسول اهللا، فيقولُ: أهل الصفَّة، فيقولون
 .)١(خبري يا رسول اهللا

كنت من أهل الصفَّة وكنا : وبإسناد عن نعيم بن املُجمر، عن أبيه، عن أيب ذر قال
إذا أمسينا حضرنا باب رسول اهللا فيأمر كل رجٍل فينصرف برجٍل فيبقى من بقي من 
أهل الصفَّة عشرةٌ أو أقلَّ فيؤثرنا النيب بعشائه فنتعشى، فإذا فرغنا قال رسول اهللا ناموا 

 .)٢(املسجديف 

وهؤالء القوم إمنا قعدوا يف املسجد ضرورةً، وإمنا أكلوا من الصدقة : قال املصنف
 .ضرورة، فلما فتح اهللا على املسلمني استغنوا عن تلك احلال وخرجوا

صفِّيٌّ، وقد ذهب : ونسبة الصويف إىل أهل الصفَّة غلطٌ ألنه لو كان كذلك لقيل
فنسبوا إليها الجتزائهم بنبات . ي بقلةٌ رعناُء قصريةٌقوم إىل أنه من الصوفانة وه

هو : وقال آخرون. صوفاين: الصحراء، وهذا أيضا غلطٌ ألنه لو نِسبوا إليها لقيل
منسوب إىل صوفة القفا، وهي الشعرات النابتة يف مؤخره، كأن الصويف عطف به إىل 

ب إىل الصوف، وهذا حيتمل، بل هو منسو: وقال آخرون. احلق وصرفه عن اخللق

                                     
 . مرسال١/٣٤٠ذكره أبو نعيم ىف حلية األولياء : ضعيف )١(
 .، وىف إسناده الواقدى وهو متروك١/٣٥٢ذكره أبو نعيم ىف حلية األولياء : ضعيف )٢(
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 .والصحيح األولُ

وهذا االسم ظهر للقوم قبل سنة مائتني وملا أظهره أوائلهم تكلموا فيه وعبروا عن 
صفته بعبارات كثرية وحاصلها أن التصوف عندهم رياضةُ النفس وجماهدة الطبع برده 

احللم والصرب واإلخالص عن األخالق الرذيلة، ومحله على األخالق اجلميلة من الزهد و
والصدق إىل غري ذلك من اخلصال احلسنة اليت تكسب املدائح يف الدنيا والثواب يف 

 .األخرى

سألت : مسعت أبا بكر بن املثاقف يقول: واحلديث بإسناد عن الطُّوسي يقول
اخلروج عن كل خلٍُق رديء، والدخول يف كل : اجلنيد بن حممد عن التصوف فقال

خلق سين. 

: قال رومي: مسعت حممد بن خفيف يقول: وبإسناد عن عبد الواحد بن بكر قال
كلُّ اخللق قعدوا على الرسوم وقعدت هذه الطائفة على احلقائق، وطالب اخللق كلهم 

 .أنفسهم بظواهر الشرع وهم طالبوا أنفسهم حبقيقة الورع ومداومة الصدق

بليس عليهم يف أشياء مث لبس على وعلى هذا كان أوائلُ القوم فلبس إ: قال املصنف
من بعدهم من تابعيهم فكلما مضى قرنٌ زاد طمعه يف القرن الثاين فزاد تلبيسه عليهم إىل 

 .أن متكن من املتأخرين غاية التمكن

وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم وأراهم أن املقصود العمل فلما 
فمنهم من أراه أن املقصود من ذلك ترك . ظلماتأطفأ مصباح العلم عندهم ختبطُوا يف ال

الدنيا يف اجلملة فرفضوا ما يصلح أبدام، وشبهوا املال بالعقارب، ونسوا أنه خلق 
للمصاحل وبالغوا يف احلمل على النفوس حىت أنه كان فيهم من ال يضطجع، وهؤالء 

لمه يعمل مبا كانت مقاصدهم حسنة غري أم على غري اجلادة، وفيهم من كان لقلة ع
 .يقع إليه من األحاديث املوضوعة وهو ال يدري

مث جاء أقوام فتكلموا هلم يف اجلوع والفقر والوساوس واخلطرات وصنفوا يف ذلك 
وجاء آخرون فهذَّبوا مذهب التصوف وأفردوه بصفات ميزوه هبا . مثل احلارث احملاسيب
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تصفيق ومتيزوا بزيادة النظافة من االختصاص باملرقعة والسماع والوجد والرقص وال
. مث ما زال األمر ينمي واألشياخ يضعون هلم أوضاعا ويتكلمون بواقعام. والطهارة

ويتفق بعدهم عن العلماء ال بل رؤيتهم ما هم فيه أوىف العلوم حىت مسوه العلم الباطن 
 .وجعلوا علم الشريعة العلم الظاهر

ياالت الفاسدة فادعى ِعشق احلق واهليمان فيه ومنهم من خرج به اجلُوع إىل اخل
 .فكأم ختايلوا شخصا مستحسن الصورة فهاموا به، وهؤالء بني الكفر والبدعة

 .مث تشعبت بأقواٍم منهم الطرق، ففسدت عقائدهم

 .فمن هؤالء من قال باحلُلول ومنهم من قال باالحتاد

جعلوا ألنفسهم سننا، وجاء أبو عبد وما زال إبليس خيبطهم بفنون البدع حىت 
ومجع هلم حقائق التفسري فذكر عنهم فيه » كتاب السنن«الرمحن السلمي فصنف هلم 

العجب يف تفسريهم القرآن مبا يقع هلم من غري إسناد ذلك إىل أصٍل من أصول العلم، 
 .رآنوإمنا محلوه على مذاهبهم، والعجب من ورعهم يف الطعام وانبساطهم يف الق

قال : أخربنا أبو بكر اخلطيب، قال: وقد أخربنا أبو منصور عبد الرمحن القزاز، قال
كان أبو عبد الرمحن السلمي غري ثقٍة ومل : يل حممد بن يوسف القطان النيسابوري، قال

يكن مسع من األصم إال شيئًا يسريا، فلما مات احلاكم أبو عبد اهللا بن البيع حدث عن 
 .بتاريخ حيىي بن معني وبأشياء كثريٍة سواه، وكان يضع للصوفية األحاديثاألصم 

ذكر فيه من » ملع الصوفية«: وصنف هلم أبو نصر السراج كتابا مساه: قال املصنف
وصنف هلم أبو . االعتقاد القبيح والكالم املرذول ما سنذكر منه مجلة إن شاء اهللا تعاىل

 فذكر فيه األحاديث الباطلة وما ال يستند فيه إىل أصٍل »قوت القلوب«: طالب املكِّي
 .من صلوات األيام والليايل، وغري ذلك من املوضوع وذكر فيه االعتقاد الفاسد

 وهذا كالم فارغٌ، وذكر فيه عن بعض - قال بعض املُكاشفني -وردد فيه قول 
 .الصوفية أن اهللا عز وجل يتجلى يف الدنيا ألوليائه
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قال أبو طاهر حممد بن : أبو منصور القزاز، أخربنا أبو بكر اخلطيب، قالأَخبرنا 
دخل أبو طالب املكِّي إىل البصرة بعد وفاة أيب احلسني بن سامل فانتمى إىل : العالَّف قال

مقالته وقدم بغداد فاجتمع الناس عليه يف جملس الوعظ، فخلط يف كالمه فحفظ عنه أنه 
فبدعه الناس وهجروه، فامتنع من الكالم على .  أضر من اخلالقليس على املخلوق: قال

» قوت القلوب«وصنف أبو طالب املكي كتابا مساه : الناس بعد ذلك، قال اخلطيب
 .على لسان الصوفية وذكر فيه أشياء منكرة مستبشعة يف الصفات

ذكر يف ، و»احللية«وجاء أبو نعيم األصبهاين فصنف هلم كتاب : قال املصنف
حدود التصوف أشياء منكرةً قبيحة ومل يستح أن يذكر يف الصوفية أبا بكٍر وعمر 
وعثمان وعليا وسادات الصحابة رضي اهللا عنهم، فذكر عنهم فيه العجب وذكر منهم 
 لميا القاضي واحلسن البصري وسفيان الثوري وأمحد بن حنبٍل وكذلك ذكر السرحيش

الفُضيل وإبراهيم بن أدهم ومعروفًا الكرخي وجعلهم من الصوفية » طبقات الصوفية«يف 
 .بأن أشار إىل أنهم من الزهاد

فالتصوف مذهب معروف يزيد على الزهد، ويدل على الفرق بينهما أن الزهد مل 
يذمه أحد، وقد ذموا التصوف على ما سيأيت ذكره، وصنف هلم عبد الكرمي بن هوازن 

فذكر فيها العجائب من الكالم يف الفناء والبقاء والقبض » الرسالة«قُشريي كتاب ال
والبسط والوقت واحلال والوجد والوجود واجلمع والتفرقة والصحو والسكر والذوق 
والشرب واحملو واإلثبات والتجلي واحملاضرة واملكاشفة واللوائح والطوالع واللوامع 

احلقيقة إىل غري ذلك من التخليط الذي ليس بشيء والتكوين والتمكني والشريعة و
 .وتفسريه أعجب منه

فذكر فيه أشياء » صفوة التصوف«وجاء حممد بن طاهر املقدسي فصنف هلم 
 .يستحيي العاقلُ من ذكرها، سنذكر منها ما يصلح ذكره يف مواضعه إن شاء اهللا تعاىل

 طاهر يذهب مذهب كان ابن: وكان شيخنا أبو الفضل بن ناصر احلافظ يقول
وصنف كتابا يف جواز النظر إىل املُرد أورد فيه حكاية عن حيىي بن معني : قال: اإلباحة
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صلى اهللا : فقال! تصلي عليها؟: رأيت جارية مبصر مليحة صلى اهللا عليها، فقيل له: قال
 .عليها وعلى كل مليح

 .وليس ابن طاهر ممن يحتج به: قال شيخنا ابن ناصر

على طريقة القوم ومأله » اإلحياء«بو حامد الغزايل فصنف هلم كتاب وجاء أ
باألحاديث الباطلة وهو ال يعلم بطالا وتكلَّم يف علم املكاشفة وخرج عن قانون الفقه، 

إن املراد بالكوكب والشمس والقمر اللوايت رآهن إبراهيم صلوات اهللا عليه أنوار : وقال
ب اهللا عز وجل، ومل يجوقال . رد هذه املعروفات، وهذا من جنس كالم الباطنيةهي ح

إن الصوفية يف يقظتهم يشاهدون املالئكة وأرواح األنبياء : »املفصح باألحوال«يف كتابه 
ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسون منهم فوائد، مث يترقَّى احلالُ من مشاهدة الصورة إىل 

 !!درجاٍت يضيق عنها نطاق النطق

وكان السبب يف تصنيف هؤالء مثل هذه األشياء قلة علمهم بالسنن : املصنفقال 
واإلسالم واآلثار وإقباهلم على ما استحسنوه من طريقة القوم، وإمنا استحسنوها ألنه قد 
ثبت يف النفوس مدح الزهد، وما رأوا حالة أحسن من حالة هؤالء القوم يف الصورة وال 

 .كالما أرق من كالمهم

 السلف نوع خشونة مث إن ميل الناس إىل هؤالء القوم شديد ملا ذكرنا من ويف سري
أا طريقة ظاهرها النظافةُ والتعبد ويف ضمنها الراحةُ والسماع والطباع متيلُ إليها، وقد 

 .كان أوائل الصوفية ينفرون من السالطني واألمراء فصاروا أصدقاء

 ):فصل(

 تستند إىل أصل وإمنا هي واقعات تلقفها ومجهور هذه التصانيف اليت صنفت هلم ال
بعضهم عن بعض ودونوها وقد مسوها بالعلم الباطن، واحلديث بإسناد إىل أيب يعقوب 

: فقال. مسعت أمحد بن حنبل وقد سئل عن الوساوس واخلطرات: إسحاق بن حية قال
 .ما تكلم فيها الصحابة وال التابعون
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ا هذا عن ذي النون حنو هذا، وروينا عن وقد روينا يف أول كتابن: قال املصنف
ال أرى لك أن : أمحد بن حنبل أنه مسع كالم احلارث احملاسيب، فقال لصاحب له

شهدت أبا زرعة وسِئل عن احلارث : وعن سعيد بن عمرو الربدعي قال. جتالسهم
إياك وهذه الكتب، هذه الكتب كتب بدٍع وضالالت، : احملاسيب وكتبه، فقال للسائل

. يف هذه الكتب عربة: يك باألثر فإنك جتد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب، قيل لهعل
بلغكم . من مل يكن له يف كتاب اهللا عز وجل عربة فليس له يف هذه الكتب عربة: قال

أن مالك بن أنس، وسفيان الثوري، واألوزاعي، واألئمة املتقدمة، صنفوا هذه الكتب 
ء، هؤالء قوم خالفوا أهل العلم يأتوننا مرة باحلارث يف اخلطرات والوساوس وهذه األشيا

ما أسرع : احملاسيب ومرة بعبد الرحيم الديبلي ومرة حبامت األصم ومرة بشقيق، مث قال
 .الناس إىل البدع

أَخبرنا حممد بن عبد الباقي، نا أبو حممد رزق اهللا بن عبد الوهاب التميمي، عن أيب 
ول من تكلم يف بلدته يف ترتيب األحوال ومقامات أهل أ: عبد الرمحن السلمي قال

الوالية ذو النون املصري، فأنكر عليه ذلك عبد اهللا بن عبد احلكم، وكان رئيس مصر، 
وكان يذهب مذهب مالك، وهجره لذلك علماُء مصر ملا شاع خربه أنه أحدث علما 

 .مل يتكلم فيه السلف حىت رموه بالزندقة

إنه يزعم أنه يرى : أبو سليمان الداراين من دمشق، وقالواوأخرج : قال السلمي
أنه يفضل األولياء على : املالئكة وأم يكلمونه، وشهد قوم على أمحد بن أيب احلواري

األنبياء فهرب من دمشق إىل مكة، وأنكر أهل بسطام على أيب يزيد البسطامي ما كان 
 معراج كما كان للنيب معراج، يل: يقول، حىت إنه ذُكر للحسني بن عيسى أنه يقول

فأخرجوه من بسطام، وأقام مبكة سنتني مث رجع إىل جرجان فأقام هبا إىل أن مات 
 .احلسني بن عيسى مث رجع إىل بسطام

إن املالئكة : وحكى رجل، عن سهل بن عبد اهللا التستري أنه يقول: قال السلمي
لك عليه العوام حىت نسبوه إىل واجلن والشياطني حيضرونه وإنه يتكلم عليهم فأنكر ذ
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 .القبائح، فخرج إىل البصرة فمات هبا

وتكلَّم احلارثُ املُحاسيب يف شيء من الكالم والصفات فهجره أمحد : قال السلمي
 .بن حنبل فاختفى إىل أن مات

عن أمحد بن حنبل أنه » كتاب السنة«وقد ذكر أبو بكر اخلالَّل يف : قال املصنف
احلارثُ أصل البلية، يعين يف حوادث كالم . ن احلارث أشد التحذيرحذِّروا م: قال

جهم، ذاك جالسه فالن وفالن وأخرجهم إىل رأي جهم، ما زال مأوى أصحاب 
 .حارث مبرتلة األسد املرابط انظر أي يوم يثب على الناس. الكالم

 أوائل الصوفية يقرون بأن التعويل على الكتاب والسنة
 ):فصل(

وقد كان أوائل الصوفية يقرون بأنَّ التعويل على الكتاب والسنة، : صنفقال امل
 .وإمنا لبس الشيطان عليهم لقلة علمهم

قال أبو سليمان الداراين : مسعت اجلنيد يقول: وبإسناد عن جعفر اخللدي يقول
ن عدلني رمبا تقع يف نفسي النكتة من نكت القوم أياما فال أقبلُ منه إال بشاهدي: قال

 .الكتاب والسنة

: قال يل أيب: مسعت موسى بن عيسى يقول: وبإسناد عن طيفوٍر البسطامي يقول
لو نظرمت إىل رجل أُعطي من الكرامات حىت يرتفع يف اهلواء فال تغتروا به : قال أبو يزيد

 .حىت تنظروا كيف جتدونه عند األمر والنهي وحفظ احلدود

من ترك قراءة القرآن : ت أبا يزيد البسطامي قالمسع: وبإسناد عن أيب موسى يقول
 .والتقشف ولزوم اجلماعة وحضور اجلنائز وعيادة املرضى وادعى هبذا الشأن فهو مبتدع

من ادعى باطن : مسعت سريا يقول: وبإسناد عن علي بن عبد احلميد احلليب يقول
 .علٍم ينقض ظاهر حكٍم فهو غالطٌ

 .الكتاب والسنة: مذهبنا هذا مقيد باألصول: وعن اجلُنيد أنه قال
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من مل حيفظ الكتاب ويكتب احلديث . علمنا منوطٌ بالكتاب والسنة: وقال أيضا
 .ومل يتفقه ال يقتدى به

ما أخذنا التصوف عن الِقيل والقال، لكن عن اجلوع وترك الدنيا : وقال أيضا
اء املعاملة مع اهللا سبحانه وتعاىل، وقطع املألوفات واملُستحسنات ألن التصوف من صف

عرفت نفسي يف الدنيا فأسهرت ليلي : وأصله التفرق عن الدنيا كما قال حارثة
 .)١(وأظمأت اري

من ضيع حدود األمر والنهي يف الظاهر حرم مشاهدة : وعن أيب بكر الشفَّاف
 .القلب يف الباطن

 يدعي مع اهللا عز وجل حالةً من رأيته: وقال احلسني النوري لبعض أصحابه
تخرجه عن حد علم الشرع فال تقربنه، ومن رأيته يدعي حالة ال يدلُّ عليها دليلٌ وال 

 .يشهد هلا حفظٌ ظاهر فامه على دينه

أمرنا هذا كله جمموع على فضٍل واحد هو أن تلزم قلبك : وعن اجلريري قال
 .قائمااملراقبة ويكون العلم على ظاهرك 

من مل يزن أقواله وأفعاله وأحواله بالكتاب والسنة ومل يتهم : وعن أيب جعفر قال
 .)٢(خاطره فال تعده يف ديوان الرجال

 ):فصل(

                                     
وفيه «:  وقال١/٥٧، وذكره اهليثمى ىف جممع الزوائد ٣/٣٠٢أخرجه الطرباىن ىف الكبري : ضعيف )١(

 فقال eعن احلارث بن مالك األنصارى أنه مر بالنىب . »عنهة، وفيه من حيتاج الكشف عابن هلي
انظر ما تقول فإن لكل قول «: قال. أصبحت مؤمنا حقا: قال» كيف أصبحت يا حارثة؟«: له

عزفت نفسى عن الدنيا، فأسهرت ليلى وأظمأت ارى، : قال» حقيقة، فما حقيقة إميانك؟
اجلنة يتزاورون فيها، وكأىن أنظر إىل أهل النار وكأىن أنظر عرش رىب بارزا، وكأىن أنظر إىل أهل 

 .»يا حارثة عرفت فالزم«: قال. يتضاغون فيها
 .١٠/٢٣٠ذكره أبو نعيم ىف حلية األولياء  )٢(
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وإذ قد ثبت هذا من أقوال شيوخهم وقعت من بعض أشياخهم : قال املصنف
 الرد ها عنهم توجلبعدهم عن العلم فإن كان ذلك صحيح عليهم إذ ال حماباة يف غلطات

احلق وإن مل يصح عنهم حذرنا من مثل هذا القول وذلك املذهب من أي شخص 
 .صدر

فأما املشبهون بالقوم وليسوا منهم فأغالطهم كثرية، وحنن نذكر بعض ما بلغنا من 
ا من أغالط القوم، اهللا يعلم أننا مل نقصد ببيان غلط الغالط إال ترتيه الشريعة والغرية عليه

 نالدخل وما علينا من القائل والفاعل وإمنا نؤدي بذلك أمانة العلم، وما زال العلماُء يبي
كلُّ واحد منهم غلط صاحبه قصدا لبيان احلق ال إلظهار عيب الغالط وال اعتبار بقول 

كيف يرد على فالن الزاهد املتربك به، ألن االنقياد إمنا يكون إىل ما : جاهٍل يقول
 به الشريعة ال إىل األشخاص، وقد يكون الرجل من األولياء وأهل اجلنة وله جاءت

 .غلطات فال متنع مرتلته بيان زِهللا

واعلَم أنَّ من نظر إىل تعظيم شخص ومل ينظر بالدليل إىل ما صدر عنه كان كمن 
ليه ينظر إىل ما جرى على يد املسيح صلوات اهللا عليه من األمور اخلارقة ومل ينظر إ

 .ولو نظر إليه وأنه ال يقوم إال بالطعام مل يعِطِه إال ما يستحقه. فادعى فيه األلوهية

سألت : وقد أخربنا إمساعيل بن أمحد السمرقندي بإسناد إىل حيىي بن سعيد قال
 تهميينة ومالك بن أنس عن الرجل ال حيفظُ أو يشعبة وسفيان بن سعيٍد وسفيان بن ع

 .يبني أمره: ا مجيعايف احلديث، فقالو

وقد كان اإلمام أمحد بن حنبل ميدح الرجل ويبالغ مث يذكر غلطه يف الشيء بعد 
الشيخ : وقال عن سري السقطي. ِنعم الرجل فالن لوال أن خلةً فيه: الشيء وقال

إن اهللا عز وجلَّ ملا خلق احلروف : املعروف بطيب املطعم؛ مث حكي له عنه أنه قال
 .نفِّروا الناس عنه:  الباُء، فقالسجدت

 .وسيأيت ما يروى عن مجاعة منهم من سوء االعتقاد
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 ذكر تلبيس إبليس يف السماع وغريه
تكلم أبو محزة يف جامع طرسوس فقبلوه، فبينا هو : عن أيب عبد اهللا الرملي قال

بيك، لبيك ل: ذات يوم يتكلم إذ صاح غراب على سطح اجلامع، فزعق أبو محزة وقال
وبيع فرسه باملناداة على باب اجلامع هذا فرس . حلويل زنديق: فنسبوه إىل الزندقة وقالوا

 .الزنديق

لبيك : كان أبو محزة إذا مسع شيئًا يقول: وبإسناد إىل أيب بكر الفرغاين أنه قال
. وإمنا جعله داعيا من احلق أيقظه للذكر: لبيك، فأطلقوا عليه أنه حلويل، مث قال أبو علي

أطلق على أيب محزة أنه حلويل وذلك أنه كان إذا مسع : وعن أيب علي الروذباري قال
لبيك لبيك، : صوتا مثل هبوب الرياح وخرير املاء وصياح الطيور كان يصيح ويقول

 .فرموه باحللول

: وبلغين عن أيب محزة أنه دخل دار احلارث املُحاسيب فصاحت الشاة: قال السراج
لبيك يا سيدي، فغضب احلارث احملاسيب وعمد إىل : محزة شهقة، وقالماء، شهق أبو 
إذا أنت مل : قال أبو محزة. إن مل تتب ِمن هذا الذي أنت فيه أذحبك: سكني، وقال

 .حتسن تسمع هذا الذي أنا فيه فَِلم تأكل النخالة بالرماد

ى اخلراط وأنكر مجاعة من العلماء على أيب سعيد أمحد بن عيس: وقال السراج
عبد : ومنه قوله» كتاب السر«ونسبوه إىل الكفر بألفاظ وجدوها يف كتاب صنفه وهو 
وأبو العباس أمحد بن عطاء نسب : طائع ما أذن له فلزم التعظيم هللا فقدس اهللا نفسه، قال

وكم من مرة قد أُخذ اجلنيد مع علمه وشِهد عليه بالكفر : إىل الكفر والزندقة، قال
 .ة وكذلك أكثرهموالزندق

من : ذكر عن أيب بكرة حممد بن موسى الفرغاين الواسطي أنه قال: وقال السراج
وإياك أن تالحظ حبيبا أو كليما أو خليالً وأنت جتد إىل . ذكر افترى ومن صرب اجترى

صلِّ عليهم بال وقار وال جتعل : أَو الَ أصلي عليهم؟ قال: فقيل له. مالحظة احلق سبيالً
 . قلبك مقدارهلا يف
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وبلغين أن مجاعة من احللوليني زعموا أن احلق عز وجل اصطفى : قال السراج
ومنهم من قال بالنظر إىل . أجساما حلَّ فيهما مبعاين الربوبية، وأزال عنها معاين البشرية
وبلغين عن مجاعة من : قال. الشواهد املستحسنات ومنهم من قال حالٌّ يف املستحسنات

 .م يدعون الرؤية بالقلوب يف الدنيا كالرؤية بالعيان يف اآلخرةأهل الشام أ

: وبلغين أن أبا احلسني النوري شهد عليه غالم اخلليل أنه مسعه يقول: قال السراج
 ﴾حيبهم وحيبونه﴿: مسعت اهللا يقول: أنا أعشق اهللا عز وجل وهو يعشقين، فقال النوري

وقد ذهبت احللولية : قال القاضي أبو يعلى. ة، وليس العشق بأكثر من احملب]٥٤: املائدة[
 .إىل أن اهللا عز وجل يعشق

من حيث االسم فإن العشق : أحدها: وهذا جهل من ثالثة أوجه: قال املصنف
أن صفات اهللا عز وجل منقولة فهو يحب : عند أهل اللغة ال يكون إال ملا ينكح، والثاين
من أين له أن اهللا تعاىل حيبه : عرف، والثالثوال يقال يعشق كما يقال يعلم وال يقال ي

 .)١(»من قال إين يف اجلنة فهو يف النار«فهذه دعوى بال دليل، وقد قال النيب 

كنت أُماشي : وعن أيب عبد الرمحن السلمي، حكي عن عمرو املكِّي أنه قال
ين أن ميكن: احلُسني بن منصور يف بعض أزقة مكة وكنت أقرأ القرآن فسمع قراءيت فقال

 .ففارقته. أقول مثل هذا

لو : مسعت عمرو بن عثمان يلعن احلالج ويقول: وعن حممد بن حيىي الرازي قال
قرأت آية من : بأي شيٍء وجد عليه الشيخ؟ فقال: قدرت عليه لقتلته بيدي، فقلت

 .ميكنين أن أقول أو أؤلف مثله وأتكلم به: كتاب اهللا عز وجل فقال

حضر عندنا : قال: قال أبو بكر بن ممشاذ: سم الرازي يقولوبإسناد عن أيب القا
بالدينور رجلٌ ومعه خمالةٌ فما كان يفارقُها ال باللّيل وال بالنهار ففتشوا املخالة فوجدوا 

                                     
وفيه «:  وقال١/١٨٦ وذكره اهليثمى ىف جممع الزوائد ١/٦٥أخرجه الطرباىن ىف الصغري : ضعيف )١(

هو منكر احلديث، وذكره ابن حبان ىف الثقات، : وقالحممد بن أىب العطار الثقفى، ضعفه أمحد 
 .»ومع ذلك فهو من قول حيىي موقوفًا عليه
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، فوجه إىل بغداد )من الرمحن الرحيم إىل فالن بن فالن: (فيها كتابا للحالَّج عنوانه
كنت تدعي النبوة فصرت : طّي وأنا كتبته، فقالواهذا خ: فأُحضر وعرض عليه فقال

ما أدعي الربوبية ولكن هذا عني اجلمع عندنا، هل الكاتب إال : فقال! تدعي الربوبية؟
نعم ابن عطاء، وأبو حممد : هل معك أحد؟ فقال: اهللا تعاىل واليد فيه آلة، فقيل له

فإن كاناجلريري، وأبو بكر الشبلي، وأبو حممد اجلريري يتستر فا بن :  والشبلي يتستر
وسئل الشبلي . قائل هذا كافر، يقتلُ من يقول هذا: عطاء، فأحضر اجلريري وسئل فقال

من يقولُ هذا مينع، وسئل ابن عطاء عن مقالة احلالَّج فقال مبقالته وكان سبب : فقال
 .قتله

 سئل أبو عبد أمسعت عيسى بن بردل القزويين وقد: وبإسناد عن ابن باكويه قال
 )السريع: (اهللا بن خفيف عن معىن هذه األبيات

ـوتهسنا الهوِتـِه الثاقـب      سبحان من أظهر ناس سر
صورة اآلكل والشـاربِ    ثُم بدا يف خلقِه ظـاهراً يف
خلقُـه كلحظة احلاجب باحلاجبِ   حىت لقـد عاينـه

هذا شعر احلسني بن : قال عيسى بن فورك. على قائله لعنه اهللا: فقال الشيخ
 .إن كان هذا اعتقاده فهو كافر إال أنه رمبا يكون متقوالً عليه: قال. منصور

وبإسناد عن علي بن احملسن القاضي، عن أيب القاسم إمساعيل بن حممد بن زجني، 
محلين : عن أبيه، أن بنت السمري أدخلت على حامد الوزير، فسأهلا عن احلالّج فقالت

قد زوجتك من ابين سليمان وهو مقيم بنيسابور فمىت جرى شيء تنكرينه : لأيب إليه فقا
من جهته فصومي يومك واصعدي يف آخر النهار إىل السطح، وقومي على الرماد 
واجعلي فطرك عليه وعلى ملح جريش، واستقبليين بوجهك واذكري يل ما أنكرتيه منه 

طح فأحسست به قد غشيين فانتبهت وكنت ليلةً نائمة يف الس: قالت. فإين أمسع وأرى
اسجدي : إمنا جئتك ألوقظك للصالة، فلما نزلنا قالت ابنته: مذعورة ملا كان منه، فقال

نعم إله يف السماء وإله يف : أو يسجد أحد لغري اهللا، فسمع كالمي، فقال: فقلت. له
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 .األرض

إنه حاللُ : لفأول من قا. اتفق علماء العصر على إباحة دم احلالَّج: قال املصنف
: وقال: وإمنا سكت عنه أبو العباس بن سريج قال. الدم أبو عمر القاضي ووافقه العلماء

 .واإلمجاع دليل معصوم من اخلطأ. ال أدري ما يقول

إن اهللا أجاركم أن جتتمعوا على «قال رسول اهللا : وبإسناد عن أيب هريرة قال
 .)١(»ضاللة كلُّكم

: مسعت والدي يقول: ف بن يعقوب النعماين قالوبإسناد عن أيب القاسم يوس
إن كان ما أنزل اهللا عز وجل على : مسعت أبا بكر حممد بن داود الفقيه األصبهاين يقول
 .نبيه حقًا فما يقولُ احلالَّج باطلٌ، وكان شديدا عليه

 وقد تعصب للحالَّج مجاعةٌ من الصوفية جهالً منهم وقلَّة مباالٍة: قال املصنف
مسعت إبراهيم بن حممد : وبإسناد عن حممد بن احلسني النيسابوري قال. بإمجاع الفقهاء

 .إن كان بعد النبيني والصديقني موحد فهو احلالج: النصر اباذي كان يقول

وعلى هذا أكثر قُصاص زماننا وصوفية وقتنا جهالً من الكل بالشرع وبعدا عن 
ار احلالَّج كتابا بينت فيه ِحيله وخماريقه وما قال العلماء معرفة النقل، وقد مجعت يف أخب
 .فيه، واهللا املعني على قمع اجلُهال

مسعت عمر البنا البغدادي مبكة حيكي أنه ملا : وبإسناد عن أيب نعيم احلافظ قال
كانت حمنة غالم اخلليل ونسبة الصوفية إىل الزندقة أمر اخلليفة بالقبض عليهم فأخذ 

ا إىل النوري مبتدروري يف مجاعة فأدخلوا على اخلليفة فأمر بضرب أعناقهم فتقدم الن
آثرت حياة أصحايب : ما دعاك إىل البدار، قال: السياف ليضرب عنقه، فقال له السياف

                                     
من حديث أىب مالك األشعرى، وابن ) ٤٢٥٣(أخرجه أبو داود ىف الفنت واملالحم : حسن لغريه )١(

وقال . وال ختلو من ضعف، وفيه انقطاع بني شرع وأىب مالك) ٨٣، ٨٢(أىب عاصم ىف السنة 
 .وقد ذكر له طرق عدة. »احلديث مبجموع هذه الطرق حسن«): ١٣٣١(لباىن ىف الصحيحة األ
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على حيايت هذه اللحظة فتوقف السياف فرفع األمر إىل اخلليفة فرد أمرهم إىل قاضي 
 .سحاق فأمر بتخليتهمالقضاة إمساعيل بن إ

كان يسعى بالصوفية ببغداد غالم : وبإسناد إىل أيب العباس أمحد بن عطاء قال
ههنا قوم زنادقة، فأُخذ أبو احلسني النوري، وأبو محزة الصويف، : اخلليل إىل اخلليفة فقال

ذهب أيب وأبو بكر الدقَّاق، ومجاعة من أقران هؤالء واستتر اجلُنيد بن حممد بالفقه على م
ثور، فأدخلوا إىل اخلليفة فأمر بضرب أعناقهم، فأولُ من بدر أبو احلسني النوري، فقال 

أحببت أن أؤثر أصحايب : مل بادرت أنت من بني أصحابك ومل ترع؟ قال: له السياف
 .باحلياة مقدار هذه الساعة فرد اخلليفة أمرهم إىل القاضي فأُطلقوا

أنا أعشق اهللا واهللا يعشقين، : ذه القصة قول النوريومن أسباب ه: قال املصنف
 .فشهد عليه هبذا، مث تقدم النوري إىل السياف ليقتل إعانة على نفسه فهو خطأ أيضا

مسعت الرقِّي : مسعت أبا عمرو تلميذ الرقِّي قال: وبإسناد عن ابن باكويه، قال
. الضيافة: رقتان يكىن بأيب سليمان فقالكان لنا بيت ضيافة، فجاءنا فقري، عليه خ: يقول

امض به إىل البيت فأقام عندنا تسعة أيام فأكل يف كل ثالثة أيام أكلة، : فقلت البين
ال تقطع عنا أخبارك فغاب عنا اثنيت : فقلت له. الضيافة ثالثة أيام: فسألته املُقام فقال

ال له أبو شعيب املُقفَّع رأيت شيخا يق: من أين؟ فقال: عشرة سنة، مث قدم، فقلت
سنة فوقع يف نفسي أن أسأله فأقمت عنده أخدمه ،بتلىشيء كان أصل بالئه؟ : م أي

وما سؤالُك عما ال يعنيك، فصربت حىت مت : فلما دنوت منه ابتدأين قبل أن أسأله فقال
ا أنا أصلي بينم: فقال. إن رأيت: ال بد لك، فقلت له: يل ثالث سنني، فقال يف الثالثة

إخسأْ يا ملعون فإنَّ ريب عز وجل غين عن أن : بالليل إذْ الح يل من احملراب نور فقلت
لبيك، : يا أبا شعيب، فقلت: مث مسعت نداًء من احملراب: يربز للخلق ثالث مرات، قال

حتب أن أقبضك يف وقتك أو جنازيك على ما مضى لك، أو نبتليك ببالٍء نرفعك : فقال
فمكثت أخدمه متام : ليني؟ فاخترت البالء فسقطت عيناي ويداي ورجالي، قالبه يف ع

ادن مين، فدنوت منه، فسمعت أعضاءه خياطب : فقال يوما من األيام: اثنيت عشرة سنة
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 .بعضها بعضا ابرز حىت برزت أعضاؤه كلها بني يديه وهو يسبح ويقدس، مث مات

توهم أن الرجل رأى اهللا عز وجلَّ، فلما أنكر عوقب، وهذه احلكاية : قال املصنف
 .إن اهللا عز وجلَّ يرى يف الدنيا: وقد ذكرنا أن قوما يقولون

قد : قال» املقاالت«وقد حكى أبو القاسم عبد اهللا بن أمحد البلخي يف كتاب 
وأم ال ينكرون حكى قوم من املُشبهة أم يجيزون رؤية اهللا تعاىل باألبصار يف الدنيا، 

 الزمتهوم صافحتهجيزون مع ذلك ما يكك، وإن قومأن يكون بعض من تلقاهم يف الس
أصحاب الباطن : ومالمسته ويدعون أم يزورونه ويزوروهم، وهم يسمون بالعراق

 .وأصحاب الوساوس وأصحاب اخلطرات

 .وهذا فوق القبيح، نعوذ ب اهللا من اخلذالن: قال املصنف

 ر تلبيس إبليس على الصوفية يف الطهارةذك
قد ذكرنا تلبيسه على العباد يف الطهارة إال أنه قد زاد يف حق : قال املصنف

الصوفية على احلد فقوى وساوسهم يف استعمال املاء الكثري حىت بلغين أن ابن عقيل 
وضوء برطٍل دخل رباطًا فتوضأ فضحكوا لقلة استعماله املاء، وما علموا أن من أشبع ال

من املاء كفاه. 

من النهر، يب : من أين تتوضأ؟ فقال: وبلغنا عن أيب حامد الشريازي أنه قال لفقري
كان عهدي بالصوفية يسخرون من الشيطان، واآلن يسخر : قال. وسوسةٌ يف الطهارة

ر هبم الشيطان، ومنهم من ميشي باملداس على البواري وهذا ال بأس به، إال أنه رمبا نظ
 السلف على هذا، والعجب ذلك شريعةً وما كان خيار املبتدىء إىل من يقتدي به فيظن
ممن يبالغُ يف االحتراز إىل هذا احلد متصفًا بتنظيف ظاهره وباطنه حمشو بالوسخ والكدر، 

 .واهللا املوفق

 ذكر تلبيس إبليس عليهم يف الصالة
اد يف الصالة وهو بذلك يلبس على وقد ذكرنا تلبيسه على العب: قال املصنف
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الصوفية ويزيد، وقد ذكر حممد بن طاهر املقدسي أن من سنتهم اليت ينفردون هبا 
وينتسبون إليها صالة ركعتني بعد لبس املرقعة والتوبة، واحتج عليه حبديث ثُمامة بن 

 .)١(أن النيب أمره حني أسلم أن يغتسل:أُثاٍل

اهل إذا تعاطى ما ليس من شغله فإن ثُمامة كان كافرا وما أقبح باجل: قال املصنف
فأسلم، وإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسلُ يف مذهب مجاعة من الفقهاء منهم أمحد 
ابن حنبل، وأما صالة ركعتني فما أمر هبا أحد من العلماء ملن أسلم، وليس يف حديث 

 .الواقع مسوه سنةمثامة ذكر صالٍة فيقاس عليه، وهل هذا إال ابتداع يف 

مث من أقبح األشياء قوله أن الصوفية ينفردون بسنن، ألا إن كانت منسوبةً إىل 
الشرع فاملسلمون كلهم فيها سواء، والفقهاء أعرف هبا، فما وجه انفراد الصوفية هبا، 

 .وإن كانت بآرائهم فإمنا انفردوا هبا ألم اخترعوها

 املساكنذكر تلبيس إبليس على الصوفية يف 
أما بناء األربطة فإن قوما من املتعبدين املاضني اختذوها لالنفراد : قال املصنف

 :وهؤالء إذا صح قصدهم فهم على اخلطأ من ستة أوجه. بالتعبد

 .أم ابتدعوا هذا البناء، وإمنا بنيانُ أهل اإلسالم املساجد: أحدها

 .أم جعلوا للمساجد نظريا يقلِّلُ مجعها: والثاين

 .أم أفاتوا أنفسهم نقل اخلُطا إىل املساجد: والثالث

 .أم تشبهوا بالنصارى بانفرادهم يف األديرة: والرابع

 .أم تعذَّبوا وهم شباب وأكثرهم حمتاج إىل النكاح: واخلامس

                                     
، وابن ١/١٧١، والبيهقى ىف السنن الكربى )٩٨٣٤(أخرجه عبد الرزاق ىف مصنفه : صحيح )١(

واحلديث له أصل أخرجه البخارى ) ٢٧١٢(، والبغوى ىف شرح السنة )٢٥٣(خزمية ىف صحيحة 
 .من حديث أىب هريرة وفيه قصة) ١٧٦٤/٥٩(لم ىف اجلهاد ، ومس)٤٦٢(ىف الصالة 
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أم جعلوا ألنفسهم علما ينطق بأم زهاد فيوجب ذلك زيارُم : والسادس
 ومناخا )١(هبم، وإن كان قصدهم غري صحيٍح، فإم قد بنوا دكاكني للكوبةوالتربك 

 .للبطالة وأعالما إلظهار الزهد

وقد رأينا مجهور املتأخرين منهم مسترحيني يف األربطة من كد املعاش متشاغلني 
باألكل والشرب والغناء والرقص يطلبون الدنيا من كل ظامل وال يتورعون من عطاء 

كٍس، وأكثر أربطتهم قد بناها الظلمةُ ووقفوا عليها األموال اخلبيثة، وقد لبس عليهم ما
 .إبليس أن ما يصلُ إليكم رزقُكُم، فأسقطوا عن أنفسكم كُلفة الورع

فمهمتهم دوران املطبخ والطعام واملاء املربد، فأين جوع بشٍر، وأين ورع سري، 
ينقضي يف التفكُّه باحلديث أو زيارة أبناء الدنيا، وأين جد اجلُنيد؟ وهؤالء أكثر زمام 

حدثين قليب عن : فإذا أفلح أحدهم أدخل رأسه يف زرمانقته فغلبت عليه السوداُء فيقول
ريب، ولقد بلغين أن رجالً قرأ القرآن يف رباٍط فمنعوه، وأن قوما قرأوا احلديث يف رباط 

 .ليس هذا موضعه، واهللا املوفق: فقالوا هلم

 ذكر تلبيس إبليس على الصوفية يف اخلروج عن األموال والتجرد عنها

كان إبليس يلبس على أوائل الصوفية لصدقهم يف الزهد فرييهم عيب املال 
ويخوفهم من شره فيتجردون من األموال وجيلسون على بساط الفقر، وكانت 

 كُفي إبليس هذه فأما اآلن فقد. مقاصدهم صاحلة، وأفعاهلم يف ذلك خطأ لقلة العلم
املؤنة فإن أحدهم إذا كان له مال أنفقه تبذيرا وضياعا، واحلديث بإسناد عن حممد بن 

مسعت مجاعة من مشايخ الري : قال: مسعت أبا نصر الطُّوسي: احلسني السليمي قال
ورث أبو عبد اهللا املقري من أبيه مخسني ألف دينار سوى الِضياع والعقاِر : يقولون
 .ن ذلك كله وأنفقه على الفقراءفخرج ع

وقد روي مثلُ هذا عن مجاعة كثرية، وهذا الفعل ال ألوم صاحبه إذا كان يرجع 

                                     
 .آلة موسيقية تشبه العود، والنرد أو الشطرنج: الكوبة )١(
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إىل كفاية قد ادخرها لنفسه، أو إن كانت له صناعة يستغين هبا عن الناس، أو كان املال 
دي الناس أما إذا أخرج املال احلالل كله مث احتاج إىل ما يف أي. عن شبهٍة فتصدق به

وأفقر عياله فهو إما أن يتعرض ملنن االخوان أو لصدقام أو أن يأخذ من أرباب الظلم 
 .والشبهات فهذا هو الفعل املذموم املنهي عنه

ولست أتعجب من املتزهدين الذين فعلوا هذا مع قلة علمهم، وإمنا العجب من 
دمته للعقل والشرع، وقد أقوام هلم عقل وعلم كيف حثُّوا على هذا وأمروا به مع مصا

ذكر احلارث احملاسيب يف هذا كالما طويالً وشيده أبو حامد الغزايل ونصره، واحلارثُ 
عندي أعذر من أيب حامد، ألنَّ أبا حامد كان أفقه غري أن دخوله يف التصوف أوجب 

 .عليه نصرة ما دخل فيه

ىت زعمت أن مجع املال أيها املفتون م: فمن كالم احلارث احملاسيب يف هذا أنه قال
احلالل أعلى وأفضل من تركه، فقد أزريت مبحمد واملرسلني، وزعمت أن حممدا مل 
ينصح األمة إذ اهم عن مجع املال وقد علم أن مجعه خري هلم، وزعمت أن اهللا مل ينظر 
لعباده حني اهم عن مجع املال، وقد علم أن مجعه خري هلم، وما ينفعك االحتجاج مبال 

 .ود ابن عوٍف يف القيامة أن لو مل يؤت من الدنيا إال قوتا. صحابةال

ولقد بلغين أنه ملا تويف عبد الرمحن بن عوف، فقال ناس من أصحاب رسول : قال
سبحان اهللا وما ختافون على عبد : اهللا إنا خناف على عبد الرمحن فيما ترك، قال كعب

 ذلك أبا ذر فخرج مغضبا يريد كعبا، فمر بلحي الرمحن كسب طيبا وأنفق طيبا، فبلغ
إن أبا ذر طلبك فخرج هاربا حىت : بعري فأخذه بيده مث انطلق يطلب كعبا، فقيل لكعب

دخل على عثمان يستغيثُ به وأخربه اخلرب، فأقبل أبو ذر يقتص األثر يف طلب كعب 
ن هاربا من أيب ذر حىت انتهى إىل دار عثمان، فلما دخل قام كعب فجلس خلف عثما

هيه يا ابن اليهودية تزعم أنه ال بأس مبا ترك عبد الرمحن بن عوف، لقد : فقال له أبو ذر
األكثرون هم األقلُّون يوم القيامة، إال من قال هكذا «: خرج رسول اهللا يوما فقال

ريد هذا ، فرسول اهللا ي»يا أبا ذر وأنت تريد األكثر وأنا أريد األقل«: مث قال» وهكذا
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ال بأس مبا ترك عبد الرمحن بن عوف كذبت وكذب من : وأنت تقول يا ابن اليهودية
 .)١(فلم يرد عليه حرفًا حىت خرج. قال بقولك

فهذا عبد الرمحن مع فضله يوقف يف عرصة القيامة بسبب ماٍل كسبه : قال احلارث
من السعي إىل اجلن منعة مع فقراء املهاجرين من حالل للتعفف ولصنائع املعروف في

 .وصار حيبو يف آثارهم حبوا

 خروقد كان الصحابةُ رضي اهللا عنهم إذا مل يكن عندهم شيٌء فرحوا وأنت تد
املال وجتمعه خوفًا من الفقر، وذلك من سوء الظن ب اهللا وقلة اليقني بضمانه، وكفى 

: اا؟ وقد بلغنا أن رسول اهللا قالبه دائما، وعساك جتمع املال لنعيم الدنيا وزهرا ولذَّ
 .)٢(»من أِسف على دنيا فاتته قرب من النار مسرية سنٍة«

وحيك . وأنت تأسف على ما فاتك غري مكترٍث بقربك من عذاب اهللا عز وجل
وحيك إين . هل جتد يف دهرك من احلالل كما وجدت الصحابةُ وأين احلالل فتجمعه

لغة وال جتمع املال ألعمال الرب، فقد سئل بعض أهل لك ناصح أرى لك أنك تقنع بالب
 .تركُه أبر منه: العلم عن الرجل جيمع املال ألعمال الرب فقال

وبلغنا أن بعض خيار التابعني سئل عن رجلني أحدمها طلب الدنيا حالالً فأصاهبا 
، فأيهما أفضل؟ فوصل هبا رمحه وقدم منها لنفسه، واآلخر جانبها ومل يطلبها ومل يبذهلا

 .بعيد واهللا ما بينهما، الذي جانبها أفضل كما بني مشارق األرض ومغارهبا: فقال

فهذا كله كالم احلارث احملاسيب ذكره أبو حامد وشيده وقواه : قال املصنف
فمن راقب أحوال األنبياء : ، قال أبو حامد)٣(حبديث ثعلبة فإنه أعطي املال فمنع الزكاة

                                     
 .وسيتحكم عليها ابن اجلوزى قريبا: القصة ال أصل هلا )١(

 من حديث ٥/١٥٢، وأمحد ىف املسند )٦٢٦٨(أخرجه البخارى ىف االستئذان : والقول املرفوع فيها
 .أىب ذر

 ).١٧٧٠(سلسلة األحاديث الضعيفة : أنظر: ضعيف جدا )٢(
 ٣٢، ٧/٣١، وذكره اهليثمى ىف جممع الزوائد )٧٨٧٣(أخرجه الطرباىن ىف الكبري : ضعيف جدا )٣(

= 



-٢١٨- تلبيس إبليس

م مل يشك يف أن فقد املال أفضل من وجوده وإن صِرف إىل اخلريات، واألولياء وأقواهل
إذ أقل ما فيه اشتغاهلم بإصالحه عن ذكر اهللا عز وجل فينبغي للمريد أن خيرج من ماله 
حىت ال يبقى له إال قدر ضرورته فما بقي له درهم يلتفت إليه قلبه فهو حمجوب عن اهللا 

 .عز وجل

 .ف الشرع والعقل وسوء فهم للمراد باملالوهذا كله خبال: قال املصنف

 نقد مسالك الصوفية يف جتردهم
 ):فصل(

أما شرف املال فإن اهللا عز وجل عظَّم قدره وأمر حبفظه إذ : ىف رد هذا الكالم
وال تؤتوا السفهاء أموالكم ﴿: فقال تعاىل. جعله قواما لآلدمي الشريف فهو شريف

، وى عز وجل أن يسلم املالُ إىل غري رشيد، ]٥: ءالنسا [﴾الىت جعل اهللا لكم قياما
، وقد صح عن ]٦: النساء [﴾فإن آنستم منهم رشدا فأدفعوا إليهم أمواهلم﴿: فقال

ألن تترك ورثتك أغنياء خري لك من «:  وقال لسعد)١(رسول اهللا أنه ى عن إضاعة املال
 .)٢(»أن تتركهم عالةً يتكففُون الناس

 .)٣(»مالٌ كَماِل أيب بكرما نفعين «: وقال

                                     = 
: ، وقصة ثعلبة٥/٢٩٠، والبيهقى ىف دالئل النبوة »وفيه على بن يزيد األهلاىن وهو متروك«: وقال

، والزبيدى ىف احتاف السادة املتقني ٣/٢٦٦ج أحاديث اإلحياء ضعفها احلافظ العراقى ىف ختري
٨/٢٢٥. 

من ) ٥٩٣/١٤٠١٢(، ومسلم ىف األقضية )٥٩٧٥(أخرجه البخارى ىف األدب : متفق عليه )١(
 . حديث املغرية بن شعبة
 .من حديث أىب هريرة) ١٧١٥/١٠(وأخرجه مسلم ىف األقضية 

من حديث ) ١٦٢٨/٥(، ومسلم ىف الوصية )٦٣٧٣ (أخرجه البخارى ىف الدعوات: متفق عليه )٢(
 .سعد

، وأمحد ىف املسند )٩٤(، وابن ماجة ىف املقدمة )٣٦٦١(أخرجه الترمذى ىف املناقب : صحيح )٣(
= 
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: بعث إيلّ رسولُ اهللا فقال: واحلديث بإسناد مرفوع عن عمرو بن العاص، قال
إين أريد أن أبعثك على جيش «: ، فأتيته فقال»خذ عليك ثيابك وسالحك مث ائتين«

ما : يا رسول اهللا: فقلت. »فيسلمك اهللا ويغنمك، وأرغب لك من املال رغبة صاحلة
يا عمرو ِنعم املالُ «: فقال.  املال ولكين أسلمت رغبة يف اإلسالمأسلمت من أجل

 .)١(»الصاحل للرجل الصاحل

وكان يف . واحلديث بإسناد عن أنس بن مالك، أن رسول اهللا دعا له بكل خري
 .)٢(»اهللا م أكثر ماله وولده وبارك له« : آخر دعائه أن قال

: عبيد اهللا بن كعب بن مالك قالوبإسناد عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك أن 
إن من توبيت أن : فقلت يا رسول اهللا: مسعت كعب ابن مالك حيدث حديث توبته، قال

أمِسك بعض مالك فهو خري «: أخنلع من مايل صدقةً إىل اهللا عز وجل وإىل رسوله فقال
 .)٣(»لك

فهذه األحاديث خمرجة يف الصحاح وهي على خالف ما تعتقده : قال املصنف
وال ينكر أنه خياف . ملتصوفة من أنَّ إكثار املال حجاب وعقوبة وأن حبسه ينايف التوكلا

من فتنته وأن خلقًا كثريا اجتنبوه خلوف ذلك، وأن مجعه من وجهه يعز وسالمة القلب 
 .من االفتنان به يبعد، واشتغال القلب مع وجوده بذكر اآلخرة يندر وهلذا خيف فتنته

                                     = 
 ).٧٧(، من حديث أىب هريرة، وإسناده صحيح كما ىف صحيح ابن ماجه ٢/٢٥٣

 ووافقه ٢/٢ املستدرك ، وصححه احلاكم ىف٢٠٢، ٤/١٩٧أخرجه أمحد ىف املسند : صحيح )١(
ورجال أمحد وأىب يعلى رجال «:  وقال٩/٣٥٣الذهىب، وذكره اهليثمى ىف جممع الزوائد 

 .»الصحيح
، ومسلم ىف فضائل الصحابة )٦٣٤٤، ٦٣٣٤(أخرجه البخارى ىف الدعوات : متفق عليه )٢(

، ومسلم ىف )٦٣٧٨(وأخرجه البخارى ىف الدعوات . من حديث أم سليم) ٢٤٨٠/١٤١(
 .من حديث أنس بن مالك) ١٤٣، ٢٤٨١/١٤٢(فضائل الصحابة 

 ).٢٧٦٩/٥٣(، ومسلم ىف التوبة )٤٤١٨(أخرجه البخارى ىف املغازى : متفق عليه )٣(
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.  من اقتصر على كسب البلغة من ِحلِّها فذلك أمر ال بد منهفأما كسب املال فإنَّ
وأما من قصد مجعه واالستكثار منه من احلالل نظرنا يف مقصوده، فإن قصد نفس 
املفاخرة واملباهاة فبئس املقصود، وإن قصد إعفاف نفسه وعائلته وادخر حلوادث زمانه 

راء وفعل املصاحل أثيب على قصده وزمام وقصد التوسعة على اإلخوان وإغناء الفق
 .وكان مجعه هبذه النية أفضل من كثري من الطاعات

وقد كان نيات خلٍق كثري من الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني يف مجع املال سليمة 
 .حلسن مقاصدهم جلمعه فحرصوا عليه وسألوا زيادته

:  بأرض يقال هلا فرسه)١(وبإسناٍد عن ابن عمر أن رسول اهللا أقطع الزبري حفر
 وكان )٢(»أعطوه حيث بلغ السوطُ«: ثرثر، فأجرى فرسه حىت قام، مث رمى سوطه فقال

 .اهللا م وسع علي: سعد بن عبادة يدعو فيقول

: وأبلغُ من هذا أن يعقوب عليه الصالة والسالم ملا قال له بنوه: قال املصنف
 ابنه بنيامني معهم، وأن شعيبا مال إىل هذا وأرسل] ٦٥: يوسف [﴾ونزداد كيل بعري﴿

وأن «، ]٢٧: القصص [﴾فإن أمتمت عشرا فمن عندك﴿: طمع يف زيادة ما يناله فقال
 جراٍد من ذهب فأخذ حيثو يف ثوبه يستكثر )٣(أيوب عليه السالم ملا عويف، نثر عليه رجلُ

 مركوز يف وهذا أمر. )٤(»يا رب من يشبع من فضلك: أما شبعت؟ قال: منه، فقيل له
 .الطباع فإذا قُصد به اخلري كان خريا حمضا

إن اهللا عز وجل ى عباده : وأما كالم احملاسيب فخطأ يدل على اجلهل بالعلم وقوله

                                     
 .مسافة ما جيرى فرسه حىت يقف: عدو فرسه، واملراد: حضر )١(
 والبيهقى ىف ،٢/١٥٦، وأمحد ىف املسند )٣٠٧٢(أخرجه أبو داود ىف اخلراج واإلمارة : ضعيف )٢(

، ىف )٦٧٣( من حديث ابن عمر، وضعفه األلباىن ىف ضعيف أىب داود ٦/١٤٤السنن الكربى 
 .ضعيف: قال احلافظ. إسناده عبد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم

 .هو الطائفة العظيمة من اجلراد، واملراد عدد كثري منه: رجل جراد )٣(
 .من حديث أىب هريرة) ٣٣٩١ (أخرجه البخارى ىف أحاديث األنبياء: صحيح )٤(
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عن مجع املال، وأن رسول اهللا ى أمته عن مجع املال، فهذا حمال، إمنا النهي عن سوء 
 .القصد باجلمع أو عن مجعه من غري ِحلِِّه

كره من حديث كعب وأيب ذر فمحال من وضع اجلُهاِل وخفاء صحته عنه وما ذ
 .أحلقه بالقوم، وقد روي بعض هذا وإن كان طريقه ال يثبت

وبإسناد عن مالك بن عبد اهللا الزيادي عن أيب ذر أنه جاء يستأذنُ على عثمان 
ك ماالً فما ترى يا كعب إن عبد الرمحن توفِّي وتر: فأذن له وبيده عصاه، فقال عثمان

إن كان يصلُ فيه حق اهللا تعاىل فال بأس، فرفع أبو ذر عصاه فضرب كعبا، : فيه؟ فقال
. ما أُحب لو أن يل هذا اجلبل ذهبا أُنفقُه ويتقبلُ مني«: مسعت رسول اهللا يقول: وقال

: ـ قال، أنشدك ب اهللا يا عثمانُ أمسعت هذا؟ ـ ثالث مرات »أذر خلفي ست أواٍق
 .نعم

وا بن هليعة: قال املُصنف ،تقال حيىي. مطعونٌ فيه: وهذا احلديثُ ال يثب : حتجال ي
والصحيح يف التاريخ أن أبا ذر تويف سنة مخس وعشرين وعبد الرمحن تويف سنة . حبديثه

مث لفظ ما ذكروه من حديثهم يدل . اثنتني وثالثني، فقد عاش بعد أيب ذر سبع سنني
 . حديثهم موضوععلى أن

إنا خناف على عبد الرمحن، أو ليس : مث كيف تقولُ الصحابةُ رضي اهللا عنهم
اإلمجاع منعقدا على إباحة مجع املال من ِحلِّه، فما وجه اخلوف مع اإلباحة، أو يأذنُ 
الشرع يف شيء مث يعاقب عليه، هذا قلَّةُ فهٍم وفقه، مث تعلقه بعبد الرمحن وحده دليل 

أنه مل يِسر سري الصحابة، فإنه قد خلَّف طلحة ثالمثائة هبار، يف كل هبار ثالثة على 
اِحلملُ، وكان مال الزبري مخسني ألف ألف ومائيت ألف، وخلف ابن : قناطري، والبهار

مسعود رضي اهللا عنه تسعني ألفًا، وأكثر الصحابة كسبوا األموال وخلَّفوها ومل ينكر 
 .أحد منهم على أحد

إن عبد الرمحن حيبو حبوا يوم القيامة، فهذا دليلٌ على أنه ال يعرف : أما قولهو
أعوذ ب اهللا من أن حيبو عبد الرمحن . احلديث، أو كان هذا مناما وليس هو يف اليقظة
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يف القيامة، أفترى من يسبق إذا حبا عبد الرمحن بن عوف وهو من العشرة املشهود هلم 
 .غفور هلم، ومن أصحاب الشورىباجلنة، ومن أهل بدر امل

 .رمبا اضطرب حديثه: مث احلديث يرويه عمارة بن زاذان، وقال البخاري

. ال حيتج به: وقال أبو حامت الرازي. يروي عن أنس أحاديث مناكري: وقال أمحد
 .ضعيف: وقال الدارقطين

بينما :  عنه قالأَخبرنا أبو احلصني مرفوعا إىل عمارة عن ثابت عن أنس رضي اهللا
ِعري لعبد : ما هذا؟ فقالوا: عائشة رضي اهللا عنها يف بيتها مسعت صوتا يف املدينة، فقالت
وكانت سبعمائة بعٍري، : الرمحن بن عوف قِدمت من الشام حتملُ من كلِّ شيٍء، قال

: مسعت رسول اهللا يقول: فقالت عائشةُ رضي اهللا عنها. فارجتت املدينةُ من الصوت
، فبلغ ذلك عبد الرمحن ابن )١(»رأيت عبد الرمحن بن عوف يدخلُ اجلنة حبواقد «

إن استطعت ألدخلنها قائما، فجعلها بأقتاهبا وأمحاهلا يف سبيل اهللا عز : عوف، فقال
 .وجل

ترك املال احلالل أفضل من مجعه، ليس كذلك؛ بل مىت صح القصد فجمعه : وقوله
من أسف على «واحلديثُ الذي ذكره عن رسول اهللا . ماءأفضل بال خالف عند العل

 .اخل محالٌ، ما قاله رسول اهللا قط» ...دنيا فاتته

: وما الذي أصاب احلالل والنيب يقول: هل جتد يف دهرك حالالً، فيقال له: وقوله
دن ما خرجت من املع) مذ( أترى يريد باحلالل وجود حبة )٢(»احلاللُ بين واحلرام بين«

بل لو باع املسلم يهوديا كان الثمن حالالً بال .تقلَّبت يف شبهة، هذا يبعد، وما طُولبنا به
وأعجب لسكوِت أيب حامد بل لنصرته ما حكى، وكيف . هذا مذهب الفقهاء.شك

                                     
وفيه «:  وقال١٠/٢٣٩، وذكره اهليثمى ىف جممع الزوائد ١/٦٣أخرجه أمحد ىف املسند : ضعيف )١(

 .»ابن هليعة، وقد ضعفه غري واحد
من حديث ) ١٥٩٩/١٠٧(، ومسلم ىف املساقاة )٢٠٥١(أخرجه البخارى ىف البيوع : متفق عليه )٢(

 .النعمان بن بشري
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ولو ادعي اإلمجاع على . إن فقد املال أفضل من وجوده وإن صِرف إىل اخلريات: يقول
 .لصح، ولكن تصوفه غري فتواهخالف هذا 

الزم : إين يف كفاية فقال: مسعت رجالً يقول أليب عبد اهللا: وعن املروزي قال
 .السوق تصل به الرحم وتعود املرضى

ينبغي للمريد أن خيرج من ماله، قد بينا أنه إن كان حراما أو فيه شبهة أو : وقوله
وإال فال وجه لذلك، وأما ثعلبة .  منهإن يقنع هو باليسري أو بالكسب جاز له أن خيرج

 .فما ضره املالُ إمنا ضره البخلُ بالواجب

فقد كان إلبراهيم عليه الصالة والسالم زرع ومالٌ، ولشعيب : وأما األنبياء
ال خري فيمن ال يطلب املال يقضي : ولغريه، وكان سعيد بن املسيب رضي اهللا عنه يقول

ويصلُ به رمحه فإن مات تركه مرياثًا ملن بعده، وخلَّف ابن به دينه ويصون به عرضه 
وقد خلَّف سفيانُ الثوري رضي . املُسيب أربعمائة دينار، وقد ذكرنا ما خلفت الصحابة

املالُ يف هذا الزمان سالح، وما زال السلف ميدحون املال : اهللا عنه مائتني، وكان يقول
وإمنا جتافاه قوم منهم إيثارا للتشاغل بالعبادات ومجع . وجيمعونه للنوائب وإعانة الفقراء

اهلمم فقنعوا باليسري، لو قال هذا القائلُ أن التقلُّل منه أوىل، قرب األمر، ولكنه زاحم به 
 .مرتبة اإلمث

 الصرب على الفقر واملرض
 ):فصل(

 الفقراء واعلَم أن الفقر مرض فمن ابتلي به فصرب أُثيب على صربه، وهلذا يدخلُ
اجلنة قبل األغنياء خبمسمائة عام ملكان صربهم على البالء، واملال نعمة والنعمة حتتاج إىل 

 .شكر، والغين وإن تعب وخاطر كاملفيت وااهد، والفقري كاملعتزل يف زاوية

وقد ذكر أبو عبد الرمحن السلمي يف كتاب سنن الصوفية باب كراهية أن خيلف 
: ديث الذي مات من أهل الصفة وخلَّف دينارين، فقال رسول اهللالفقري شيئًا، فذكر ح
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 .)١(»كيتان«

وهذا احتجاج من ال يفهم احلال فإن ذلك الفقري كان يزاحم الفقراء : قال املصنف
كيتان، ولو كان املكروه نفس ترك املال ملا : يف أخذ الصدقة وحبس ما معه فلذلك قال

ذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالةً يتكفَّفُون إنك إن ت«: قال رسول اهللا لسعد
 . وملا كان أحد من الصحابة خيلف شيئًا)٢(»الناس

حثَّ رسول اهللا على الصدقة فجئت : وقد قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
 فلم ينكر عليه )٣(مثله: فقلت. »وما أبقيت ألهلك؟«بنصف مايل، فقال رسول اهللا 

 .اهللا عليه وسلمرسولُ اهللا صلى 

ويف هذا احلديث دليل على بطالن ما يقولُه جهلةُ املتصوفة : قال ابن جرير الطربي
أن ليس لإلنسان ادخار شيٍء يف يومه لغده، وأنّ فاعل ذلك قد أساء الظَّن بربه ومل 

 اختذُوا«: وكذلك قوله عليه الصالة والسالم: قال ابن جرير. يتوكَّل عليه حق توكُّله

                                     
، وأبو يعلى والبزار من حديث ابن ٤٢١، ٤١٥، ١/٤١٢أخرجه أمحد ىف املسند : هحسن لغري )١(

وفيه عاصم بن هبدلة وقد ثقة غري واحد، «:  وقال اهليثمى١٠/٢٤٠مسعود كما ىف جممع الزوائد 
 .»وبقية رجاله رجال الصحيح

 الزوائد  من حديث أىب أمامة، وذكره اهليثمى ىف جممع٢٥٨، ٥/٢٥٢وأخرجه أمحد ىف املسند 
رواه كله أمحد بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح غري شهر بن حوشب «:  وقال١٠/٢٤٠

 . »وقد وثق
) ٣٦٥٢(، والبزار )٥٠٣٧ ــ ٤٩٩٧(، وأبو يعلى )٣٢٦٣(وأخرجه ابن حبان ىف صحيحة 

 .بأسانيد خمتلفة
من حديث ). ١٦٢٨/٥(ومسلم ىف الوصية ) ٢٧٤٢(أخرجه البخارى ىف الوصايا : متفق عليه )٢(

 .سعد بن أىب وقاص
، والدارمى ىف الزكاة )٣٦٧٥(، والترمذى ىف املناقب )١٦٧٨(أخرجه أبو داود ىف الزكاة : حسن )٣(

، ١٨١، ٤/١٨٠، والبيهقى ىف السنة الكربى )١٢٤٠(، وابن أىب عاصم ىف السنة )١٦٦٠(
صحيح أىب داود  ووافقه الذهىب، وقال األلباىن ىف ١/٤١٤وصححه احلاكم ىف املستدرك 

 .»حسن«): ١٤٧٢(
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، فيه داللة على فساد قول من زعم من املتصوفة أنه ال يصح لعبٍد )١(»الغنم فإا بركة
أال . التوكل على ربه إال بأن يصبح وال شيء عنده من عني وال عرض وميسي كذلك

 .)٢(ترى كيف ادخر رسول اهللا ألزواجه قُوت سنٍة

 ):فصل(

رضون لألوساخ ويطلبون، وهذا وقد خرج أقوام من أمواهلم الطيبة مث عادوا يتع
ألن حاجة اإلنسان ال تنقطع، والعاقل يعد للمستقبل وهؤالء مثلُهم يف إخراج املال عند 

 .بداية تزهدهم مثل من روى يف طريق مكة فبدد املاء الذي معه

قدم أبو حصٍني السلمي بذهب من : واحلديث بإسناد عن جابر بن عبد اهللا قال
: ينا كان عليه وفضل معه مثلُ بيضة احلمامة، فأتى هبا رسول اهللا فقالمعدم فقضى د

فجاءه عن ميينه فأعرض : يا رسول اهللا ضع هذه حيثُ أراك اهللا أو حيثُ رأيت، قال
عنه، مث جاءه عن يساره فأعرض عنه، مث جاءه من بني يديه فنكس رسول اهللا رأسه، 

و أصابته لعقرته، مث أقبل عليه رسول اهللا فلما أكثر عليه أخذها من يديه فحذفه هبا ل
يعمد أحدكم إىل ماله فيتصدق به مث يقعد فيتكفَّف الناس، وإمنا الصدقةُ عن «: فقال

 .)٣(»ظهر غىن وابدأ مبن تعولُ

: وقد رواه أبو داود يف سننه من حديث حممود بن لبيد عن جابر بن عبد اهللا قال
يا رسول اهللا أصبت هذه : جل مبثل البيضة من ذهب فقالكنا عند رسول اهللا إذ جاءه ر

من معدٍن فخذها فهي صدقةٌ ما أملك غريها، فأعرض عنه رسول اهللا مث أتاه من قبل 
                                     

، »إسناده صحيح، ورجاله ثقات«: ، وىف الزوائد)٢٣٠٤(أخرجه ابن ماجه ىف التجارات :صحيح )١(
 من حديث أم هانئ، وقال األلباىن ىف ٢٤/٤٢٧، والطرباىن ىف الكبري ٦/٤٢٤وأمحد ىف املسند 

 .»صحيح«): ٧٧٣(الصحيحة 
) ٤٩، ١٧٥٧/٤٨(، ومسلم ىف اجلهاد والسري )٤٠٣٣(غازى أخرجه البخارى ىف امل: متفق عليه )٢(

 .من حديث عمر بن اخلطاب
، من طريق عمر بن احلكم ابن ثوبان، ٤/٢/١٩أخرجه ابن سعد ىف الطبقات الكربى : ضعيف )٣(

 .»منكر احلديث: قال البخارى«: ٢/٥٢٥وعبد اهللا بن أىب حيىي، قال الذهىب ىف امليزان 
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ركنه األمين فقال مثل ذلك فأعرض عنه، مث أتاه من ِقبل ركنه األيسر، فأعرض عنه 
ا فلو أصابته ألقصعته أو لعقرته، رسول اهللا مث أتاه من خلفه فأخذها رسول اهللا فحذفه هب

خري . هذه صدقة مث يقعد يتكفف الناس: يأيت أحدكم مبا ميلك فيقول«فقال رسول اهللا 
خذ عنا مالك ال حاجة لنا «: ، ويف رواية أخرى)١(»الصدقة ما كان عن ظهر غىن

 .)٢(»به

 دخل رجل: وروى أبو داود من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه، قال
فأمر له منها بثوبني، مث حثَّ على . املسجد فأمر رسول اهللا أن يطرحوا ثيابا فطرحوا

 .)٣(»خذ ثوبك«: الصدقة، فجاء فطرح أحد الثوبني فصاح به

دخل : قال ابن شاذان: قال: ونقلت من خط أيب الوفاء بن عقيل: قال املصنف
ري يسأله ماالً ينفقه عليهم، فرد مجاعة من الصوفية على الشبلي، فأنفذ إىل بعض املياس

ارجع إليه : يا أبا بكر، أنت تعرف احلق فهالَّ طلبت منه، فقال للرسول: الرسول وقال
. الدنيا سفلةٌ أطلبها من سفلٍة مثلك وأطلب احلق من احلق، فبعث إليه مبائة دينار: وقل له

داء من هذا الكالم القبيح وأمثاله فقد إن كان أنفذ إليه املائة دينار لالفت: قال ابن عقيل
 .أكل الشبلي اخلبيث من الرزق وأطعم أضيافه منه

 ):فصل(

ما أريد أن تكون ثقيت إال ب اهللا، وهذا : وقد كان لبعضهم بضاعة فأنفقها، وقال
 .قلةُ فهٍم ألم يظنون أن التوكُّل قطع األسباب وإخراج األموال

                                     
، وابن خزمية ىف )١٦٥٩(، والدارمى ىف سننه )١٦٧٣(اود ىف الزكاة أخرجه أبو د: ضعيف )١(

 ووافقه الذهىب، وهو ليس كما قاال، ١/٤١٣، وصححه احلاكم ىف املستدرك )٢٤٤١(صحيحة 
، وضعفه األلباىن ىف ٤/١٥٤ الكربى نفإن فيه ابن إسحاق مدلس وقد؟؟؟والبيهقى ىف السن

 ).٣٦٩(ضعيف أىب داود 
 .، وإسناده هو إسناد احلديث السابق)١٦٧٤(بو داود ىف الزكاة أخرجه أ: ضعيف )٢(
 .)١٦٧٥(أخرجه أبو داود ىف الزكاة : حسن )٣(
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أنبأنا جعفر : أخربنا أبو نعيم احلافظ قال: خلطيب، قالأخربنا ا: أخربنا القزاز، قال
دققت على أيب يعقوب الزيات بابه يف مجاعة : مسعت اجلُنيد يقول: اخللدي يف كتابه قال
ما كان لكم شغلٌ يف اهللا عز وجل يشغلُكُم عن ايء إيلَّ، فقلت : من أصحابنا، فقال

فسألته عن مسألة يف التوكل .  ننقطع عنهإذا كان جميئنا إليك من شغلنا به فلم: له
استحييت من اهللا أن : فأخرج درمهًا كان عنده مث أجابين، فأعطى التوكُّل حقَّه، مث قال

 .أُجيبك وعندي شيء

لو فهم هؤالء معىن التوكُّل وأنه ثقةُ القلب ب اهللا عز وجلَّ ال : قال املصنف
ولكن قل فهمهم، وقد كان سادات . المإخراج صور املال، ما قال هؤالء هذا الك

 .الصحابة والتابعني يتجرون وجيمعون األموال وما قال ِمثل هذا أحد منهم

وقد روينا عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه قال حني أُمر بترك الكسب ألجل 
 فمن أين أطعم عيايل؟: شغله باخلالفة

 التوكل، وكذلك ينكرون على وهذا القولُ منكر عند الصوفية يخرجون قائله من
: هذا الطعام يضرين، وقد رووا يف ذلك حكاية عن أيب طالب الرازي قال: من قال

ال آكُلُه فإنه : كُلْ، فقلت: حضرت مع أصحابنا يف موضع فقدموا الل بن وقال يل
يضرين، فلما كان بعد أربعني سنة صلَّيت يوما خلف املقام ودعوت اهللا عز وجل 

: فسمعت هاتفًا يهتف يب ويقول.  م إنك تعلم أين ما أشركت بك طرفة عنياهللا: وقلت
 .وال يوم اللَّنب

هذا يضرين، : وهذه احلكايةُ اهللا أعلم بصحتها ـ واعلم أن من يقول: قال املصنف
ال يريد أن ذلك يفعل الضرر بنفسه وإمنا يريد أنه سبب الضرر كما قال اخلليل صلوات 

وقد صح عن ] ٣٦: إبراهيم [﴾رب إن أضللن كثريا من الناس﴿: ليهاهللا وسالمه ع
ما نفعين مقابلٌ لقول :  وقوله)١(»ما نفعين مال كمال أيب بكر«: رسول اهللا أنه قال

                                     
، وأمحد ىف املسند )٩٤(، وابن ماجه ىف املقدمة )٣٦٦١(أخرجه الترمذى ىف املناقب : صحيح )١(

 .» صحيحإسناده«): ٧٧(، من حديث أىب هريرة، وقال األلباىن ىف صحيح ابن ماجه ٢/٢٥٣
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ما زالت أكلةُ خيرب تعاودين فهذا أوانُ قطعت «: ويصح عنه أنه قال. ما ضرين: القائل
 .)١(»أهبري

 من رتبة النبوة، وقد نسب النفع إىل املال والضرر إىل وقد ثبت أنه ال رتبة أوىل
الطعام، فالتحاشي عن سلوك طريقه تعاٍط على الشريعة فال يلتفت إىل هذيان من هذى 

 .يف مثل هذا

 زهد الصوفية يف املال
 ):فصل(

وقد بينا أنه كان أوائل الصوفية خيرجون من أمواهلم زهدا فيها، : قال املصنف
كما ذكرناه من خمالفتهم . م قصدوا بذلك اخلري إال أم غلطوا يف هذا الفعلوذكرنا أ

بذلك الشرع والعقل؛ فأما متأخروهم فقد مالوا إىل الدنيا ومجع املال من أي وجه كان 
فمنهم من يقدر على الكسب وال يعمل وجيلس يف الرباط . إيثارا للراحة وحبا للشهوات

ومعلوم أن الصدقة ال . ى صدقات الناس وقلبه معلَّق بطرق البابأو املسجد ويعتمد عل
، وال يبالون من بعث إليهم، فرمبا بعث الظاملُ )٣( سوي)٢(حتلُّ لغين وال لذي مرٍة

وقد وضعوا يف ذلك بينهم كلماٍت منها تسميةُ ذلك بالفتوح، . واملاكس فلم يردوه
 .إنه من اهللا فال يرد عليه وال نشكر سواه: نهاوم. إن رزقنا ال بد أن يصل إلينا: ومنها

فإن . وهذا كله خالف الشريعة وجهلٌ هبا وعكس ما كان السلف الصاحل عليه
احلاللُ بين واحلرام بين وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس «: النيب قال

                                     
هو شريان األورطى، : واألهبر. من حديث عائشة) ٤٤٢٨(أخرجه البخارى ىف املغازى : صحيح )١(

 .وهو الشريان الرئيسى الذى حيمل الدم إىل القلب
 .بكسر امليم، القوة: مرة )٢(
، والدارمى ىف سننه )٦٥٢(، والترمذى ىف الزكاة )١٦٣٤(أخرجه أبو داود الزكاة : صحيح )٣(

 ).٨٧٧(اإلرواء : نظرا، و٢/١١٩ والدارقطىن ىف سننه ،)١٦٣٩(
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قد قاء أبو بكٍر الصديق رضي اهللا ، و)١(»فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه
 .عنه من أكل الشبهة

وكان الصاحلون ال يقبلون عطاَء ظاٍمل وال ممن يف ماله شبهةٌ، وكثري من السلف مل 
ذَكرت أليب عبد اهللا رجالً : وعن أيب بكر املروزي قال. يقبل صلة اإلخوان عفافًا وترتها
ليس : وال خلة واحدة، مث سكت، مث قالأي رجٍل كان ل: من احملدثني فقال رمحه اهللا

لعمري لقد : أليس كان صاحب سنة؟ فقال: كل اخلالل يكملها الرجل، فقلت له
 .كتبت عنه ولكن خلة واحدة كان ال يبايل ممن أخذ

ولقد بلغنا أن بعض الصوفية دخل على بعض األمراء الظلمة فوعظه : قال املصنف
لنا صيادون وإمنا الشباك ختتلف، مث أين هؤالء من ك: فأعطاه شيئًا فقبله، فقال األمري

 واليد العليا هي )٢(»اليد العليا خري من اليد السفلى«: األنفة من امليل للدنيا فإن النيب قال
العليا هي : املعطية، هكذا فسره العلماء وهو احلقيقة، وقد تأوله بعض القوم فقال

 . هذا إال تأويل قوٍم استطابوا السؤالوال أرى: اآلخذة، قال ابن قتيبة

 ):فصل(

ولقد كان أوائل الصوفية ينظرون يف حصول األموال من أي وجٍه : قال املصنف
الشيخ : ويفتشون عن مطاعمهم، وسئل أمحد بن حنبل عن السري السقطي فقال

رياملعروف بطيب املطعم، وقال الس :ا فنصبت صحبت مجاعة إىل الغزو فاكترينا دار
فأما من يرى ما قد جتدد من صوفية . فيها تنورا فتورعوا أن يأكلوا من خبز ذلك التنور

م ال يبالون من أين أخذوا فإنه يعجبزماننا من كو. 

قد مضى إىل األمري فالن : ولقد دخلت بعض األربطة فسألت عن شيخه فقيل يل
                                     

من حديث ) ١٥٩٩/١٠٧(، ومسلم ىف املساقاة )٢٠٥١(أخرجه البخارى ىف البيوع : متفق عليه )١(
 .النعمان بن بشري

من حديث ) ١٠٣٣/٩٤(، ومسلم ىف الزكاة )١٤٢٩(أخرجه البخارى ىف الزكاة : متفق عليه )٢(
 .عبد اهللا بن عمر
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وحيكم ما : مري من كبار الظلمة، فقلتيهنئه خبلعٍة قد خلعت عليه، وكان ذلك األ
يقعد أحدكم عن . كفاكم أن فتحتم الدكان حىت تطوفوا على رؤوسكم بالسلع

الكسب مع قدرته عليه معوالً على الصدقات والصالت مث ال يكفيه حىت يأخذ ممن 
لُّ، كان، مث ال يكفيه حىت يدور على الظلمة فيستعطي منهم، ويهنئهم مبلبوٍس ال حي

ضرعلى اإلسالم من كل م وواليٍة ال عدل فيها، واهللا إنكم أضر. 

 ):فصل(

وقد صار مجاعة من أشياخهم جيمعون املال من الشبهات مث : قال املصنف
ينقسمون، فمنهم من يدعي الزهد مع كثرة املال وحرصه على اجلمع وهذه الدعوى 

ء مع مجعه املال وأكثر هؤالء يضيقون على الفقر مضادةٌ للحال، ومنهم من يظهر الفقرا
بأخذهم الزكاة وال جيوز هلم ذلك، وقد كان أبو احلسن البسطامي شيخ رباط ابن 
ايان يلبس الصوف صيفًا وشتاء وتقصده الناس يتربكون به فمات فخلف أربعة آالف 

 .دينار

الً من أهل الصفَّة مات وهذا فوق القبيح، وقد صح عن النيب أن رج: قال املصنف
 .)١(»كيتان«فخلف دينارين فقال 

 ذكر تلبيس إبليس على الصوفية يف لباسهم
 وأنه قال لعائشة رضي )٢(ملا مسع أوائل القوم أن النيب كان يرقع ثوبه: قال املصنف

 وأن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان يف )٣(»ال ختلعي ثوبا حىت ترقعيه«: اهللا عنها

                                     
 وقد سبق ١٠/٢٤٠جممع الزوائد : ، وانظر٤٢١، ١/٤١٥أخرجه أمحد ىف املسند : لغريهحسن  )١(

 .خترجيه قريبا
، وأبو )٢١١٣(، وابن حبان ىف صحيحه ١٦٧، ١٢١، ٦/١٠٦أخرجه أمحد ىف املسند : صحيح )٢(

 .»صحيح«): ٤٩٣٧(، وقال األلباىن ىف صحيح اجلامع )١٣، ١٢(الشيخ ىف أخالق النىب 
هذا حديث غريب ال نعرفه إال من «: وقال) ١٧٨٠(أخرجه الترمذى ىف اللباس : داضعيف ج )٣(

: ، وانظر»صاحل بن حسان منكر احلديث: ومسعت حممدا يقول: حديث صاحل بن حسان، قال
= 
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رقاع، وأن أُويسا القرين كان يلتقطُ الرقاع من املزابل فيغسلها يف الفرات مث ثوبه 
يخيطُها فيلبسها، اختاروا املُرقَّعات، وقد أبعدوا يف القياس فإن رسول اهللا وأصحابه 
كانوا يؤثرون البذاذة ويعرضون عن الدنيا زهدا، وكان أكثرهم يفعل هذا ألجل الفقر، 

سلمة بن عبد امللك أنه دخل على عمر بن عبد العزيز وعليه قميص كما روينا عن م
واهللا ما له قميص غريه، : اغسلي قميص أمري املؤمنني، فقال: وسخ فقال المرأته فاطمة

فأما إذا مل يكن هذا لفقر، وقصد البذاذة فما له من معىن. 

 الزهد يف اللباس
 ):فصل(

فإم يعمدون إىل ثوبني أو ثالثة، كل واحد منها فأما صوفيةُ زماننا : قال املصنف
الشهرة والشهوة، فإنَّ : على لون، فيجعلوها خرقًا ويلفِّقوا فيجمع ذلك الثوب وصفني

لبس مثل هذه املرقعات أشهى عند خلٍق كثري من الديباج، وهبا يشتهر صاحبها أنه من 
كذا قد ظنوا وإن إبليس قد لبس الزهاد، أفتراهم يصريون بصورة الرقاع كالسلف؟ 

أنتم صوفيةٌ ألن الصوفية كانوا يلبسون املرقعات وأنتم كذلك، أتراهم ما : عليهم وقال
علموا أن التصوف معىن ال صورة، وهؤالء قد فام التشبيه يف الصورة واملعىن، أما 

وال يأخذون الصورة فإنَّ القدماء كانوا يرقعون ضرورة وال يقصدون التحسن باملرقع 
أثوابا جددا خمتلفة األلوان فيقطعون من كل ثوٍب قطعة ويلفقوا على أحسن الترقيع 

 .وخييطوا ويسموا مرقعة

وأما عمر رضي اهللا عنه ملا قدم بيت املقدس حني سأل القسيسون والرهبان عن 
د بن الوليد وغريمها، أيب عبيدة وخال: أمري املسلمني فعرضوا عليهم أمراء العساكر مثل

هو : لنا أمري غري هؤالء، فقالوا: ليس هذا املُصور عندنا، ألكم أمري أو ال؟ فقالوا: فقالوا
أرسلوا إليه ننظُره : نعم، هو عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، فقالوا: أمري هؤالء؟ قالوا

                                     = 
 ).١٢٩٤(الضعيفة 
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حاصرمتونا ما تقدرون فإن كان هو سلَّمنا إليكم من غري قتاٍل وإن مل يكن هو فال، فلو 
 علينا، فأرسل املسلمون إىل عمر رضي اهللا عنه وأعلموه بذلك، فقدم عليهم وعليه ثوب

 على - الروحانيةُ والقسوس -، فلما رأوه )١(مرقع سبع عشرة رقعة بينها رقعة من أدمي
الصوفية يف هذه الصفة سلَّموا بيت املقدس إليه من غري قتال، فأين هذا مما يفعله جهالُ 

 .زماننا، فنسألُ اهللا العفو والعافية، وأما املعىن فإن أولئك كانوا أصحاب رياضة وزهد

 ):فصل(

ومن هؤالء املذمومني من يلبس الصوف حتت الثياب ويلوح بكُمه : قال املصنف
حىت يرى لباسه، وهذا لصٌّ ليلي، ومنهم من يلبس الثياب اللينة على جسده مث يلبس 

وف فوقها وهذا لص اري مكشوف، وجاء آخرون فأرادوا التشبه بالصوفية الص
وصعب عليهم البذاذة وأحبوا التنعم ومل يروا اخلروج من صورة التصوف لئال يتعطل 
املعاش فلبسوا الفُوط الرفيعة واعتموا بالرومي الرفيع إال أنه بغري طراز، فالقميص 

 .ن مخسة أثواب من احلريروالعمامة على أحدهم بثم

وقد لبس إبليس عليهم أنكم صوفية بنفيس النفس، وإمنا أرادوا أن جيمعوا بني 
رسوم التصوف وتنعم أهل الدنيا، ومن عالمام مصادقةُ األمراء ومفارقة الفقراء كربا 

ما : اسرائيليا بين «: وقد كان عيسى ابن مرمي صلوات اهللا وسالمه عليه يقول. وتعظيما
لكم تأتونين وعليكم ثياب الرهبان، وقلوبكم قلوب الذِّئاب الضواري، البسوا لباس 

 .»امللوك وأِلينوا قلوبكم باخلشية

أخربنا أبو : أخربنا محد بن أمحد احلداد، قال: وأَخبرنا حممد بن أيب القاسم، قال
 بن مطرف، ثنا أبو ظفر، ثنا جعفر نعيم احلافظ، ثنا أمحد بن جعفر بن معبد، ثنا حيىي

إن من الناس ناسا إذا لقوا القراء ضربوا معهم : ابن سليمان، عن مالك بن دينار، قال
بسهم، وإذا لقوا اجلبابرة وأبناء الدنيا أخذوا معهم بسهم، فكونوا من قُراء الرمحن بارك 

                                     
 .اجللد: األدمي )١(
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 .اهللا فيكم

سني بن حممد بن العباس الفقيه، ثنا أمحد ابن أَخبرنا حممد نا محد نا أبو نعيم ثنا احل
إنكم : مسعت مالك بن دينار يقول: حممد الدالَّل، ثنا أبو حامت، ثنا هدبة، ثنا حزم، قال

يف زماٍن أشهب ال يبصر زمانكُم إال البصري، إنكم يف زمان كثري تفاحشهم قد انتفخت 
رة، فاحذروهم على أنفسكم ال يوقعوكم ألسنتهم يف أفواههم فطلبوا الدنيا بعمل اآلخ

 .يف شباكهم

أخربنا محد بن أمحد، نا أمحد بن : أَخبرنا احملمدان ابن ناصر وا بن عبد الباقي، قاال
عبد اهللا احلافظ، ثنا أمحد بن جعفر بن محدان، ثنا عبد اهللا بن أمحد، ثين مهنا الشامي، 

بن دينار إىل شاب مالزم للمسجد نظر مالك : ثنا ضمرة، عن سعيد بن شبل، قال
هل لك أن أكلم بعض العشارين يجرون عليك شيئًا وتكون : فقال له. فجلس إليه
 .فأخذ كفًا من تراب فجعله على رأسه: قال. ما شئت يا أبا حيىي: معهم، قال

نا محد نا أمحد، نا أبو نعيم، ثنا فاروق بن عبد الكبري : أَخبرنا احملمدان قاال
طايب، ثنا هشام بن علي السريايف، ثنا قطر بن محاد بن واقد، ثنا أيب، ثنا مالك بن اخل

فويل اجلسر فبينما هو يصلي إذ مرت : فابتلي. كان فىت يتفرى فكان يأتيين: دينار، قال
سبحان اهللا، : فأشار بيده. قرب لنأخذ للعامل بطة: سفينةٌ فيها بطٌّ، فنادى بعض أعوانه

 .)١(فكان أيب إذا حدث هبذا احلديث بكى وأضحك اجللساء: الأي بطتني، ق

مسعت : أَخبرنا أبو بكر بن حبيب، نا أبو سعد بن أيب صادق، ثنا ابن باكويه، قال
هو بذل الروح وإال فال تشتغل : أوصين، فقال: قلت لرومي: حممد بن خفيف، يقول

 .بترهات الصوفية

عبد اهللا احلُميدي، نا أبو بكر أمحد بن حممد األردستاين، أَخبرنا ابن ناصر، نا أبو 
قد ورد : بلغين أن رجالً قال للشبلي: ثنا عبدالرمحن السلمي، قال مسعت أيب، يقول

                                     
 .٣٨٣، ٢/٣٨٢ذكره أبو نعيم ىف حلية األولياء  )١(
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مجاعةٌ من أصحابك وهم يف اجلامع، فمضى فرأى عليهم املرقعات والفوط، فأنشأ 
 )الكامل: (يقول

وأرى نساء احلي غري نسـائها      فإا كخيـامهمأما اخليام
واعلم أن هذه البهرجة يف تشبيه هؤالء بأولئك ال : قلت: قال املصنف رمحه اهللا

فأما أهل الفطنة فيعلمون أنه تنميس بارد واألمر يف . ختفى إال على كل غيب يف الغاية
 )الرجز: (ذلك على حنو قول الشاعر

الظبـاء هبـم تشبهت حـور      إن سكنت فيك وال مثلُ سكن
ــافر ــاطٍق ون ــامت بن نٍس وذو خال بذي شـجن     بآ أص
مغالطًا قلت لصحيب دار مـن      مشــتبه أعرفُــه وإمنــا

 لبس الفوط املرقعات
أنه ليس من : أحدها: وإمنا أكره لبس الفوط املرقعات ألربعة أوجه: قال املصنف

اء الفقر وقد أمر أنه يتضمن ادع: لباس السلف وإمنا كان السلف يرقعون ضرورة، والثاين
أنه : والرابع. أنه إظهار للزهد وقد أمرنا بستره: اإلنسان أن يظهر نعمة اهللا عليه، والثالث

 .)١(تشبه هبؤالء املُتزحزحني عن الشريعة ومن تشبه بقوٍم فهو منهم

وقد أخربنا ابن احلُصني، نا ابن املذهب، نا أمحد بن جعفر، ثنا عبد اهللا بن أمحد، 
 ثنا أبو النضر، ثنا عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان، ثنا حسان بن عطية، عن أيب ثين أيب،

 .»من تشبه بقوم فهو منهم«قال رسول اهللا : منيب اجلُرشي عن ابن عمر، قال

ملا دخلت : أخربين أيب، قال: وقد أنبأنا أبو زرعة طاهر بن حممد بن طاهر، قال
يخ أبا حممد عبد اهللا بن أمحد السكري ألقرأ عليه بغداد يف رحليت الثانية قصدت الش

أيها :  فأخذت يف القراءة، فقال- وكان من املُنكرين على هذه الطائفة -أحاديث 
                                     

 من حديث ابن عمر وقال ٢/٥٠، وأمحد ىف املسند )٤٠٣١(ىف اللباس أخرجه أبو داود : حسن )١(
 .»سنده حسن«: ٦/١١٦ابن جمر ىف الفتح 
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الشيخ إنك لو كنت من هؤالء اجلهال الصوفية لعذرتك، أنت رجل من أهل العلم 
شيٍء أنكرت علي أيها الشيخ وأي : تشتغلُ حبديث رسول اهللا وتسعى يف طلبه، فقلت

حىت أنظر فإن كان له أصلٌ يف الشريعة لزمته، وإن مل يكن له أصل يف الشريعة تركته، 
أيها الشيخ هذه أمساُء بنت أيب بكر :  اليت يف مرقعتك؟ فقلت)١(ما هذه الشوازك: فقال

ني رضي اهللا عنهما تخرب أن رسول اهللا كان له جبةٌ مكفوفةُ اجليب والكُمني والفرج
، وإمنا وقع اإلنكار ألن هذه الشوازك ليست من جنس الثوب والديباج ليس )٢(بالديباج

 .من اجلُبة فاستدللنا بذلك على أن هلذا أصالً يف الشرع جيوز مثله

لقد أصاب السكري يف إنكاره وقلَّ فقه ابن طاهر يف الرد : قلت: قال املصنف
جليب والكمني قد جرت العادة بلبسها كذلك فال شهرة يف عليه، فإن اجلُبة املكفوفة ا

وقد أخربتك أم . فأما الشوازك فتجمع شهرة الصورة، وشهرة دعوى الزهد. لبسها
يقطعون الثِّياب الصحاح ليجعلوها شوازك ال عن ضرورة، يقصدون الشهرة حلسن 

 . من مشاخيهم كما بيناذلك والشهرة بالزهد، وهلذا وقعت الكراهيةُ، وقد كرهها مجاعة

أَخبرنا أبو بكر بن حبيب العامري، نا أبو سعد بن أيب صادق، ثنا أبو عبد اهللا بن 
: مسعت أبا احلسني بن هند يقول: مسعت احلسني بن أمحد الفارسي يقول: باكويه قال

وتزيينها، ملا فقد القوم الفوائد من القلوب اشتغلوا بالظواهر : مسعت جعفرا احلذَّاء، يقول
 .أصحاب املصبغات والفُوط: يعين بذلك

أَخبرنا ابن حبيب، نا ابن صادق، ثنا ابن باكويه، أخربنا أبو يعقوب اخلراط، قال 
 .كانت املرقعات غطاء على الدر فصارت جيفًا على مزابل: مسعت النوري، يقول

د بن حممد بن علي نظر حمم: وأخربين أبو احلسن احلنظلي، قال: قال ابن باكويه
إخواين، إن كان لباسكم موافقًا لسرائركم لقد : الكتاين إىل أصحاب املرقعات فقال

 .أحببتم أن يطلع الناس عليها، وإن كانت خمالفةً لسرائركم فقد هلكتم ورب الكعبة
                                     

 .نوع من الشريط معمول من احلرير املصبغ: الشوازك )١(
 .٦/٣٥٤، وأمحد ىف املسند )٢٠٦٩/١٠(أخرجه مسلم ىف اللباس : صحيح )٢(
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: أَخبرنا حممد بن ناصر، أنبأنا أبو بكر بن خلف، ثنا حممد بن احلسني السلمي، قال
قال أبو عبد اهللا حممد بن عبد اخلالق الدينوري لبعض : عت نصر بن أيب نصر يقولمس

ال يعجبنك ما ترى من هذه اللُّبسة الظاهرة عليهم، فما زينوا الظواهر إال بعد : أصحابه
 .أن خربوا البواطن

 دخلت يوما احلمام فرأيت على بعض أوتاد السلخ جبة مشوزكة: وقال ابن عقيل
أرى سلخ احلية فمن داخل؟ فذكر يل بعض من يتصوف : فقلت للحمامي. مرقعة بفوط

 .للبالء حوشا لألموال

 كثرة ترقيع املرقعة
 .ويف الصوفية من يرقع املرقعة حىت تصري كثيفة خارجة عن احلد: قال املصنف

ي أبو حممد أخربنا أمحد بن علي بن ثابت، نا القاض: أَخبرنا أبو منصور القزاز، قال
احلسن بن رامني األسداباذي، نا أبو حممد عبد اهللا بن حممد الشريازي، نا جعفر 

أوصى يل ابن الكريين : اخللدي، ثنا ابن خباب أبو احلسني صاحب ابن الكريين قال
وكانت : مبرقعته، فوزنت فردة كُم من أكمامها فإذا فيه أحد عشر رطالً، قال جعفر

 .لوقت الكيلاملرقعات تسمى يف ذلك ا

 ):فصل(

وجعلوا هلا إسنادا متصالً كلُّه . وقد قرروا أن هذه املرقعة ال تلبس إال من يد شيخ
باب السنة يف لبس اخلرقة من يد : كذب وحمال، وقد ذكر حممد بن طاهر يف كتابه فقال

مخيصةٌ الشيخ، فجعل هذا من السنة واحتج حبديث أم خالد أن النيب أُيت بثياٍب فيها 
؟ فسكت القوم، فقال رسولُ اهللا صلى اهللا عليه »من ترون أكسو هذه«: سوداُء فقال

 .)١(»أبلي وأخلقي«: وقال. فأُيت يب فألبسنيها بيده: ، قالت»ائتوين بأُم خالٍد«: وسلم

                                     
، وأبو داود ىف اللباس ٦/٣٦٤محد ىف املسند ، وأ)٥٨٢٣(أخرجه البخارى ىف اللباس : صحيح )١(

)٤٠٢٤.( 
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ةً، وكان أبوها خالد بن سعيد بن : قال املصنفا صبيوإمنا ألبسها رسول اهللا لكو
ا مهينة بنت خلف، قد هاجروا إىل أرض احلبشة فولدت هلما هناك أم خالد العاص، وأمه

وامسها أمة، مث قدموا فأكرمها رسول اهللا لصغر سنها، وكما اتفق فال يصري هذا سنة، 
 .وما كان من عادة رسول اهللا إلباس الناس، وال فعل هذا أحد من أصحابه وال تابعيهم

ة عند الصوفينة أن يلبس الصغري دون الكبري وال أن تكون اخلرقةُ مث ليس من الس
سوداء بل مرقعة أو فوطة، فهالَّ جعلوا السنة لبس اخلرق السود كما جاء يف حديث أم 

باب السنة فيما شرط الشيخ على املريد يف : خالد، وذكر حممد بن طاهر يف كتابه فقال
 السمع والطاعة يف العسر بايعنا رسول اهللا على: لبس املرقعة، واحتج حبديث عبادة

 .)١(واليسر

فانظر إىل هذا الفقه الدقيق، وأين اشتراطُ الشيخ على املريد من : قال املصنف
 .اشتراط رسول اهللا الواجب الطاعة على البيعة اإلسالمية الالزمة

 ):فصل(

وأما لبسهم املصبغات، فإا إن كانت زرقاء فقد فام فضيلةُ البياض، وإن كانت 
 فهو ثوب شهرة وشهرته أكثر من شهرة األزرق، وإن كانت مرقعة فهي أكثر فوطًا
 .وقد أمر الشرع بالثياب البيض وى عن لباس الشهرة. شهرة

فأما أمره بالثياب البيض فأخربنا هبة اهللا بن حممد، نا احلسن بن علي التميمي، نا 
ا علي بن عاصم، نا عبد اهللا أمحد بن جعفر، ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، ثين أيب، ثن

قال : بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، قال
البسوا من ثيابكم البيض فإا من خري ثيابكم وكفِّنوا «: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .)٢(»فيها موتاكم

                                     
 ).٤١ــ١٧٠٩/٤٤(، ومسلم ىف احلدود )٧٠٥٦(أخرجه البخارى ىف الفنت : متفق عليه )١(
حسن «: وقال) ٩٩٤(، والترمذى ىف اجلنائز )٣٨٧٨(أخرجه أبو داود ىف الطب : صحيح )٢(

= 
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ين حبيب بن أيب ثابت، وحدثين أيب، ثنا حيىي بن سعيد، عن سفيان، ث: قال عبد اهللا
البسوا الثياب البيض «: عن ميمون بن أيب شبيب، عن مسرة بن جندب، عن النيب قال

 .)١(»فإا أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم

وهذا الذي : ويف الباب عن ابن عمر، قال. هذان حديثان صحيحان: قال الترمذي
 .يستحبه أهل العلم

وقد ذكر . حب الثياب إلينا أن نكفن فيها البياضأ: وقال أمحد بن حنبل وإسحاق
باب السنة يف لبسهم املصبغات، واحتج بأن النيب : حممد بن طاهر يف كتابه فقال

، وأنه دخل يوم الفتح وعليه عمامة )٢(صلوات اهللا عليه وسالمه، لبس حلة محراء
 .)٣(سوداء

 لبسه غري جائز، وقد وال ينكر أن رسول اهللا لبس هذا، وال أنَّ: قلت: قال املصنف
روي أنه كان يعجبه احلربة، وإمنا املسنونُ الذي يأمر به ويداوم عليه، وقد كانوا يلبسون 

 .األسود واألمحر، فأما الفُوطُ واملُرقَّع فإنه لبس شهرة

 النهي عن لباس الشهرة وكراهته
 ):فصل(

                                     = 
، وابن حبان ىف ٢٧٤، ١/٢٤٧، وأمحد ىف املسند )١٤٧٢(، وابن ماجه ىف اجلنائز »صحيح

 ووافقه الذهىب، كلهم من حديث ١/٣٥٤، وصححه احلاكم ىف املستدرك )٥٤٢٣(صحيحه 
 .ابن عباس

والنسائى ىف اجلنائز » حسن صحيح«: وقال) ٢٨١٠(أخرجه الترمذى ىف األدب : صحيح )١(
ححه ، وص١٩، ١٨، ١٧، ٥/١٣، وأمحد ىف املسند )٣٥٦٧(وابن ماجه ىف اللباس ) ١٨٩٥(

 . ووافقه الذهىب٣٥٥، ١/٣٥٤احلاكم ىف املستدرك 
من حديث ) ٢٣٣٧/٩١(، ومسلم ىف الفضائل )٣٥٥١(أخرجه البخارى ىف املناقب : متفق عليه )٢(

 .»ورأيته ىف حلة محراء، ما رأيت شيئًا قط أحسن منه«: الرباء بن عازب وفيه
، وأمحد ىف املسند )٤٠٧٦( اللباس ، وأبو داود ىف)١٣٥٨/٤٥١(أخرجه مسلم ىف احلج : صحيح )٣(

٣/٣٦٣. 
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ون، أنبأنا أبو بكر فأخرب أبو منصور بن خري. وأما النهي عن لباس الشهرة وكراهته
اخلطيب، نا ابن رزقويه، ثنا جعفر بن حممد اخللدي، ثنا حممد بن عبد اهللا أبو جعفر 
احلضرمي، ثنا روح ابن عبد املؤمن، ثنا وكيع بن محرٍز الناجي، ثنا عثمان بن جهم، 

 من لبس ثوب شهرة أعرض اهللا عنه«: عن زر بن حبيش، عن أيب ذر، عن النيب أنه قال
١(»حىت يضعه(. 

أنبأنا املبارك بن عبد اجلبار، نا أبو الفرج : أَخبرنا عبد احلق بن عبد اخلالق، قال
وأنبأنا هبة اهللا بن حممد أنبأنا احلسن بن علي التميمي، ) ح(احلسني ابن علي الطَّناجريي 

ن اهليثم، أخربنا أبو حفص بن شاهني، ثنا خيثمة بن سليمان بن حيدرة، ثنا حممد ب: قاال
ثنا أمحد بن أيب شعيب احلراين، ثنا خملد بن يزيد، عن أيب نعيم، عن عبد الرمحن بن 
حرملة، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة وزيد بن ثابت، رضي اهللا عنهما عن النيب 

رقَّةُ الثياب وغلظُها، : وما الشهرتان؟ قال: أنه ى عن الشهرتني فقيل يا رسول اهللا«
 .)٢(»ولينها وخشونتها، وطولُها وقصرها، ولكن سداد بني ذلك واقتصاد

أَخبرنا حممد بن ناصر، نا حممد بن علي بن ميمون، نا عبد الوهاب بن حممد 
الغندجاين، نا أبو بكر ابن عبدان، ثنا حممد بن سهل، ثنا حممد بن إمساعيل البخاري، 

من «: يث، عن مهاجر، عن ابن عمر، قالقال موسى عن محاد بن سلمة، عن ل: قال
 .)٣(»لبس ثوبا مشهورا أذلَّه اهللا يوم القيامة

أخربنا ابن احلصني، نا ابن املُذهب، نا : وقد روي لنا مرفوعا قال: قال املصنف
أمحد بن جعفر، ثنا عبد اهللا بن أمحد، ثين أيب، ثنا حجاج، ثنا شريك، عن عثمان بن أيب 

:  الشامي، عن ابن عمر، قال؛ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمزرعة، عن مهاجر
                                     

هذا إسناده «: ، وقال البوصريى ىف الزوائد)٣٦٠٨(أخرجه ابن ماجه ىف اللباس : حسن لغريه )١(
 .»حسن، العباس بن يزيد خمتلف فيه

وأعله، وقال األلباىن ىف ضعيف اجلامع ) ٦٢٣١(أخرجه البيهقى ىف شعب اإلميان : موضوع )٢(
 .»موضوع«): ٦٠٤٤(

 .وأعله) ٦٢٢٧(أخرجه البيهقى ىف شعب اإلميان : ضعيف موقوف )٣(
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 .)١(»من لبس ثوب شهرة ألبسه اهللا ثوب املذلَّة يوم القيامة«

أَخبرنا حممد بن ناصر، نا املبارك بن عبد اجلبار وعبد القادر بن حممد بن يوسف، 
بو جعفر بن ذريح، ثنا أخربنا أبو إسحاق الربمكي، نا أبو بكر بن بخيت، ثنا أ: قاال

: هناد، ثنا أبو معاوية، عن ليث، عن مهاجر أيب احلسن، عن ابن عمر رضي اهللا عنه قال
 .»من لبس شهرة من الثياب ألبسه اهللا ثوب ذلَّة«

من ركب مشهورا من : وعن ليث عن شهر عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال
 .رمياالدواب أعرض اهللا عنه ما دام عليه وإن كان ك

رأى على ولده ثوبا قبيحا : وقد روينا أن ابن عمر رضي اهللا عنهما: قال املصنف
 .ال تلبس هذا، فإن هذا ثوب شهرة: دونا فقال

أَخبرنا إمساعيل بن أمحد، نا إمساعيل بن مسعدة، نا محزة بن يوسف، نا أبو أمحد 
د بن علي بن احلسن بن شقيق، بن عدي، ثنا أمحد بن حممد بن اهليثم الدوري، ثنا حمم

حدثنا حممد بن مزاحم، ثنا بكري بن معروف، عن مقاتل بن حيان، عن ابن بريدة، : قال
شهدت مع رسول اهللا فتح خيرب وكنت فيمن صعد الثَّلمة فقاتلت : عن أبيه بريدة، قال

نبا حىت رؤي مكاين وأبليت وعلي ثوب أمحر، فما علمت أين ركبت يف اإلسالم ذ
 أعظم منه للشهرة

الثياب اجلياد اليت يشتهر هبا ويرفع : كانوا يكرهون الشهرتني: وقال سفيان الثوري
عاتبت : وقال معمر. الناس إليه فيها أبصارهم، والثِّياب الرديئة اليت حيتقر فيها ويستبذل

يف إن الشهرة فيما مضى كانت يف طوله وهي اليوم : أيوب على طول قميصه، فقال
 .تشمريه

                                     
، وأمحد ىف املسند )٣٦٠٧(، وابن ماجه ىف اللباس )٤٠٢٩(أخرجه أبو داود ىف اللباس : حسن )١(

، وحسنه األلباىن ىف »إسناده صحيح«): ٥٦٦٤(، وقال الشيخ شاكر ىف حتقيق املسند ٢/٩٢
 ).٣٣٩٩(صحيح أىب داود 
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 لبس الصوف
ورمبا . ومن الصوفية من يلبس الصوف وحيتج بأن النيب لبس الصوف: قال املصنف

 .روى يف فضيلة لبس الصوف

 مل يكن لبسه )١(فأما لبس رسول اهللا الصوف فقد كان يلبسه يف بعض األوقات
 .شهرةً عند العرب

 منها شيء، وال خيلو وأما ما يروى يف فضل لبسه فمن املوضوعات اليت ال يثبت
إما أن يكون متعودا لُبس الصوف وما جيانسه من غليظ : البس الصوف من أحد أمرين

وإما أن يكون مترفًا مل يتعوده فال ينبغي له . الثياب فال يكره ذلك له ألنه ال يشتهر به
أنه حيمل بذلك على نفسه ما ال تطيق وال جيوز له ذلك، : أحدمها: لبسه من وجهني

 .أنه جيمع بلبسه بني الشهرة وإظهار الزهد: والثاين

وقد أخربنا أمحد بن منصور اهلمذاين، نا أبو علي أمحد بن سعد بن علي العجلي، 
نا أبو ثابت هجري بن منصور بن علي الصويف إجازة، ثنا أبو حممد جعفر بن حممد بن 

ل بن حممد الطائي، ثنا بكر احلسني بن إمساعيل األهبري ثنا ابن روزبة ثنا حممد بن إمساعي
بن سهل الدمياطي، ثنا حممد بن عبد اهللا بن سليمان، ثنا داود، ثنا عباد بن العوام، عن 

من لبس الصوف «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عباد بن كثري، عن أنس، قال
ىت تتساقط ليعرفه الناس كان حقًّا على اهللا عز وجلَّ أن يكسوه ثوبا من جرٍب ح

٢(»عروقُه(. 

أخربنا : أنبأنا أبو عثمان الصابوين وأبو بكر البيهقي قاال: أنبأنا زاهر بن طاهر قال
                                     

من حديث ) ٢٧٤/٧٩(، ومسلم ىف الطهارة )٥٧٩٩(أخرجه البخارى ىف اللباس : عليهمتفق  )١(
 .»وعليه جبة من صوف«: املغرية بن شعبة، وفيه

، وابن عراق ىف تنـزيه الشريعة ٢/٢٧٦أخرجه الديلمى كما ىف كشف اخلفا : موضوع )٢(
كما ىف امليزان روى أحاديث كذب : ، وىف إسناده عباد بن كثري، قال اإلمام أمحد٢/٢٧٧
٢/٣٧١. 
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أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي، ثنا 
مد بن العباس بن منصور، ثنا سهل بن عمار، ثنا نوح بن عبد الرمحن الصرييف، ثنا حم

: عبيد اهلمذاين، ثين عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، قال
إنَّ األرض لتعج إىل رهبا من الذين يلبسون «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .)١(»الصوف رياًء

أمحد ابن أَخبرنا حممد بن ناصر، نا جعفر بن أمحد، نا احلسن بن علي التميمي، ثنا 
شهدت : جعفر، ثنا عبد اهللا بن أمحد، ثين أيب، ثنا عبد الصمد، ثنا خالد بن شوذب قال

إنَّ . يا فُريقد يا ابن أم فريقد: احلسن وأتاه فرقد فأخذ احلسن بكسائه فمده إليه وقال
 .الرب ليس يف هذا الكساء وإمنا الرب ما وقر يف الصدر وصدقه العملُ

بد الباقي، نا أبو حممد اجلوهري، نا أبو عمر بن حيويه، نا أمحد أنبأنا حممد بن ع
حدثنا عمرو بن عاصم، ثنا : ابن معروف، ثنا احلسني بن الفهم، ثنا حممد بن سعد، قال

 وذُكر عنده الذين يلبسون -مسعت احلسن : يزيد بن عوانة، ثين أبو شداد املُجاشعي قال
ا أكنوا الِكبر يف قلوهبم، وأظهروا التواضع يف ما هلم تعاقدوا ثالثً:  فقال-الصوف 

 .لباسهم، واهللا ألحدهم أشد عجبا بكسائه من صاحب املطرف مبطرفه

أنبأنا ابن احلصني، أنبأنا أبو علي التميمي، نا أبو حفص بن شاهني، ثنا حممد بن 
عبد ايد يعين ابن سعيد بن حيىي البزوري، ثنا عبد اهللا بن أيوب املُخرمي، قال حدثنا 

أيب رواد، عن ابن طهمان يعين إبراهيم، عن أيب مالك الكويف، عن احلسن، أنه جاءه 
رجل ممن يلبس الصوف وعليه جبة صوف وعمامة صوف ورداء صوف، فجلس 
فوضع بصره يف األرض فجعل ال يرفع رأسه وكأنَّ احلسن خال فيه العجب، فقال 

                                     
، والديلمى ىف الفردوس كما ىف اجلامع الصغري ٢/٢٢٣أخرجه الشجرى ىف أماليه : موضوع )١(

وىف إسناده . »موضوع«: ورمز له السيوطى بالضعف، وقال األلباىن ىف ضعيف اجلامع) ١٩٤٩(
 بن منصور، قال ، وفيه أيضا عباد»متهم، كذبه احلاكم«: سهل بن عمار قال الذهىب ىف امليزان

كان يدلس، روى مناكري، انظر امليزان : ليس بشىء، وضعفه النسائى، وقال أمحد: ابن معني
٢/٣٧٦، ٢/٢٤٠. 
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إن : هم يف صدورهم شنعوا واهللا دينهم هبذا الصوف، مث قالإنَّ قوما جعلوا كرب: احلسن
: يا أبا سعيد وما زي املنافقني؟ قال: قالوا. رسول اهللا كان يتعوذُ من زي املنافقني

 .خشوع اللّباس بغري خشوع القلب

ولقد رأيت . هذا كالم رجل قد عرف الناس ومل يغره اللِّباس: قال ابن عقيل
يا أبا فالن، ظهر منه ومن : هؤالء يلبس اجلُبة الصوف، فإذا قال له القائلالواحد من 

 .أوباشه اإلنكار فعلم أن الصوف قد عمل عند هؤالء ما ال يعمله الديباج عند األوباش

أَخبرنا حممد بن عبد الباقي بن أمحد، نا محد بن أمحد احلداد، نا أبو نعيم احلافظ، 
، ثنا حممد بن إسحاق، ثنا إمساعيل بن أيب احلارث، ثنا هارون بن ثنا أبو حامد بن جبلة

قدم محاد بن أيب سليمان البصرة فجاءه : معروف، عن ضمرة، قال مسعت رجالً يقول
ضع عنك نصرانيتك هذه، فلقد رأيتنا : فرقد السبخي وعليه ثوب صوٍف فقال له محاد

 .)١(ليه معصفرة فيخرج علينا وع- يعين النخعي -ننتظر إبراهيم 

أَخبرنا حممد بن القاسم، نا محد بن أمحد، نا أبو نعيم احلافظ، ثنا عبد اهللا بن حممد، 
ثنا إبراهيم بن شريك األسدي، ثنا شهاب بن عباد، ثنا محاد، عن خالد احلذَّاء، أن أبا 

 .)٢(إياكم وأصحاب األكسية: قالبة قال

نا حممد بن احلسن الباقالين، نا القاضي : فر، قاالأَخبرنا حممد بن ناصر وعمر بن ظ
أبو العالء الواسطي، ثنا أبو نصر أمحد بن حممد النيازكي، نا أبو احلسني أمحد ابن حممد 
البزار، ثنا حممد بن إمساعيل البخاري، ثنا علي بن حجر، ثنا صاحل بن عمر الواسطي، 

فقال له .  العالية وعليه ثياب صوفجاء عبد الكرمي أبو أمية إىل أيب: عن أيب خالد قال
 .)٣(إمنا هذه ثياب الرهابني، إن كان املسلمون إذا تزاوروا جتملُوا: أبو العالية

أَخبرنا حممد بن أيب القاسم، نا محد بن أمحد بن عبد اهللا األصبهاين، نا أبو نعيم، ثنا 
                                     

 .٤/٢٢١ذكره أبو نعيم ىف حلية األولياء  )١(
 .٢٨٧، ٢/٢٨٦ذكره أبو نعيم ىف حلية األولياء  )٢(
 .٢/٢١٧ذكره أبو نعيم ىف حلية األولياء  )٣(
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محد بن إبراهيم الدورقي، ثنا الفيض أبو حممد بن حيان، ثنا أمحد بن احلسني احلذاء، ثنا أ
تزينت هلم بالصوف فلم ترهم يرفعون بك : مسعت الفضيل يقول: بن إسحاق، قال

رأسا، تزينت هلم بالقرآن فلم ترهم يرفعون بك رأسا، تزينت هلم بشيء بعد شيء، كل 
 .)١(ذلك إمنا هو حلب الدنيا

أخربنا أبو حفص بن شاهني، : املذهب، قالنا أبو علي بن : أنبأنا ابن احلصني قال
ثنا أمحد بن : ثنا احلسن بن علي بن شبيب، قال: ثنا إمساعيل ابن علي، قال: قال

يلبس أحدهم عباءة بثالثة دراهم ونصف، وشهوته يف : قال أبو سليمان: احلواري، قال
بني أبيضني أما يستحيي أن جياوز شهوته لباسه، ولو ستر زهده بثو. قلبه خبمسة دراهم

 .من أبصار الناس كان أسلم له

: - وكان يعدل بأبيه -قال يل سليمان بن أيب سليمان : قال أمحد بن أيب احلواري
ال يتكرب أحدهم إال إذا لبس : قال. التواضع: أي شيء أرادوا بلباس الصوف؟ قلت

 .الصوف

قندي، ثنا أبو بكر أَخبرنا املبارك بن أمحد األنصاري، نا عبد اهللا بن أمحد السمر
اخلطيب، نا احلسن ابن احلسني النعايل، نا أبو سعيد أمحد بن حممد بن رميح، ثنا روح 

أبصر الثَّوري رجال صوفيا فقال له : بن عبد ايب، ثنا أمحد بن عمر ابن يونس، قال
 .هذا بدعة: الثوري

 احلافظ، ثنا عبد املنعم ابن أَخبرنا حممد بن عبد الباقي، نا محد بن أمحد، نا أبو نعيم
قال سفيان الثوري لرجل : مسعت أبا داود، يقول: عمر، ثنا أمحد بن حممد بن زياد، قال

 .لباسك هذا بدعة: عليه صوف

أنبأنا زاهر بن طاهر، أنبأنا أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي، نا أبو عبد اهللا حممد 
مسعت أمحد : مر، ثنا حممد بن املنذر، قالأخربين حممد بن ع: بن عبد اهللا احلاكم، قال

                                     
 .٨/٩٨يم ىف حلية األولياء ذكره أبو نع )١(
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مسعت عبد اهللا بن املبارك يقول لرجل : مسعت احلسن بن الربيع، يقول: بن شداد، يقول
 .أكره هذا، أكره هذا: رأى عليه صوفًا مشهورا

أَخبرنا أبو بكر بن حبيب، نا أبو سعد بن أيب صادق، نا ابن باكويه، ين عبد 
 علي بن أيب عثمان بن زهري، ثنا عثمان بن أمحد ثنا احلسن بن الواحد بن بكر، ثنا

 وعليه -دخل عليٌّ املوصلي على املعاىف : مسعت بشر بن احلارث، يقول: عمرو، قال
يا أبا مسعود أخرج أنا : فقال. ما هذه الشهرة يا أبا احلسن:  فقال له-جبةُ صوف 

 .وأنت، فانظر أينا أشهر

 .شهرة البدن كشهرة اللباسليس : فقال له املعاىف

أَخبرنا إمساعيل بن أيب بكر املقرئ، نا طاهر بن أمحد، نا علي بن حممد بن بشران، 
: مسعت بشر بن احلارث، يقول: نا عثمان ابن أمحد الدقَّاق، ثنا احلسن بن عمرو، قال

راب فقال  محراء تدفع الت)١(دخل بديل على أيوب السختياين وقد مد على فراشه سبنية
 .هذا خري من الصوف الذي عليك: ما هذا؟ فقال أيوب: بديل

أخربنا أبو عبد اهللا بن : أَخبرنا أبو بكر بن حبيب، نا أبو سعد بن أيب صادق، قال
باكويه، ثنا عالن بن أمحد، ثنا حبيب بن احلسن، ثنا الفضل بن أمحد، ثنا حممد بن 

ئل عن لبس الصوف ـ، فشق عليه وتبين مسعت بشر بن احلارث ـ وس: يسار، قال
 .لبس اخلز واملعصفر أحب إيلَّ من لبس الصوف يف األمصار: الكراهة يف وجهه، مث قال

أخربنا أيب، نا احلسني بن علي الطَّناجريي، نا : أَخبرنا حيىي بن ثابت بن بندار، قال
 أمحد بن منصور، ثين يزيد السقا رفيق أمحد ابن منصور النوشري، ثنا حممد بن خملد، ثنا

من لبس هذا : فقلت له: رأيت فىت عليه مسوح قال: حممد ابن إدريس األنباري، قال
قال . قد رآين بشر بن احلارث فلم ينكر علي: من العلماء؟ من فعل هذا من العلماء؟ قال

عليه جبة مسوح فأنكرت عليه يا أبا نصر رأيت فالنا : فذهبت إىل بشر، فقلت له: يزيد

                                     
 .أزر النساء: السبنية )١(
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مل تستشرين يا أبا خالد، لو : فقال يل بشر: قال. قد رآين أبو نصر فلم ينكر علي: فقال
 .لبس فالن، ولبس فالن: قلت له، لقال يل

أَخبرنا أمحد بن منصور اهلمذاين، نا أبو علي أمحد بن سعد بن علي العجلي، نا أبو 
لصويف إجازة، نا أبو حممد جعفر بن حممد بن احلسني ثابت هجري بن منصور بن علي ا

بن إمساعيل الصويف، ثنا ابن روزبه، ثنا عبد اهللا بن أمحد بن نصر القنطري، ثنا إبراهيم 
مسعت أبا سليمان الداراين يقولُ لرجٍل لبس : بن حممد اإلمام، ثنا هشام بن خالد، قال

ورثك هذا الصوف؟ فسكت الرجل، إنك قد أظهرت آلة الزاهدين، فماذا أ: الصوف
 .يكون ظاهرك قطنيا وباطنك صوفيا: فقال له

أَخبرنا حيىي بن علي املدبر، نا أبو بكر حممد بن علي اخلياط، نا احلسن بن احلسني 
مسعت أبا بكر : بن محكان، مسعت أبا حممد احلسن بن عثمان بن عبدويه البزاز، يقول

دخل أبو حممد ابن أخي معروف :  مسعت ابن سريويه يقول:بن الزيات البغدادي، يقول
يا أبا حممد : الكرخي علي أيب احلسن بن بشار وعليه جبة صوف فقال له أبو احلسن

 .)١(صوفت قلبك أو جسمك، صوف قلبك والبس القوهي على القوهي

ا عبد العزيز أَخبرنا عبد الوهاب بن املبارك احلافظ، نا جعفر بن أمحد بن السراج، ن
حدثنا أيب، ثنا أمحد بن مروان، ثنا أبو بكر بن أيب الدنيا، ثنا : ابن حسن الضراب، قال
تبيع جبتك : قلت لبعض الصوفية: مسعت النضر بن شميٍل يقول: أمحد بن سعيد، قال

 .إذا باع الصياد شبكته بأي شيٍء يصطاد: الصوف، فقال

ولقد أخطأ من آثر لباس الشعر والصوف : ربيقال أبو جعفرحممد بن جرير الط
على لباس القطن والكتان، مع وجود السبيل إليه من حلِّه، ومن أكل البقول والعدس 

 .واختاره على خبز البر، ومن ترك أكل اللحم خوفًا من عارض شهوة النساء

 ):فصل(

                                     
 .الثياب البيض: القوهى )١(
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رتفعة وال الدون، وقد كان السلف يلبسون الثّياب املتوسطة ال امل: قال املصنف
ويتخيرون أجودها للجمعة والعيدين ولقاء اإلخوان، ومل يكن غري األجود عندهم 

 .قبيحا

وقد أخرج مسلم يف صحيحه من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، أنه رأى 
حلَّةً سرياء تباع عند باب املسجد، فقال لرسول اهللا لو اشتريتها ليوم اجلمعة وللوفود إذا 

إمنا يلبس هذه من ال خالق له يف «: دموا عليك، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمق
 . فما أنكر عليه ِذكر التجمل هبا، وإمنا أنكر عليه لكوا حريرا)١(»اآلخرة

كان املسلمون إذا : وقد ذكرنا عن أيب العالية أنه قال: قال املصنف رمحه اهللا
 .تزاوروا جتملُوا

نربا أبو بكر بن عبد الباقي، أنبأنا احلسن بن علي اجلوهري، نا أبو عمر بن أَخ
حيويه، نا أمحد بن معروف، نا احلسني بن الفهم، ثنا حممد بن سعد، نا إمساعيل بن 

كان املهاجرون واألنصار يلبسون لباسا : إبراهيم األسدي، عن ابن عون، عن حممد قال
الداري ا، وقد اشترى متيملَّةً بألف، ولكنه كان يصلي هبامرتفعح . 

وأخربنا عفان، ثنا محاد بن زيد، ثنا أيوب، عن حممد بن سريين، أن : قال ابن سعد
 .متيما الداري اشترى حلةً بألف درهم، وكان يقوم فيها باللّيل إىل صالته

حدثنا محاد بن سلمة، عن ثابت، أن متيما الداري كانت : وحدثنا عفان قال: قال
 .له حلةٌ قد ابتاعها بألف كان يلبسها الليلة اليت ترجى فيها ليلةُ القدر

 ا الداريعن قتادة، أن ابن سريين، أخربه أن متيم ا الفضل بن دكني، ثنا مهَّامنربأَخو
 .اشترى رداء بألف فكان يصلي بأصحابه فيه

لناس ثوبا وأطيبهم وقد كان ابن مسعود من أجود ا: قلت: قال املصنف رمحه اهللا
خرج احلسن : قال كلثوم بن جوشٍن. رحيا، وكان احلسن البصري يلبس الثياب اجلياد

                                     
 ).٢٠٦٨/٦(، ومسلم ىف اللباس )٥٨٤١(أخرجه البخارى ىف اللباس : متفق عليه )١(
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يا أستاذ ال ينبغي ملثلك أن يكون : وعليه جبةٌ مينية ورداء ميين، فنظر إليه فرقد، فقال
 يا ابن أُم فرقد أما علمت أن أكثر أصحاب النار أصحاب: هكذا، فقال احلسن

 .وكان مالك بن أنس يلبس الثياب العدنية اجلياد. األكسية

وكان ثوب أمحد بن حنبل يشترى بنحو الدينار وقد كانوا يؤثرون البذاذة إىل حد 
ورمبا لبسوا خلقان الثياب يف بيوم، فإذا خرجوا جتملُوا ولبسوا ما ال يشتهرون به من 

 .الدون وال من األعلى

بن منصور اهلمذاين نا أبو علي أمحد بن سعد بن علي العجلي ثنا أبو أَخبرنا أمحد 
ثابت هجري ابن منصور بن علي الصويف إجازة، نا أبو حممد جعفر بن حممد بن احلسني 
الصويف، ثنا ابن روزبة، ثنا أبو سليمان حممد بن احلسني بن علي بن إبراهيم احلراين، ثنا 

كان لباس : د بن خلف، ثنا عيسى بن حازم، قالحممد بن احلسن بن قتيبة، ثنا حمم
 .إبراهيم بن أدهم كتانا قطنا فروةً مل أر عليه ثياب صوٍف وال ثياب شهرة

: أَخبرنا حممد بن أيب القاسم، نا محد بن أمحد، نا أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا، قال
ي ذو النون خفًا رأى عل: مسعت حممد بن ريان يقول: مسعت حممد بن إبراهيم، يقول

انزع هذا يا بين فإنه شهرةٌ ما لبسه رسول اهللا إمنا لبس النيب خفَّني أسودين : أمحر فقال
 .)١(ساذجني

أَخبرنا حممد بن ناصر، نا حممد بن علي بن ميمون، نا عبد الكرمي بن حممد 
ن سامل، نا أبو سعيد احملاملي، نا علي بن عمر الدارقطين، نا أبو احلسن أمحد بن حممد ب

عبد اهللا بن شبيب املدين، ثين الزبري عن أيب غزية األنصاري، عن فليح بن سليمان، عن 
 .العري الفادح خري من الزي الفاضح: قال أبو جعفر املنصور: الربيع بن يونس، قال

 اللباس الذي يظهر الزهد

                                     
، »حسن«: وقال) ٢٨٢٠(، والترمذى ىف األدب )١٥٥(أخرجه أبو داود ىف الطهارة : حسن )١(

 . كلهم من حديث بريدة٥/٣٥٢، وأمحد ىف املسند )٥٤٩(وابن ماجه ىف الطهارة 
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 ):فصل(

بصاحبه يتضمن إظهار الزهد، وإظهار واعلم أنَّ اللباس الذي يزري : قال املصنف
الفقر وكأنه لسانُ شكوى من اهللا عز وجل ويوجب احتقار الالبس وكلُّ ذلك مكروه 

 .ومنهي عنه

أَخبرنا حممد بن ناصر، نا علي بن احلسني بن أيوب، نا أبو علي بن شاذان، ثنا أبو 
مد القرشي، ثنا عبيد اهللا بن عمر بكر ابن سلمان النجاد، ثنا أبو بكر بن عبد اهللا بن حم

القواريري، ثنا هشام بن عبد امللك، ثنا شعبة، عن أيب إسحاق، عن أيب األحوص، عن 
هل لك «: أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا قَِشف اهليئة، فقال: أبيه، قال
اهللا عز وجل من من كلِّ املال قد آتاين : قلت» من أي املال؟«: نعم، قال: قلت» مالٌ؟

 .)١(»فإذا آتاك اهللا عز وجل ماالً فلير عليك«: اإلبل واخليل والرقيق والغنم، قال

أَخبرنا ابن احلصني، نا ابن املذهب، نا أمحد بن جعفر، ثنا عبد اهللا بن أمحد، ثين 
 أيب، ثنا مسكني ابن بكري، ثين األوزاعي، عن حسان بن عطية، عن حممد بن املنكدر،

أما كان جيد «: أتانا رسولُ اهللا زائرا يف مرتيل فرأى رجالً شِعثًا، فقال: عن جابر، قال
أما كان جيد هذا ما «: ، ورأى رجالً عليه ثياب وسخةٌ، فقال»هذا ما يسكِّن به رأسه؟

٢(»يغسلُ به ثيابه(. 

سني بن عبد اجلبار، نا أبو احل: أَخبرنا عبد الوهاب بن املبارك وحممد بن ناصر، قاال
نا أبو : نا أبو حممد احلسن بن علي اجلوهري وأبو القاسم علي بن احملسن التنوخي، قاال

                                     
» حسن صحيح«: وقال) ٢٠٠٦(، والترمذى )٤٠٦٣(أخرجه أبو داود ىف اللباس : صحيح )١(

 ١/٢٥، وصححه احلاكم ىف املستدرك ٣/٤٧٣، وأمحد ىف املسند )٥٢٣٩(والنسائى ىف الزينة 
 ). موارد١٤٣٤(ووافقه الذهىب، وابن حبان ىف صحيحه 

، وأمحد ىف املسند )٥٢٥١(، والنسائى ىف الزينة )٤٠٦٢(أخرجه أبو داود ىف اللباس : صحيح )٢(
 ووافقه الذهىب، وابن حبان ىف صحيحه ٤/١٨٦، وصححه احلاكم ىف املستدرك ٣/٣٥٧
 ). موارد١٤٣٨(
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عمر حممد بن العباس بن حيويه، ثنا أبو بكر بن األنباري، ثين أيب، ثنا أبو عكرمة 
بن أيب مضى علي : الضبي، ثنا مسعود بن بشر، عن أيب عبيدة معمر ابن املثىن، قال

يا أمري املؤمنني أشكو إليك عاصما أخي، : طالب إىل الربيع ابن زياد يعوده، فقال له
علي : ترك املالذَّ ولبس العباءة فغم أهله، وأحزن ولده، فقال: ما شأنه؟ قال: قال

أترى اهللا أحلَّ لك الدنيا وهو يكره أخذك : عاصما، فلما حضر بش يف وجهه وقال
فو اهللا البتذالُك ِنعم اهللا بالفعال أحب إليه من . هللا أهونُ على اهللا من ذلكمنها، أنت وا

يا أمري املؤمنني إين أراك تؤثر لبس اخلشن وأكل الشعري فتنفس : ابتذالك باملقال، فقال
وحيك يا عاصم، إن اهللا افترض على أئمة العدِل أن يقدروا أنفسهم : الصعداء، مث قال
تبيغ : املعىن لئال يزيد ويغلو، يقال: قال أبو بكر األنباري. بيغ بالفقري فقرهبالعوام لئال يت

 .به الدم، إذا زاد وجاوز احلد

 جتويد اللباس
 ):فصل(

جتويد اللباس هوى للنفس، وقد أمرنا مبجاهدا، : فإن قال قائل: قال املصنف
 .قوتزين للخلِق وقد أمرنا أن تكون أفعالنا هللا ال للخل

وإمنا ينهى . إنه ليس كل ما واه النفس يذم وال كل التزين للناس يكره: فاجلواب
عن ذلك إذا كان الشرع قد ى عنه، أو كان على وجه الرياء يف باب الدين، فإن 
اإلنسان يحب أن يرى مجيالً وذلك حظُّ النفس وال يالم فيه، وهلذا يسرح شعره، 

ي عمامته، ويلبس بطانة الثوب اخلشن إىل داخل، وظهارته وينظر يف املرآة، ويسو
ذموال ي كرهاحلسنة إىل خارج، وليس يف شيء من هذا ما ي. 

أَخبرنا املبارك بن علي الصرييف، نا علي بن حممد بن العالّف، نا عبد امللك بن 
ائطي، ثنا بنان بن حممد ابن بشران، نا أمحد بن إبراهيم الكندي، نا حممد بن جعفر اخلر

: سليمان، ثنا عبدالرمحن بن هانئ، عن العالء بن كثري، عن مكحول، عن عائشة قالت
كان نفر من أصحاب رسول اهللا ينتظرونه على الباب فخرج يريدهم، ويف الدار ركوةٌ 
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فيها ماء، فجعل ينظر يف املاء ويسوي شعره وحليته، فقلت يا رسول اهللا، وأنت تفعلُ 
نعم، إذا خرج الرجل إىل إخوانه فليهيئ من نفسه فإنَّ اهللا مجيلٌ حيب «:  قالهذا؟
 .)١(»اجلمال

أَخبرنا حممد بن ناصر، أنبأنا عبد احملسن بن حممد بن علي، ثنا مسعود بن ناصر ابن 
أيب زيد، نا أبو إسحاق بن حممد بن أمحد، نا أبو القاسم عبد اهللا بن أمحد الفقيه، نا 

بن سفيان، ثنا عبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهللا العرزمي؛ عن أبيه، عن أم احلسن 
خرج رسولُ اهللا فمر بركوة لنا فيها ماء فنظر إىل ظلِّه فيها، مث : كلثوم، عن عائشة قالت

وأي «: يا رسول اهللا تفعلُ هذا؟ قال: سوى حليته ورأسه مث مضى، فلما رجع قلت
ملاء فهيأت من حلييت ورأسي، إنه ال بأس أن يفعله الرجلُ شيء فعلت؟ نظرت يف ظل ا

 .)٢(»املسلم إذا خرج إىل إخوانه أن يهيىء من نفسه

لو : فما وجه ما رويتم عن سري السقطي أنه قال: فإن قيل: قال املصنف رمحه اهللا
يد أن أحسست بإنساٍن يدخل علي فقلت كذا بلحييت ـ وأمر يده على حليته كأنه ير

. يسويها من أجل دخول الداخل عليه ـ خلشيت أن يعذبين اهللا على ذلك بالنار
أن هذا حممولٌ منه على أنه كان يقصد بذلك الرياء يف باب الدين من إظهار : فاجلواب

التخشع وغريه، فأما إذا قصد حتسني صورته لئال يرى منه ما ال يستحسن فإن ذلك غري 
 .ذموما فما عرف الرياء وال فهم املذموممذموم، فمن اعتقده م

أَخبرنا سعد اخلري بن حممد األنصاري، نا علي بن عبد اهللا بن حممد النيسابوري، نا 
أبو احلسني عبد الغافر بن حممد الفارسي، نا حممد بن عيسى بن عمرويه، ثنا إبراهيم ابن 

: ثىن، ثين حيىي بن محاد، قالحممد ابن سفيان، ثنا مسلم بن احلجاج، ثنا حممد بن امل

                                     
ىف إسناده العالء بن كثري الدمشقى وهو متروك كما ىف التقريب وأخرجه ابن السىن : ضعيف جدا )١(

 .بسند ضعيف أيضا وفيه متروك) ١٧٣( عمل اليوم والليلة ىف
، وىف إسناده حممد بن عبيد اهللا العزرمى )٥٨٥٢(ذكره الذهىب ىف ميزان االعتدال : ضعيف جدا )٢(

 ).٤٥٢، ٣٣٩(متروك، وابنه عبد الرمحن ليس بالقوى، كما ىف ضعفاء الدارقطىن 
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أخربنا شعبة، عن أبان بن تغلب، عن فضيل الفُقيمي، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، 
، »ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب«: عن ابن مسعود، عن النيب قال

 مجيلٌ إن اهللا«: إن أحدنا حيب أن يكون ثوبه حسنا ونعلُه حسنةً، قال: فقال رجل
الِكبر ِكبر من : انفرد به مسلم، ومعناه. )١(»يحب اجلمال، الكرب بطر احلق وغمطُ الناس

مبعىن ازدرى واحتقر: وغمط. بطر احلق. 

 ):فصل(

 .وقد كان يف الصوفية من يلبس الثياب املرتفعة: وقال املصنف رمحه اهللا

د بن أيب الصقر، نا علي بن احلسن أَخبرنا حممد بن ناصر، نا أبو طاهر حممد بن أمح
كان أبو العباس بن عطاء يلبس املرتفع من : بن جحاف، قال أبو عبد اهللا أمحد بن عطاء

 .البز كالدبيقي، ويسبح بسبِح اللؤلؤ ويؤثر ما طال من الثياب

 تكون وهذا يف الشهرة كاملُرقَّعات، وإمنا ينبغي أن: قلت: قال املصنف رمحه اهللا
 .ثياب أهِل اخلري وسطًا، فانظر إىل الشيطان كيف يتالعب هبؤالء بني طريف نقيض

 ):فصل(

وقد كان يف الصوفية من إذا لبس ثوبا خرق بعضه، ورمبا : قال املصنف رمحه اهللا
 .أفسد الثوب الرفيع القدر

 علي بن ثابت، أَخبرنا أبو منصور عبد الرمحن بن حممد القزاز، نا أبو بكر أمحد بن
كان ابن جماهد : مسعت عيسى بن علي الوزير، يقول: نا احلسن ابن غالب املقري، قال

سأُسكته الساعة بني : يدخل، فقال ابن جماهد: الشبلي، فقال: يوما عند أيب، فقيل له
يديك، وكان من عادة الشبلي إذا لبس شيئًا خرق فيه موضعا، فلما جلس، قال له ابن 

فطفق ﴿: أين يف العلم: يا أبا بكر أين يف العلم فساد ما ينتفع به؟ فقال له الشبلي: اهدجم
                                     

، والترمذى ىف الرب )٤٠٩١(وأبو داود ىف اللباس ، )٩١/١٤٧(أخرجه مسلم ىف اإلميان : صحيح )١(
 .١/٤٥١، وأمحد ىف املسند )٥٩(، وابن ماجه ىف املقدمة )١٩٩٨(
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أردت : فسكت ابن جماهد، فقال له أيب: ، قال]٣٣: ص [﴾مسحا بالسوق واألعناق
إنَّ : قد أمجع الناس أنك مقرئ الوقت، فأين يف القرآن: أن تسكته فأسكتك، مث قال له

عذِّبقل يا أبا بكر، فقال قوله : فقال له أيب. فسكت ابن جماهد:  حبيبه، قالاحلبيب ال ي
 ﴾وقالت اليهود والنصارى حنن أبناء اهللا وأحباؤه ، قل فلم يعذبكم بذنوبكم﴿: تعاىل

 .كأنين ما مسعتها قطُّ: ، فقال ابن جماهد]١٨: املائدة[

ن احلسن بن هذه احلكاية أنا مرتاب بصحتها أل: قلت: قال املصنف رمحه اهللا
 .غالب كان ال يوثق به

ادعى احلسن بن غالب أشياء تبين لنا فيها : أَخبرنا القزاز، نا أبو بكر اخلطيب، قال
كذبه واختالقه، فإن كانت صحيحة فقد أبانت عن قلَّة فهم الشبلي حني احتج هبذه 

فطفق مسحا ﴿: اآلية، وقلة فهم ابن جماهد حني سكت عن جوابه، وذلك أن قوله
 . ألنه ال جيوز أن ينسب إىل نيب معصوم أنه فعل الفساد﴾بالسوق واألعناق

مسح على أعناقها وسوقها، : واملفسرون قد اختلفوا يف معىن اآلية، فمنهم من قال
عقرها، وذبح اخليل وأكلُ : أنِت يف سبيل اهللا، فهذا إصالح، ومنهم من قال: وقال

 فيه جناح، فأما إفساد ثوٍب صحيح ال لغرٍض صحيح فإنه ال حلمها جائز، فما فعل شيئًا
 .جيوز، ومن اجلائز أن يكون يف شريعة سليمان جواز ما فعل وال يكون يف شرعنا

أَخبرنا حممد بن ناصر احلافظ، أنبأنا حممد بن أيب الصقر، ثنا علي بن احلسن بن 
مذهب أيب علي الروذباري كان : جحاف الدمشقي، قال أبو عبد اهللا أمحد بن عطاء

فكان خيرق الثوب املُثمن فريتدي بنصفه ويأتزر : ختريق أكمامه وتفتيق قميصه، قال
بنصفه، حىت إنه دخل احلمام يوما وعليه ثوب ومل يكن مع أصحابه ما يأتزرون به 

 .فقطعه على عددهم فاتزروا به، وتقدم إليهم أن يدفعوا اِخلرق إذا خرجوا للحمامي

كنت معه يف هذا اليوم وكان الرداء : قال يل أبو سعيد الكازروين: ال ابن عطاءق
 .الذي قطعه يقوم بنحو ثالثني دينارا

أنبأنا أبو : ونظري هذا التفريط ما أنبأنا به زاهر بن طاهر قال: قال املصنف رمحه اهللا
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مسعت أبا : وسف، يقولمسعت عبد اهللا بن ي: بكر البيهقي، نا أبو عبد اهللا احلاكم، قال
 طلبت مبائة درهم، فحضرين ليلة غريبان، )١(كانت يل قُبجةٌ: احلسن البوشنجي، يقول

 .ال، إال اخلبز، فذحبت القُبجة وقدمتها إليهما: عندك شيء لضيفي؟ قالت: فقلت للوالدة

 .قد كان ميكنه أن يستقرض مث يبيعها ويعطي، فلقد فرط: قال املصنف رمحه اهللا

: أنبأنا رزق اهللا بن عبد الوهاب، قال: خبرنا حممد بن عبد الباقي بن أمحد، قالأَ
دخل أبو احلسن الدراج : مسعت جدي يقول: أنبأنا أبو عبد الرمحن السلمي، قال

البغدادي الري، وكان حيتاج إىل لفاف لرجله فدفع إليه رجل منديالً دبيقيا فشقه نصفني 
أنا ال : لو بعته واشتريت منه لفافًا وأنفقت الباقي، فقال رمحه اهللا: لهوتلفَّف به، فقيل 
 .أخون املذهب

وقد كان أمحد الغزايل ببغداد، فخرج إىل احملول فوقف على ناعورة : قال املصنف
 .تئن فرمى طيلسانه عليها فدارت فتقطَّع الطَّيلسان

تفريط والبعد من العلم فإنه فانظر إىل هذا اجلهل وال: قلت: قال املصنف رمحه اهللا
 ولو أن رجالً قطع دينارا صحيحا )٢(»أنه ى عن إضاعة املال«قد صح عن رسول اهللا 

ونظري هذا متزيقهم الثياب . وأنفقه كان عند الفقهاء مفرطًا، فكيف هبذا التبذير املُحرم
ن هذه حالة، وال خري املطروحة عند الوجد على ما سيأيت ذكره إن شاء اهللا مث يدعون أ

أفتراهم عبيد نفوسهم أم أمروا أن يعملوا بآرائهم، فإن كانوا . يف حالة تنايف الشرع
عرفوا أم خيالفون الشرع بفعلهم هذا مث فعلوه إنه لعناد، وإن كانوا ال يعرفون فلعمري 

 .إنه جلهلٌ شديد

ا حممد بن أيب القاسم، نا محد بن أمحد، نا أبو ننربعيم أمحد بن عبد اهللا احلافظ، أَخ
ملا تغير احلال على : مسعت عبد اهللا الرازي يقول: مسعت حممد بن احلسني، يقول: قال

                                     
 .واحد القبج للذكر واألنثى، وهو احلجل، طائر معروف: القبجة )١(
من ) ١٤ ــ ٥٩٣/١٢(، ومسلم ىف األفقية )٥٩٧٥(أخرجه البخارى ىف األدب : متفق عليه )٢(

 .ة بن شعبةحديث املغري
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أيب عثمان وقت وفاته، مزق ابنه أبو بكر قميصا كان عليه، ففتح أبو عثمان عينه، 
 .يا بين خالف السنة يف الظاهر، ورياء باطن يف القلب: وقال

 قصري الثياباملبالغة يف ت
 ):فصل(

 .ويف الصوفية من يبالغ يف تقصري ثوبه وذلك شهرة أيضا: قال املصنف

أَخبرنا ابن احلصني، نا ابن املُذهب، ثنا أمحد بن جعفر، ثنا عبد اهللا بن أمحد، ثين 
سئل عن اإلزار : أيب، ثنا حممد بن أيب عدي، عن العالء، عن أبيه، أنه مسع أبا سعيد

إزار املسلم إىل أنصاف الساقني، ال جناح أو ال حرج «:  رسول اهللا يقولمسعت: فقال
 .)١(»عليه فيما بينه وبني الكعبني، ما كان أسفل من ذلك ففي النار

نا محد بن أمحد، نا أبو نعيم أمحد : أَخبرنا احملمدان ابن ناصر وا بن عبد الباقي، قاال
نا حممد بن إسحاق، ثنا إبراهيم بن سعيد بن عبد اهللا، ثنا أبو حامد بن جبلة، ث

كان يف قميص أيوب بعض : كتب إيلَّ عبد الرزاق عن معمر قال: اجلوهري، قال
 .الشهرة اليوم يف التشمري: فقال: التذييل، فقيل له

دخلت يوما على أيب عبد اهللا أمحد : وقد روى إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، قال
أي شيء هذا، وأنكره، : من الركبة وفوق الساق، فقالبن حنبل وعلي قميص أسفل 

 .هذا باملرة ال ينبغي: وقال

 من الصوفية من جيعل على رأسه خرقة مكان العمامة
 ):فصل(

وقد كان يف الصوفية من جيعلُ على رأسه خرقة مكان العمامة، وهذا : قال املصنف

                                     
، ومالك ىف املوطأ )٣٥٧٣(، وابن ماجه ىف اللباس )٤٠٩٣(أخرجه أبو داود ىف اللباس : صحيح )١(

 . وصححه األلباىن كما ىف صحيح أىب داود٦، ٣/٥، وأمحد ىف املسند )١٢(ىف اللباس 
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 .شهرة فهو مكروهأيضا شهرة، ألنه على خالف لباس أهل البلد، وكل ما فيه 

أَخبرنا حيىي بن ثابت بن بندار، نا أبو احلسني بن علي، نا أمحد بن منصور 
قال عباس بن عبد العظيم : النوشري، ثنا حممد بن خملد، ثين حممد بن يوسف، قال

إنَّ ابن املبارك دخل املسجد يوم مجعة وعليه قلنسوةٌ، : قال بشر بن احلارث: العنربي
 .س ليس عليهم قالنس فأخذها فوضعها يف كُمهفنظر النا

 ختصيص ثياب للصالة وثياب للخالء
 ):فصل(

وقد كان يف الصوفية من استكثر من الثياب وسوسةً فيجعل للخالء : قال املصنف
وقد روي هذا عن مجاعة منهم أبو يزيد، وهذا البأس به إال أنه . ثوبا وللصالة ثوبا

 .ةينبغي خشية أن يتخذ سن

أَخبرنا حممد بن أيب القاسم، نا محد بن أمحد، نا أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا، ثنا أبو 
حامد أمحد بن حممد بن عبد الوهاب، ثنا حممد بن إسحاق النيسابوري، ثنا حممد بن 
يا : الصباح، ثنا حامت، يعين ابن إمساعيل، ثين جعفر، عن أبيه، أن علي بن احلسني قال

 ثوبا للغائط، رأيت الذباب يقع على الشيء مث يقع على الثوب، مث أتيته، بين لو اختذت
 .ما كان لرسول اهللا وال ألصحابه إال ثوب فرفضه: فقال

 الثوب الواحد
وقد كان فيهم من ال يكون له سوى ثوب واحد زهدا يف الدنيا، : قال املصنف

 . كان أصلح وأحسنوهذا أحسن إال أنه إذا أمكن اختاذُ ثوٍب للجمعة والعيد

أَخبرنا عبد األول بن عيسى، نا عبد الرمحن بن حممد بن املظفر، نا عبد اهللا ابن 
أمحد ابن حيويه، نا إبراهيم بن خزمي بن محيد، ثين ابن أيب شيبة، ثنا حممد بن عمر، عن 
، عبد احلميد بن جعفر، عن حممد بن حيىي بن حبان، عن يوسف بن عبد اهللا بن سالم

ما على أحدكم لو اشترى ثوبني «: خطبنا رسول اهللا يف يوم مجعٍة فقال: عن أبيه، قال
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 .)١(»ليوم مجعة سوى ثوب مهنته

أَخبرنا حممد بن عبد الباقي، نا أبو حممد اجلوهري، نا أبو عمر بن حيويه، نا أمحد 
 حممد بن عمر، ابن معروف اخلشاب، نا احلارث بن أيب أسامة، ثنا حممد بن سعد، نا

ثين عبد الرمحن بن أيب الزناد، عن عبد ايد بن سهل، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، 
كان : وحدثين غري حممد بن عبد الرمحن أيضا ببعض ذلك، قالوا: قال حممد بن عمر

لرسول اهللا برد ميينٌّ وإزار من نسج عمان فكان يلبسهما يف يوم اجلمعة ويوم العيد مث 
٢(طوياني(. 

 ذكر تلبيس إبليس على الصوفية يف مطاعمهم ومشارهبم
قد بالغ إبليس يف تلبيسه على قدماء الصوفية فأمرهم بتقليل : قال املصنف رمحه اهللا

املطعم وخشونته ومنعهم شرب املاء البارد، فلما بلغ إىل املتأخرين استراح من التعب 
 .ة عيشهمواشتغل بالتعجب من كثرة أكلهم ورفاهي

 ذكر طُرٍف مما فعله قدماؤهم
كان يف القوم من يبقى األيام ال يأكلُ إال أن تضعف قوته، : قال املصنف رمحه اهللا

وفيهم من يتناولُ كل يوم الشيء اليسري الذي ال يقيم البدن، فروي لنا عن سهل ابن 
ٍم دقيق األرز، عبد اهللا أنه كان يف بدايته يشتري بدرهم دبسا وبدرمهني مسنا وبدره

 .فيخلطُه وجيعلُه ثالمثائة وستني كُرةً فيفطر كلَّ ليلٍة على واحدة

كان سهل يقتات ورق النبق مدة، وأكل : وحكى عنه أبو حامد الطوسي قال
 .دقاق الت بن ثالث سنني، واقتات بثالثة دراهم يف ثالث سنني

                                     
، وقال )١٠٩٥(، وابن ماجه ىف إقامة الصالة )١٠٧٨(أخرجه أبو داود ىف الصالة : صحيح )١(

موارد ) ٥٦٨(، وابن حبان ىف صحيحه »إسناده صحيح ورجاله ثقات«: البوصريى ىف الزوائد
 ).١٧٦٥(وابن خزمية ىف صحيحه 

 ).٤٦٢٠، ٤٤٨٠(ضعيف اجلامع : انظر: ضعيف )٢(
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ن أيب صادق، نا ابن باكويه ثين أَخبرنا أبو بكر بن حبيب العامري، نا أبو سعد ب
مسعت أبا جعفر احلداد : أبو الفرج ابن محزة التكرييت، ثين أبو عبد اهللا احلُصري، قال

أشرف علي أبو تراب يوما وأنا على بكرة ماء ويل ستة عشر يوما ومل آكل شيئًا : يقول
م واليقني وأنا أنظر أنا بني العل: ما جلوسك ها هنا؟ فقلت: ومل أشرب فيها ماء فقال
 .سيكون لك شأن: من يغلب فأكون معه، فقال

أَخبرنا أبو بكر بن حبيب، نا ابن أيب صادق، ثنا ابن باكويه، نا عبد العزيز بن 
الفضل، ثنا علي ابن عبد اهللا العمري، ثنا حممد بن فليح، ثين إبراهيم بن البنا البغدادي، 

 اإلسكندرية، فلما كان وقت إفطاره أخرجت صحبت ذا النون من إمخيم إىل: قال
ا كان معي وقلتا وملحفقال يل: قرص ،ك مدقوق: هلُملست : نعم، قال: قلت. ملح

 .تفلح، فنظرت إىل مزوِدِه فإذا فيه قليلُ سويق شعٍري يستف منه

 جهضم، ثنا أَخبرنا ابن ظفر، نا ابن السراج، نا عبد العزيز بن علي األزجي، نا ابن
حممد ابن عيسى بن هارون الدقاق، ثنا أمحد بن أنس بن أيب احلواري، مسعت أبا 

 .الزبد بالعسل إسراف: سليمان يقول

مسعت أبا سعيد صاحب : وحدثنا حممد بن يوسف البصري قال: قال ابن جهضم
هل بن عبد بلغ أبا عبد اهللا الزبريي وزكريا الساجي وا بن أيب أوىف أن س: سهل يقول
بلغنا : أنا حجةُ اهللا على اخللق، فاجتمعوا عنده فأقبل عليه الزبريي فقال له: اهللا يقول
مل : أنا حجةُ اهللا على اخللق، فبماذا؟ أنيبٌّ أنت؟ أصديق أنت؟ قال سهل: أنك قلت

 أذهب حيث تظن ولكن إمنا قلت هذا ألخذي احلالل، فتعالوا كُلُّكُم حىت نصحح
قسمت عقلي : وكيف؟ قال سهل: نعم، قال: فأنت قد صححته، قال: احلالل، قالوا

فأتركه حىت يذهب منها ستة أجزاء ويبقى جزٌء واحد . ومعرفيت وقويت على سبعة أجزاء
فإذا خفت أن يذهب ذلك اجلزء ويتلف معه نفسي خفت أن أكون قد أعنت عليها 

 . يرد الستة األجزاءوقتلتها، دفعت إليها من البلغة ما

أخربين أبو عبد اهللا ابن : أَخبرنا ابن حبيب نا ابن أيب صادق، نا ابن باكويه، قال
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منذ أربعني سنةً ما : أخربين أيب، أخربين أبو عبد اهللا بن زيد، قال يل: مفلح، قال
 .أطعمت نفسي طعاما إال يف وقت ما أحلَّ اهللا هلا امليتة

اصر، نا أبو الفضل حممد بن علي بن أمحد السهلكي، ثين أبو احلسن أَخبرنا ابن ن
جاء رجل إىل أيب : علي ابن حممد القوهي، ثنا عيسى بن آدم ابن أخي أيب يزيد، قال

إن : فقال. ال تطيق ذلك: أريد أن أجلس يف مسجدك الذي أنت فيه، قال: يزيد قال
ال يطعم فصرب فلما كان يف اليوم رأيت أن توسع يل يف ذلك، فأذن له فجلس يوما 

يا أستاذُ : قال. يا غالم ال بد من اهللا: ال بد مما ال بد منه، فقال: الثاين، قال له يا أستاذ
يا أستاذ أريد شيئًا يقيم : فقال. يا غالم القوت عندنا إطاعةُ اهللا: قال. نريد القوت

 . ال تقوم إال ب اهللا عز وجليا غالم إن األجسام: فقال. جسدي يف طاعته عز وجل

نا محد بن أمحد، نا أبو نعيم : أَخبرنا احملمدان ابن ناصر وا بن عبد الباقي، قاال
مسعت حممد بن عبد اهللا بن شاذان، : مسعت حممد بن احلسني، يقول: احلافظ، قال

 يل حدثين أخ: مسعت إبراهيم اخلواص يقول: مسعت أبا عثمان األدمي، يقول: يقول
كان يصحب أبا تراب، نظر إىل صويف مد يده إىل قشر البطيخ، وكان قد طوى ثالثة 

 .)١(متُد يدك إىل قشر البطيخ؟ أنت ال يصلح لك التصوف، الزم السوق: أيام، فقال له

أَخبرنا حممد بن أيب القاسم، أنبأنا رزق اهللا بن عبد الوهاب، نا أبو عبد الرمحن 
أقام أبو : مسعت بعض أصحابنا يقول: مسعت أبا القاسم القريواين، يقول: لالسلمي، قا

احلسن النصييب باحلرم أياما مع أصحاب هلم سبعة مل يأكلوا فخرج بعض أصحابه 
ليتطهر فرأى قشر بطيخ فأخذه فأكله، فرآه إنسان فاتبعه بشيء وجاء برفٍق فوضعه بني 

أنا وجدت قشر : ه اجلناية؟ فقال الرجلمن جىن منكم هذ: يدي القوم فقال الشيخ
كن مع جنايتك ومع هذا الرفق، وخرج من احلرم ومعه أصحابه : بطيخ فأكلته، فقال
أنا تائب إىل اهللا تعاىل : أمل أقل لك كُن مع جنايتك، فقال الرجل: وتبعه الرجل، فقال

 .ال كالم بعد التوبة: مما جرى مين، فقال الشيخ
                                     

 .١٠/٤٩ذكره أبو نعيم ىف حلية األولياء  )١(
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بن ظفر، نا ابن السراج، نا أبو القاسم األزجي، نا أبو احلسن بن أَخبرنا عمر 
كنت مبكة : مسعت بنان بن حممد، يقول: جهضم، ثنا إبراهيم بن حممد الشنوزي، قال

 نزيبشيٍء، وكان مبكة م مل يفتح علي أيام اص وأتى عليا فرأيت هبا إبراهيم اخلوجماور
ا جاءه الفقري حيتجم اشترى له حلما فطبخه فأطعمه حيب الفقراء وكان من أخالقه إذ

أريد أن أحتجم فأرسل من يشتري حلما وأمر بإصالحه، وجلست بني : فقصدته وقلت
ترى يكون فراغ القدر مع فراغ احلجامة، مث استيقظت : يديه فجعلت نفسي تقول

 ذُقت من طعامه يا نفس إمنا جئت حتتجمني ال لتطعمي، عاهدت اهللا تعاىل أالَّ: وقلت
مث عقد، : فقلت. سبحان اهللا أنت تعرف الشرط: شيئًا، فلما فرغ انصرفت، فقال

وجئت إىل املسجد احلرام ومل يقدر يل شيٌء آكله، فلما كان من الغد بقيت . فسكت
إىل آخر النهار ومل يتفق أيضا، فلما قمت لصالة العصر سقطت وغشي علي واجتمع 

: بوا أين جمنون فقام إبراهيم وفرق الناس وجلس عندي حدثين، مث قالحويل ناس وحس
ب الليلُ، فقال: تأكل شيئًا؟ قلتوا، مث قام، : قرفِلحأحسنتم يا مبتدئون اثبتوا على هذا ت

فلما صلينا العشاء اآلخرة إذا هو قد جاءين ومعه قصعةٌ فيها عدس ورغيفان ودورق ماء 
فيك فضلٌ تأكل :  ذلك، فأكلت الرغيفني والعدس، فقالكُل: فوضعه بني يدي وقال

قد : نعم، فمضى وجاء بقصعة عدس ورغيفني فأكلتهما وقلت: شيئًا آخر؟ قلت
وال طفت فما قمت ليليت، ومنت إىل الصباح ما صليت فاضطجعت ،اكتفيت. 

 عبد اهللا مسعت حممد بن: أنبأنا أبو املظفر عبد املنعم بن عبد الكرمي، ثنا أيب، قال
مسعت أبا علي الروذباري : مسعت منصور بن عبد اهللا األصفهاين، يقول: الصويف، يقول

 .إذا قال الصويف بعد مخسة أيام أنا جائع، فألزموه السوق وأمروه بالكسب: يقول

مسعت أبا أمحد : مسعت ابن باكويه، يقول: أنبأنا أبو املظفرعبد املنعم، ثنا أيب، قال
أمرين أبو عبد اهللا بن خفيف أن أقدم إليه كل ليلة عشر حبات زبيب : يقولالصغري 

من أمرك : إلفطاره فأشفقت عليه ليلةً فحملت إليه مخس عشرة حبة فنظر إيلَّ وقال
 .هبذا؟ وأكل عشر حبات وترك الباقي
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مسعت أبا : أَخبرنا أبو بكر بن حبيب، نا علي بن أيب صادق، نا ابن باكويه قال
كنت يف ابتدائي بقيت أربعني شهرا أفطر كل ليلة بكف : د اهللا بن خفيف، يقولعب

باقالّء فمضيت يوما فافتصدت فخرج من عرقي شبه ماء اللحم وغشي علي، فتحير 
 .ما رأيت جسدا ال دم فيه إال هذا: الفصاد وقال

 االمتناع عن أكل اللحم
 ):فصل(

أكلُ درهم : وم ال يأكلون اللحم حىت قال بعضهموقد كان فيهم ق: قال املصنف
من اللحم يقسي القلب أربعني صباحا، وكان فيهم من ميتنع من الطيبات كلها وحيتج مبا 
أخربنا به علي بن عبد الواحد الدينوري، نا أبو احلسن القزويين، نا أبو حفص بن 

 عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، الزيات، ثنا ابن ماجه، ثنا أزهر بن مجيل، ثنا بزيع،
احرموا أنفسكم طيب الطعام فإمنا قوي «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت

 .)١(»الشيطان أن جيري يف العروق هبا

وفيهم من كان ميتنع من شرب املاء الصايف، وفيهم من ميتنع من شرب املاء البارد 
دن مدفوٍن يف األرض فيصري حارا، ومنهم فيشرب احلار، ومنهم من كان جيعل ماءه يف 

 .من يعاقب نفسه بترك املاء مدة

مسعت : وأَخبرنا حممد بن ناصر، أنبأنا أبو الفضل حممد بن علي السهلكي، قال
عبد الواحد بن بكر الروياين، ثين حممد بن سعدان، ثين عيسى بن موسى البسطامي، 

ما أكلت شيئًا مما يأكله : م أيب يزيد يقولمسعت عمي خاد: قال: مسعت أيب يقول: قال
وأسهلُ ما القت نفسي مين أين سألتها أمرا من األمور فأبت، : بنو آدم أربعني سنة، قال

 .فعزمت أن ال أشرب املاء سنة، فما شربت املاء سنة
                                     

 ٣/٣٠ىف املوضوعات ، وذكره ابن اجلوزى )٣٢١(أخرجه الديلمى ىف مسند الفردوس : موضوع )١(
، وابن عراق ىف ٢/١٣٣، والسيوطى ىف الآلىلء املصنوعة »املتهم به بزيغ أبو اخلليل«: وقال

 .»موضوع«): ١٨٧٩(، وقال األلباىن ىف الضعيفة ٢/٢٤٠تنـزيه الشريعة 
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دعوت نفسي إىل اهللا عز وجل : وحكى أبو حامد الغزايل عن أيب يزيد أنه قال
 .ليها أن ال أشرب املاء سنة وال أذوق النوم سنةً فوفت يل بذلكفجمحت فعزمت ع

 ):فصل(

أستحب : وقد رتب أبو طالب املكي للقوم ترتيباٍت يف املطاعم فقال: قال املصنف
ومن الناس من كان يعمل يف األقوات : للمريد أال يزيد على رغيفني يف يوم وليلة قال

كرب النخل وهي جتف كل يوم قليالً فينقص فيقلها، وكان بعضهم يزن قوته بكربٍة من 
ومنهم من كان يعمل يف األوقات فيأكل كل يوم مث يتدرج : من قوته مبقدار ذلك، قال
واجلوع ينقص دم الفؤاد فيبيضه ويف بياضه نوره، ويذيب شحم : إىل يومني وثالثة، قال

 .الفؤاد ويف ذوبانه رقته، ويف رقته مفتاح املكاشفة

وقد صنف هلم أبو عبد اهللا حممد بن علي الترمذي : صنف رمحه اهللا تعاىلقال امل
فينبغي للمبتدئ يف هذا األمر أن يصوم شهرين : قال فيه» رياضة النفوس«كتابا مساه 

متتابعني توبةً من اهللا مث يفطر فيطعم اليسري ويأكل كسرةً كسرةً، ويقطع اإلدام والفواكه 
، والنظر يف الكتب، وهذه كلها أفراح للنفس فيمنع النفس واللذَّة، وجمالسة اإلخوان

 .لذَّا حىت متتلئ غما

وقد أخرج هلم بعض املتأخرين األربعينية، يبقى أحدهم أربعني يوما : قال املصنف
ال يأكل اخلبز ولكنه يشرب الزيوتات ويأكل الفواكه الكثرية اللذيذة، فهذه نبذة من 

غفلهاذكر أفعاهلم يف مطاعمهم يدلُّ مذكورها على م. 

 يف بيان تلبيس إبليس عليهم يف هذه األفعال وإيضاح اخلطأ فيها): فصل(
أما ما نقل عن سهل ففعلٌ ال جيوز ألنه محل على النفس ما : قال املصنف رمحه اهللا

 ال تطيق، مث إن اهللا عز وجل أكرم اآلدميني باحلنطة وجعل قشورها لبهائمهم فال تصلح
البهائم يف أكل التنب، وأي غذاء يف التنب، ومثل هذه األشياء أشهر من أن حتتاج مزامحة 
 .إىل رد
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وقد حكى أبو حامد عن سهل أنه كان يرى أن صالة اجلائع الذي قد أضعفه 
 .اجلوع قاعدا أفضل من صالته قائما إذا قواه األكل

ان أكله عبادة ألنه وهذا خطأ بل إذا تقوى على القيام ك: قال املصنف رمحه اهللا
يعني على العبادة وإذا جتوع إىل أن يصلي قاعدا فقد تسبب إىل ترك الفرائض فلم جيز 
له، ولو كان التناول ميتة ما جاز هذا، فكيف وهو حالل، مث أي قُربٍة يف هذا اجلوع 

 .املُعطِّل أدوات العبادة

فإنه جهلٌ حمض ألنه ليس وأنا أنظر من يغلب العلم أم اليقني؟ : وأما قول احلداد
بني العلم واليقني تضاد، إمنا اليقني أعلى مراتب العلم، وأين من العلم واليقني ترك ما 
حتتاج إليه النفس من املطعم واملشرب، وإمنا إشار بالعلم إىل ما أمره الشرع، وأشار 

ابتدعوا وكانوا باليقني إىل قوة الصرب وهذا ختليطٌ قبيح، وهؤالء قوم شددوا فيما 
 .كقريش يف تشددهم حىت سموا باحلُمس، فجحدوا األصل وشددوا يف الفرع

ملحك مدقوق لست تفلح، من أقبح األشياء، وكيف يقال عمن : وقول اآلخر
 .)١(استعمل ما أبيح له لست تفلح، وأما سويق الشعري فإنه يورثُ القولنج

 قولٌ مرذولٌ ألن اإلسراف ممنوع منه شرعا، الزبد بالعسل إسراف: وقول اآلخر
، وكان حيب )٢(وهذا مأذونٌ فيه، وقد صح عن رسول اهللا أنه كان يأكل القثَّاء بالرطب

 .)٣(احللوى والعسل

قسمت قويت وعقلي سبعة أجزاء ففعلٌ يذم به وال : وأما ما روينا عن سهل أنه قال
 . وهو إىل التحرمي أقرب ألنه ظلم للنفس وترك حلقهايمدح عليه إذ مل يأمر الشرع مبثله

فإنه فعل برأيه : ما أكلت إىل وقت أن يباح يل أكلُ امليتة: وكذلك قولُ الذي قال
                                     

 .مرض معوى مؤمل، يصعب معه خروج الرباز والريح، وسببه التهاب القولون: القولنج )١(
من ) ٢٠٤٣/١٤٧(، ومسلم ىف األشربة )٣٨٣٥(أخرجه البخارى ىف األطعمة : يهمتفق عل )٢(

 .حديث عبد اهللا بن جعفر
 .من حديث عائشة) ١٤٧٤/٢١(، ومسلم ىف الكالم )٥٤٣١(أخرجه البخارى ىف األطعمة  )٣(
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 .ومحل على النفس مع وجود احلالل. املرذول

القوت عندنا هللا، كالم ركيك، فإن البدن قد بين على احلاجة إىل : وقول أيب يزيد
 . إنَّ أهل النار يف النار حيتاجون إىل الطعامالطعام حىت

وأما التقبيح على من أخذ قشر البطيخ بعد اجلوع الطويل فال وجه له، والذي 
طوى ثالثًا مل يسلم من لوم الشرع، وكذلك الذي عاهد أن ال يأكل حني احتجم حىت 

تدئون خطأ أيضا، أحسنتم يا مب: وقع يف الضعف فإنه فعل ما ال حيلُّ له، وقول إبراهيم له
فإنه كان ينبغي أن يلزمه بالفطر ولو كان يف رمضان، إذ من له أيام مل يأكل وقد احتجم 

 .وغشي عليه ال جيوز له أن يصوم

أَخبرنا أبو منصور القزاز، نا أبو بكر بن ثابت، ثين األزهري، ثنا علي بن عمر، ثنا 
لسراج، ثنا بقيةُ بن الوليد، عن عبيد اهللا أبو حامد احلضرمي، ثنا عبد الرمحن بن يونس ا

من «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال
 .)١(»أصابه جهد يف رمضان فلم يفطر فمات دخل النار

كل رجاله ثقات وقد أخربنا به عاليا حممد بن عبد : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
لى حممد بن احلسني، نا علي بن عمر، ثنا أمحد بن حممد األسدي، ثنا الباقي، نا أبو يع

 .)٢(من أصابه جهد يف رمضان فلم يفطر دخل النار: عبد الرمحن بن يونس فذكره وقال

وأما تقليلُ ابن خفيف ففعلٌ قبيح ال يستحسن وما يورد : قال املصنف رمحه اهللا
اهلٌ بأصول الشرع، فأما العامل املتمكن فإنه هذا اإلخبار عنهم إيرادا مستحسنا هلا إال ج

                                     
، ىف إسناده عبد الرمحن بن يونس، قال فيه ١٠/٢٧٠أخرجه اخلطيب ىف تاريخ بغداد : ضعيف )١(

كثري التدليس عن الضعفاء، وقد عنعن، وقال عنه : بقية بن الوليد: مل يصح حديثه، وفيه: زدىاأل
، ٢/٦٠١ميزان االعتدال : انظر» أحاديث بقية كن منها على تقية فإا غري نقية: أبو مسهر

 .٤٧٨ ــ ١/٤٧٤وذيب التهذيب 
 .التخريج السابق: انظر )٢(
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 .)١(ال يهوله قول معظم، فكيف بفعل جاهل مربسم

وأما كوم ال يأكلون اللحم فهذا مذهب الربامهة الذين ال يرون ذبح احليوان، 
واهللا عز وجل أعلم مبصاحل األبدان فأباح اللحم لتقويتها، فأكل اللحم يقوي القوة 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأكل «يء اخلُلُق، وقد وتركه يضعفها ويس
: ، ودخل يوما فقُدم إليه طعام من طعام البيت فقال)٣(» وحيب الذراع من الشاة)٢(اللحم

 .)٤(»مل أر لكم برمةً تفور«

وكان احلسن البصري يشتري كل يوم حلما، وعلى هذا كان السلف إال أن يكون 
دفيبع باللحم ألجل الفقر، وأما من منع نفسه الشهوات فإن هذا على فيهم فقري هعهد 

اإلطالق ال يصلح ألن اهللا عز وجل ملا خلق بين آدم على احلرارة والربودة واليبوسة 
الدم والبلغم واملرة الصفراء واملرة : والرطوبة وجعل صحته موقوفة على تعادل األخالط

ألخالط فتميل الطبيعة إىل ما ينقصه مثل أن تزيد الصفراء السوداء، فتارة يزيد بعض ا
فيميل الطبع إىل احلموضة، أو ينقص البلغم فتميل النفس إىل املرطبات، فقد ركِّب يف 
الطبع امليل إىل ما متيل إليه النفس وتوافقه، فإذا مالت النفس إىل ما يصلحها فمنعت فقد 

، مث يؤثر ذلك يف البدن فكان هذا الفعل قوبلت حكمة الباري سبحانه وتعاىل بردها
 .خمالفًا للشرع والعقل

ومعلوم أن البدن مطيةُ اآلدمي، ومىت مل يرفق باملطية مل تبلغ، وإمنا قلَّت علوم هؤالء 
فتكلموا بآرائهم الفاسدة، فإن أسندوا فإىل حديٍث ضعيف أو موضوع أو يكون فهمهم 

                                     
 .روفة، وقد برسم الرجل فهو مربسمعلة مع: الربسام بالكسر: مربسم )١(
من حديث ) ١٩٤/٣٢٧(، ومسلم ىف اإلميان )٤٧١٢(أخرجه البخارى ىف التفسري : متفق عليه )٢(

 .أىب هريرة
من ) ١٩٤/٣٢٨(، ومسلم ىف اإلميان )٣٣٤٠(أخرجه البخارى ىف أحاديث األنبياء : متفق عليه )٣(

 .حديث أىب هريرة
من حديث ) ١٥٠٤/١٤(، ومسلم ىف العتق )٥٤٣٠( ىف األطعمة أخرجه البخارى: متفق عليه )٤(

 .عائشة



-٢٦٦- تلبيس إبليس

امٍد الغزايل الفقيه كيف نزل مع القوم من رتبة الفقه إىل منه رديئًا، ولقد عجبت أليب ح
ال ينبغي للمريد إذا تاقت نفسه إىل اجلماع أن يأكل ويجامع : مذاهبهم حىت إنه قال

 .فيعطي نفسه شهوتني فتقوى عليه

وهذا قبيح يف الغاية فإن اإلدام شهوة فوق الطعام فينبغي أن : قال املصنف رمحه اهللا
 . واملاء شهوة أخرىال يأكل إداما

 فهالَّ اقتصر )١(»طاف على نسائه بغسٍل واحد«أو ليس يف الصحيح أن رسول اهللا 
كان يأكل القثاء «أو ليس يف الصحيحني أن رسول اهللا . على شهوة واحدة

وهاتان شهوتان، أوما أكل عند أيب اهليثم بن التيهان خبزا وشواء وبسرا . )٢(»بالرطب
٣(ا؟وشرب ماًء بارد(يأكل اللحم والعنب والفالوذج ا كان الثوريمأو )مث يقوم )٤ 

فيصلي، أو ما تعلف الفرس الشعري والت بن والقت، وتطعم الناقة اخلبط واحلمض، 
وإمنا ى بعض القدماء عن اجلمع بني إدامني على الدوام لئال يتخذ . وهل البدنُ إالّ ناقة

ا جتتنب فضول الشهوات لئال يكون سببا لكثرة األكل ذلك عادة فيحوج إىل كلفة وإمن
وجلب النوم، ولئال تتعود فيقل الصرب عنها فيحتاج اإلنسان إىل تضييع العمر يف كسبها 

 .وهذا طريق السلف يف ترك فضول الشهوات. ورمبا تناوهلا من غري وجهها

وضوع ، حديثٌ م)٥(»احرموا أنفسكم طيب الطعام«واحلديث الذي احتجوا به 
وأما إذا اقتصر اإلنسان على خبز الشعري وامللح اجلريش فإنه . عملته يد بزيع الراوي

                                     
من حديث ) ٣٠٩/٢٨(، ومسلم ىف احليض )٥٠٦٨(أخرجه البخارى ىف النكاح : متفق عليه )١(

 .أنس، واللفظ ملسلم
من ) ٢٠٤٣/١٤٧(، ومسلم ىف األشربة )٣٨٣٥(أخرجه البخارى ىف األطعمة : متفق عليه )٢(

 .فرحديث عبد اهللا بن جع
هذا «: من حديث أىب هريرة الطويل، وقال الترمذى) ٢٣٦٩(أخرجه الترمذى ىف الزهد : صحيح )٣(

 .»حديث حسن صحيح غريب
 .حلواء تعمل من الدقيق واملاء والعسل، أو تصنع من النشا واملاء والسكر: الفالوذج )٤(
 .سبق خترجيه قريبا )٥(



-٢٦٧- تلبيس إبليس

ينحرف مزاجه ألن خبز الشعري يابس جمفف وامللح يابس قابض يضر الدماغ والبصر، 
وتقليلُ املطعم يوجب تنشيف املعدة وضيقها، وقد حكى يوسف اهلمداين عن شيخه 

كان يأكل خبز البلُّوط بغري إدام، وكان أصحابه يسألونه أن يأكل عبد اهللا احلويف أنه 
 .شيئًا من الدهن والدسومات فال يفعل

وهذا يورث القولنج الشديد، واعلم أن املذموم من األكل : قال املصنف رمحه اهللا
 .إمنا هو فرط الشبع وأحسن اآلداب يف املطعم أدب الشارع صلى اهللا عليه وسلم

ابن احلصني، نا ابن املذهب، نا أبو بكر بن محدان، ثنا عبد اهللا بن أمحد، أَخبرنا 
: ثين أيب، ثنا أبو املغرية، ثنا سليمان بن سليم الكناين، ثنا حيىي بن جابر الطائي، قال

ما مأل ابن آدم وعاًء «: مسعت رسول اهللا يقول: مسعت املقدام بن معدي كرب يقول
كالت يقمن صلبه، فإن كان ال بد فثُلُثٌ طعام وثُلُثٌ شرا من بطنه، حسب ابن آدم أ

 .)١(»شراب وثُلُثٌ لنفسه

فقد أمر الشرع مبا يقيم النفس حفظًا هلا وسعيا يف : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
ثلث وثلث وثلث، لدهش من هذه : مصلحتها، ولو مسع أبقراط هذه القسمة يف قوله

بوان يف املعدة فيتقارب ملؤها، فيبقى للنفس من الثُّلُث احلكمة، ألن الطعام والشراب ير
قريب، فهذا أعدلُ األمور فإن نقص منه قليالً مل يضر وإن زاد النقصان أضعف القوة 

 .وضيق ااري على الطعام

 )الصوفية واجلوع(
هم، واعلم أن الصوفية إمنا يأمرون بالتقلُّل شباُم ومبتدئي: قال املصنف رمحه اهللا

ومن أضر األشياء على الشاب اجلوع فإن املشايخ يصربون عليه والكهول أيضا فأما 
الشبان فال صرب هلم على اجلوع، وسبب ذلك أن حرارة الشباب شديدة فلذلك جيود 

                                     
وابن ماجه ىف األطعمة » حسن صحيح«: قالو) ٢٣٨٠(أخرجه الترمذى ىف الزهد : صحيح )١(

، وصححه احلاكم ىف )١٣٤٩(، وابن حبان ىف صحيحه ٤/١٣٢، وأمحد ىف املسند )٣٣٤٩(
 . ووافقه الذهىب٤/١٢١املستدرك 



-٢٦٨- تلبيس إبليس

هضمه ويكثر حتلل بدنه فيحتاج إىل كثرة الطعام كما حيتاج السراج اجلديد إىل كثرة 
ب اجلوع وتأبته يف أول النشوء قمع نشوء نفسه فكان كمن الزيت، فإذا صابر الشا

يعرقب أصول احليطان، مث متتد يد املعدة لعدم الغذاء إىل أخذ الفضول اتمعة يف البدن 
 .فتغذيه باألخالط فيفسد الذهن واجلسم، وهذا أصل عظيم حيتاج إىل تأمل

 ):فصل(

 .ل الذي يضعف البدنوذكر العلماء التقل: رمحه اهللا: قال املصنف

أَخبرنا حممد بن ناصر احلافظ، نا أبو احلسني بن عبد اجلبار، نا عبد العزيز بن علي 
األزجي، نا إبراهيم بن جعفر الساجي، نا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر، نا أبو بكر أمحد 

مسعت أبا : بن حممد بن هارون اخلالَّلُ، نا عبد اهللا بن إبراهيم بن يعقوب اجليلي، قال
هؤالء الذين يأكلون قليالً ويقللون من : عبد اهللا أمحد بن حنبل، قال له عقبةُ بن مكرم

فعل قوم هذا فقطعهم : ما يعجبين، مسعت عبد الرمحن بن مهدي يقول: فقال. مطعمهم
 .عن الفرض

وأخربين أبو بكر أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن صدقة، ثنا إسحاق ابن : قال اخلالل
يا أبا سعيد إن ببلدنا قوما من هؤالء : قلت لعبد الرمحن بن مهدي: داود ابن صبيح، قال

ال تقرب هؤالء فإنا قد رأينا من هؤالء قوما أخرجهم األمر إىل اجلنون، : الصوفية، فقال
خرج سفيانُ الثوري يف سفر فشيعته وكان معه : وبعضهم أخرجهم إىل الزندقة، مث قال

 . فالوذج وكان فيها محلسفرةٌ فيها

مسعت أبا عبد اهللا أمحد بن حنبل، وقال له : وأخربين املروزي قال: قال اخلالل
إين منذ مخس عشرة سنة قد ولع يب إبليس، ورمبا وجدت وسوسةً أتفكَّر يف اهللا : رجل

 .أفطر وكُل دمسا وجالس القُصاص. لعلك كنت تدمن الصوم: عز وجل فقال

ويف هؤالء القوم من يتناول املطاعم الرديئة ويهجر الدسم : ه اهللاقال املصنف رمح
فيجتمع يف معدته أخالطٌ فجةٌ فتغتذي املعدةُ منها مدة، ألن املعدة ال بد هلا من شيء 
ضمه، فإذا هضمت ما عندها من الطعام ومل جتد شيئًا تناولت األخالط فهضمتها 



-٢٦٩- تلبيس إبليس

 . خيرج إىل الوساوس واجلنون وسوء األخالقوجعلتها غذاًء، وذلك الغذاُء الرديُء

وهؤالء املُتقلِّلُون يتناولون مع التقلُّل أردأ املأكوالت فتكثر أخالطهم فتشتغل املعدة 
هبضم األخالط، ويتفق هلم تعود التقلّل بالتدريج فتضيق املدةُ فيمكنهم الصرب عن الطعام 

ن الصرب عن الطعام كرامة، وإمنا السبب ما أياما، ويعينهم على هذا قوة الشباب فيعتقدو
 .عرفتك

كانت امرأة قد طعنت : حدثين أيب قال: وقد أنبأنا عبد املنعم بن عبد الكرمي، قال
كنت يف حال الشباب أجد من نفسي أحواالً أظنها : يف السن فسئلت عن حاهلا؟ فقالت

 .الشباب فتومهتها أحواالًقوة احلال، فلما كربت زالت عين، فعلمت أن ذلك كان قوة 

ما مسع أحد هذه احلكاية من الشيوخ إال رق : مسعت أبا علي الدقَّاق يقول: قال
 .إا كانت منصفة: هلذه العجوز وقال

كيف متنعون من التقلُّل وقد رويتم أن عمر رضي اهللا عنه : فإن قيل: وقال املصنف
بري كان يبقى أسبوعا ال يأكل، وإن كان يأكلُ كل يوم إحدى عشرة لقمةً، وإن ابن الز

قد جيري لإلنسان من هذا الفن يف بعض األوقات غري : قلنا. إبراهيم التيمي بقي شهرين
وقد كان يف السلف من جيوع عوزا وفيهم من . أنه ال يدوم عليه، وال يقصد الترقي إليه

بدنه رله عادة ال تض ربا ال يزيد على شرب اللنب، ويف العرب من يبقى . كان الصأيام
وحنن ال نأمر بالشبع إمنا ننهى عن جوٍع يضعف القوة ويؤذي البدن، وإذا ضعف البدن 

 ..فإن محلِت البدن قوةُ الشباب جاء الشيب فأقذع بالراكب. قلَّت العبادةُ

وقد أخربنا حممد بن ناصر احلافظ، نا عبد القادر بن يوسف، نا أبو إسحاق 
كي، ثنا أبو يعقوب ابن سعد النسائي، ثنا جدي احلسن بن سفيان، ثنا حرملة بن الربم

: حيىي، ثنا عبد اهللا بن وهب، ثنا سفيان بن عيينة، عن مالك بن أنس رضي اهللا عنه قال
حىت حشفه من التمر فيأكُلُه اعلعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه الص طرحكان ي. 

: فقيل له. أنه اشترى زبدا وعسالً وخبزا حوارى: هموقد روينا عن إبراهيم بن أد
 .إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال وإذا عدمنا صربنا صرب الرجال: هذا كله تأكله فقال



-٢٧٠- تلبيس إبليس

فقد ختيره رسولُ اهللا صلى : وأما الشرب من املاء الصايف: قال املصنف رمحه اهللا
 .اهللا عليه وسلم

ملذهب، نا أمحد بن جعفر، ثنا عبد اهللا بن أمحد، ثنا أَخبرنا ابن احلصني، نا ابن ا
أيب، ثنا أبو عامر العقدي وغريه، ثنا فليح بن سليمان، عن سعيد بن احلارث، عن جابر 

أتى قوما من األنصار يعود مريضا «: ابن عبد اهللا، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 )١(» بات يف شن وإال كرعناإن كان عندكم ماء: فاستسقى وجدول قريب منه، فقال

 .أخرجه البخاري

وأَخبرنا أبو منصور القزاز، نا أبو بكر اخلطيب، نا أبو عمر بن مهدي، ثنا احلسني 
ابن إمساعيل احملاملي، ثنا حممد بن عمرو بن أيب مذعور، ثنا عبد العزيز بن حممد، نا 

ل اهللا كان يستقى له املاُء أن رسو: هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها
 .)٢(العذب من بئر السقيا

وينبغي أن يعلم أن املاء الكدر يولِّد احلصى يف الكُلى والسدد يف : قال املصنف
الكبد، وأما املاء البارد فإنه إذا كانت برودته معتدلة فإنه يشد املعدة، ويقوي الشهوة، 

ارات إىل الدماغ وحيفظ الصحة، وإذا كان وحيسن اللون، ومينع عفن الدم وصعود البخ
املاء حارا أفسد اهلضم وأحدث الترهل وأذبل البدن، وأدى إىل االستسقاء والدق فإن 

 .سخن بالشمس خيف منه الربص

إذا أكلت الطيب وشربت املاء البارد مىت حتب : وقد كان بعض الزهاد يقول
إلنسانُ ما يستلذه قسا قلبه وكره إذا أكل ا: املوت، وكذلك قال أبو حامد الغزايل

 .املوت، وإذا منع نفسه شهواا وحرمها لذاا اشتهت نفسه اإلفالت من الدنيا باملوت
                                     

، وأمحد ىف املسند )٣٧٢٤(، وأبو داود ىف األشربة )٥٦٢١(أخرجه البخارى ىف األشربة : صحيح )١(
٣٤٣، ٣/٣٢٨. 

، وصححه ١٠٨، ٦/١٠٠، وأمحد ىف املسند )٣٧٣٥( أبو داود ىف األشربة أخرجه: صحيح )٢(
 . ووافقه الذهىب٤/١٣٨احلاكم ىف املستدرك 



-٢٧١- تلبيس إبليس

واعجبا كيف يصدر هذا الكالم من فقيه، أترى لو تقلبت : قال املصنف رمحه اهللا
 وقد قال النفس يف أي فن كان من التعذيب ما أحبت املوت، مث كيف جيوز لنا تعذيبها

، ورضي منا باإلفطار يف السفر رفقًا هبا ]٢٩: النساء [﴾وال تقتلوا أنفسكم﴿: عز وجل
، أوليست مطيتنا اليت ]١٨٥: البقرة [﴾يريد بكم اليسر وال يريد بكم العسر﴿: وقال

 )الرجز: (عليها وصولنا

هبا قطعنا السهل واحلزنـا     وكيف ال نأوي هلا وهي الـيت
 يزيد نفسه بترك املاء سنةً فإا حالةٌ مذمومةٌ ال يراها مستحسنةً إال وأما معاقبةُ أيب

اجلُهالُ، ووجه ذمها أن للنفس حقًّا ومنع احلق مستحقَّه ظلم، وال حيل لإلنسان أن 
يؤذي نفسه، وال أن يقعد يف الشمس يف الصيف بقدر ما يتأذّى، وال يف الثلج يف 

طوبات األصلية يف البدن وينفذ األغذية، وقوام النفس باألغذية، الشتاء، واملاء حيفظ الر
فإذا منعها أغذية اآلدميني ومنعها املاء فقد أعان عليها وهذا من أفحش اخلطأ، وكذلك 

 .منعه إياها النوم

وليس للناس إقامةُ العقوبات وال استيفاؤها من أنفسهم، يدلُّ عليه : قال ابن عقيل
د على نفسه ال يجزئ فإن فعله أعاده اإلمام، وهذه النفوس ودائع أن إقامة اإلنسان احل

 .اهللا عز وجل حىت إن التصرف يف األموال مل يطلق ألرباهبا إال على وجوٍه خمصوصة

وقد روينا يف حديث اهلجرة أن النيب تزود طعاما : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
صخرة وحلب له لبنا يف قدح مث صب ماء على ، وأن أبا بكر فرش له يف ظل )١(وشرابا

 .القدح حىت برد أسفله، وكل ذلك من الرفق بالنفس

وأما ما رتبه أبو طالب املكي فحملٌ على النفس مبا يضعفُها، وإمنا يمدح اجلوع إذا 
 .كان مبقدار، وِذكر املكاشفة من احلديث الفارغ

رأيه الفاسد، وما وجه صيام شهرين وأما ما صنفه الترمذي فكأنه ابتداء شرٍع ب
                                     

 .من حديث عائشة) ٣٩٠٥(صحيح البخارى ىف مناقب األنصار : انظر )١(
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متتابعني عند التوبة وما فائدة قطع الفواكه املباحة، وإذا مل ينظر يف الكتب فبأي سرية 
 .يقتدي

من أخلص هللا «: وأما األربعينية فحديث فارغ رتبوه على حديٍث ال أصل له
 .)١(»أربعني صباحا مل جيب اإلخالص أبدا

 صباحا، مث لو قدرنا ذلك فاإلخالص عملُ القلب فما بال فما وجه تقديره بأربعني
 .املطعم، مث ما الذي حسن منع الفاكهة ومنع اخلبز، وهل هذا كُلُّه إال جهلٌ

حجج الصوفية أظهر من : حدثنا أيب، قال: وقد أنبأنا عبد املنعم بن القُشريي، قال
ن الناس إما أصحاب حجج كل أحد وقواعد مذهبهم أقوى من قواعد كل مذهب، أل

نقل وأثر وإما أرباب عقل وفكر، وشيوخ هذه الطائفة ارتقوا عن هذه اجلملة، والذي 
للناس غيب فلهم ظهور، فهم أهلُ الوصال، والناس أهلُ االستدالل، فينبغي ملريدهم أن 

ن يقلّل يقطع العالئق وأوهلا اخلروج من املال مث اخلروج من اجلاه وأن ال ينام إال غلبةً وأ
 .غذاءه بالتدريج

من له أدىن فهم يعرف أن هذا الكالم ختليط فإن من : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
خرج عن النقل والعقل فليس مبعدوٍد يف الناس، وليس أحد من اخللق إال وهو مستدل، 

فنسأل اهللا عز وجل العصمة من ختليط املريدين واألشياخ . وذكر الوصال حديث فارغ
 .املوفقواهللا 

 ذكر أحاديث تبني خطأهم يف أفعاهلم): فصل(
أَخبرنا حيىي بن علي املُدبر، نا أبو بكر حممد بن علي اخلياط، ثنا احلسن بن احلسني 
بن محكان ثنا عبدان بن يزيد العطار وأخربنا حممد بن أيب منصور أنبأنا احلسن بن أمحد 

د اهللا حممد بن عيسى البروجردي، ثنا عمري الفقيه، ثنا حممد بن أمحد احلافظ، ثنا أبو عب

                                     
:  وقال٣/٤٥، وابن اجلوزى ىف املوضوعات ٥/١٨٩ذكره أبو نعيم ىف حلية األولياء : موضوع )١(

 .»حال يص«
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حدثنا حممد بن بكري احلضرمي، ثنا القاسم بن عبد اهللا بن عمر بن : بن مرداس، قاال
حفص بن عاصم العمري، عن عبيد اهللا بن عمر، عن علي بن زيد ابن جدعان، عن 

يا : وسلم فقالجاء عثمان بن مظعون إىل النيب صلى اهللا عليه : سعيد بن املُسيب قال
رسول اهللا غلبين حديثُ النفس فلم أحب أن أُحدث شيئًا حىت أذكر لك ذلك، فقال 

: حتدثين نفسي بأن أختصي، فقال: ؟ قال»وما تحدثُك نفسك يا عثمانُ«رسول اهللا 
»ثين أن : ، قال»مهالً يا عثمان، فإن خصاء أميت الصيامحديا رسول اهللا فإن نفسي ت

مهالً يا عثمان، فإن ترهب أميت اجللوس يف املساجد، وانتظار «: يف اجلبال، قالأترهب 
: يا رسول اهللا فإن نفسي حتدثين بأن أسيح يف األرض، قال: قال» الصالة بعد الصالة

يا رسول : ، قال»مهالً يا عثمان، فإن سياحة أميت الغزو يف سبيل اهللا واحلج والعمرةُ«
مهالً يا عثمانُ، فإنَّ صدقتك يوما «: ثين بأن أخرج من مايل كله، قالاهللا فإن نفسي حتد

يا : ، قال»بيوم وتكف نفسك وعيالك وترحم املسكني واليتيم وتطعمه أفضلُ من ذلك
مهالً يا عثمان، فإن هجرة «: رسول اهللا فإن نفسي تحدثين بأن أطلق خولة امرأيت، قال

عليه، أو هاجر إيلَّ يف حيايت، أو زار قربي بعد مويت، أو مات أميت من هجر ما حرم اهللا 
يا رسول اهللا فإن نفسي حتدثين أن ال : ، قال»وله امرأةٌ أو امرأتان أو ثالثٌ أو أربع

مهالً يا عثمان، فإن الرجل املسلم إذا غشي أهله فإن مل يكن من وقعته «: أغشاها، قال
ن كان من وقعته تلك ولد فإن مات قبله كان له تلك ولد كان له وصيف يف اجلنة، فإ

يا رسول اهللا : ، قال»فرطًا وشفيعا يوم القيامة، وإن كان بعده كان له نورا يوم القيامة
مهالً يا عثمان، فإين أحب اللحم وآكلُه إذا «: فإن نفسي حتدثين أن ال آكل اللحم، قال

يا رسول اهللا فإن : ، قال»يوم ألطعمينوجدته ولو سألت ريب أن يطعمين إياه كلَّ 
مهالً يا عثمانُ، فإن جربيل أمرين بالطيب غبا «: نفسي تحدثُين أن ال أمس طيبا، قال

ويوم اجلُمعة ال مترك له، يا عثمانُ ال ترغب عن سنيت فمن رغب عن سنيت مث مات قبل 
 .)١(»أن يتوب صرفت املالئكةُ وجهه عن حوضي

                                     
، وفيه على بن زيد بن )٢٥٢األصل (أخرجه احلكيم الترمذى ىف نوادر األصول : ضعيف جدا )١(

= 
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 .هذا حديث عمري بن مرداس: نف رمحه اهللاقال املص

أَخبرنا حممد بن عبد الباقي، نا أبو حممد بن أيب طاهر اجلوهري، نا أبو عمر بن 
حيويه، نا أمحد بن معروف، نا احلسني بن الفهم، ثنا حممد بن سعد، نا الفضل بن 

 عثمان بن دخلت امرأة«: دكني، ثنا اسرائيل، ثنا أبو إسحاق، عن أيب بردة، قال
ما لِك؟ فما يف قريٍش رجلٌ أغىن : مظعوٍن على نساء النيب فرأينها سيئة اهليئة، فقلن هلا

فدخلن إىل النيب . ما لنا منه شيٌء، أما ليلُه فقائم، وأما اره فصائم: من بعِلِك، قالت
نت وما بأيب وأمي أ: ؟ فقال»يا عثمانُ، أما لك يب أسوةٌ«: فذكرن ذلك له، فلقيه فقال

إن لعينك عليك حقًا، «: إين ألفعلُ، قال: ، قال»تصوم النهار وتقوم الليل«: ذاك؟ قال
 .)١(»وإن جلسدك عليك حقًا، وإن ألهلك عليك حقًا، فصلِّ ومن وصم وأفطر

وأخربنا عارم بن الفضل، ثنا محاد بن زيد، ثنا معاوية بن عباس : قال ابن سعد
ثمان بن مظعون اتخذ بيتا فقعد يتعبد فيه، فبلغ ذلك النيب اجلرمي، عن أيب قالبة، أن ع

يا عثمانُ إن اهللا عز وجل مل يبعثين «: فأتاه فأخذ بعضاديت باب البيت الذي هو فيه وقال
 .)٢(» وإنَّ خري الدين عند اهللا احلنيفيةُ السمحةُ- مرتني أو ثالثًا -بالرهبانية 

 نا حممد بن علي بن ميمون، نا عبد الوهاب بن حممد أَخبرنا حممد بن ناصر،
قال موسى بن : الغندجاين، نا أبو بكر بن عبدان، نا حممد بن سهل، ثنا البخاري، قال

: نا محاد بن يزيد بن مسلم، ثنا معاوية بن قرة، عن كهمس الباهلي، قال: إمساعيل
المي، فمكثت حوالً مث أتيته أسلمت وأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربته بإس«

                                     = 
 .٧/٣٢٢، والتهذيب ٣/١٢٧ميزان االعتدال : جدعان، ال حيتج به، انظر

 عن أىب ١٣/٢١٦، وأبو يعلى ىف مسنده ) موارد١٢٨٧(أخرجه ابن حبان ىف صحيحة : حسن )١(
 . موصوالبردة عن أىب موسى األشعرى

 ٢/٢٤٥ مرسالً، وأبو نعيم ىف أخبار أصفهان ١/٢٨٧أخرجه ابن سعد ىف الطبقات : ضعيف )٢(
وهذا إسناد مرسل، ال بأس به ىف «: ، وقال٤/٣٨٦مرسالً أيضا، وذكره األلباىن ىف الصحيحة 

ر ى هذا، فقد ترمجه ابن أىب حامت ومل يذكمالشواهد، ورجاله ثقات، ورجال الشيخني غري اجلر
 .»فيه جرحا وال تعديال، وقد روى عنه ثالثة من الثقات
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ومن «: أما تعرفين، قال: وقد ضمرت وحنل جسمي فخفض يفَّ البصر مث صعده، قلت
ما أفطرت بعدك : قلت» فما بلغ بك ما أرى؟«: أنا كهمس الباهلي، قال: ، قلت»أنت

لِّ صم شهر الصرب ومن كُ«ومن أمرك أن تعذِّب نفسك؟ «: ارا، وال منت ليالً، قال
. زدين: ، قلت»صم شهر الصرب ومن كل شهر يومني«: زدين، قال: ، قلت»شهٍر يوما

 .)١(»صم شهر الصرب ومن كلِّ شهر ثالثة أيام«: قال

أنبأنا حممد بن عبد امللك بن خريون، أنبأنا أبو بكر أمحد بن بكر أمحد بن علي ابن 
د حممد بن الغطريف، ثنا أبو ثابت، ثنا أبو حازم عمر بن أمحد العبدوري، نا أبو أمح

بكر الذهيب ثنا محيد بن الربيع، ثنا عبيدة بن محيد، عن األعمش، عن جرير بن حازم، 
عن أيوب، عن أيب قالبة، بلغ به النيب أن ناسا من أصحابه احتموا النساء واللحم، 

قدمت لو كنت ت«: اجتمعوا فذكرنا ترك النساء واللحم فأوعد فيه وعيدا شديدا، وقال
 .)٢(»إين مل أرسل بالرهبانية، إن خري الدين احلنيفيةُ السمحةُ«: ، مث قال»فيه لفعلت

إن اهللا عز «: وقد روينا يف حديث آخر عن النيب أنه قال: قال املصنف رمحه اهللا
 .)٣(»وجل حيب أن يرى آثار نعمته على عبده يف مأكله ومشربه

 فرؤي عليه سمي حبيب اهللا محدثًا بنعمة من أُعطي خريا: وقال بكر بن عبد اهللا
اهللا عز وجل، ومن أعطي خريا مل ير عليه سمي بغيض اهللا عز وجلَّ معاديا لنعمة اهللا عز 

 .وجل

 ):فصل(
                                     

، وأمحد ىف املسند )١٧٤١(، وابن ماجه ىف الصيام )٢٤٢٨(أخرجه أبو داود ىف الصوم : ضعيف )١(
 .، وىف إسناده جماهيل٤/٢٩١ بنحوه، والبيهقى ىف السنن الكربى ٥/٢٨

وىف إسناد . ن أىب قالبة مرسالً بنحوه ع٢/٢٤٥أخرجه أبو نعيم ىف أخبار أصبهان : ضعيف )٢(
يسرق احلديث ويرفع : وقال ابن عدى» ليس بشىء«: املصنف محيد بن الربيع، قال فيه النسائى

 .١/٦١١امليزان : املوقوف، انظر
: وانظر. مرسالً عن على بن زيد) ١٨٩٨(أخرجه ابن أىب الدنيا كما ىف اجلامع الصغري : ضعيف )٣(

 ).١٧١٥(اجلامع ، وضعيف )٧٥(غاية املرام 



-٢٧٦- تلبيس إبليس

وهذا الذي نهينا عنه من التقلُّل الزائد يف احلد، قد انعكس : قال املصنف رمحه اهللا
 املأكل كما كانت مهة متقدميهم يف اجلوع، هلم يف صوفية زماننا فصارت مهتهم يف

الغداء والعشاء واحللوى، وكلُّ ذلك أو أكثره حاصلٌ من أموال وسخة، وقد تركوا 
كسب الدنيا، وأعرضوا عن التعبد وافترشوا فراش البطالة فال مهَّة ألكثرهم إال األكلُ 

استغفر، : وإن أساء مسىيٌء قالوا. طرح شكرا: واللَّعب، فإن أحسن محسن منهم قالوا
 .وتسمية ما مل يسمِه الشرع واجبا جناية عليه. ويسمون ما يلزمه إياه واجبا

أَخبرنا عبد الرمحن بن حممد القزاز، نا أمحد بن علي بن ثابت، نا أمحد بن حممد 
ا أبو زكريا حيىي بن ابن يعقوب، نا حممد بن عبد اهللا بن حممد احلافظ، النيسابوري، ثن

قام أبو : حممد العنربي، ثنا أمحد بن سلمة، ثنا حممد بن عبدوس السراج البغدادي، قال
من يطعمنا : مرحوٍم القاص بالبصرة يقُص على الناس فأبكى، فلما فرغ من قصصه قال

رفنا اجلس يرمحك اهللا فقد ع: أنا، فقال: أرزةً يف اهللا؟ فقام شاب من الس فقال
: اجلس فقد عرفنا موضعك، فقام الثالثة: موضعك، مث قام الثانية ذلك الشاب، فقال

فأتينا بقدر من : فقاموا معه، فأتوا مرتله، قال. قوموا بنا إليه: فقال أبو مرحوم ألصحابه
علي خبوان خماسي ومخسة مكاكيك أرز، : باقالء فأكلنا بال ملح، مث قال أبو مرحوم

ن، وعشرة أمنان سكر، ومخسة أمنان صنوبر، ومخسة أمنان فستق، ومخسة أمنان مس
: يا إخواين كيف أصبحت الدنيا؟ قالوا: فجيء هبا كلها، فقال أبو مرحوم ألصحابه

فأيت بذلك : يا إخواين، أجروا فيها أارها، قال: مشرق لونها، مبيضةٌ مشسها، فقال
يا إخواين، اغرسوا فيها : على أصحابه فقالالسمن فأجري فيها، مث أقبل أبو مرحوم 

فأيت بذلك الفستق والصنوبر، فألقي فيها، مث أقبل أبو مرحوٍم على : أشجارها، قال
مشرق لوا، مبيضة مشسها، : يا إخواين، كيف أصبحت الدنيا؟ قالوا: أصحابه، فقال

يا إخواين : ا، قالجمرى فيها أارها، وقد غرست فيها أشجارها، وقد تدلت لنا مثاره
فأيت بذلك السكر فأُلقي فيها، مث أقبل أبو مرحوم على : ارموا الدنيا حبجارا، قال

مشرق لونها مبيضةٌ مشسها وقد : يا إخواين، كيف أصبحت الدنيا؟ قالوا: أصحابه، فقال
يا إخواين : لأُجريت فيها أارها، وقد غُرست فيها أشجارها، وقد تدلَّت لنا مثارها، فقا
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فجعل الرجلُ يضرب فيها براحته ويدفعه : ما لنا وللدنيا، اضربوا فيها براحتها، قال
أمِلِه علي : ذكرته أليب حامت الرازي، فقال: قال أبو الفضل أمحد بن سلمة. )١(باخلمس

 .هذا شأنُ الصوفية: فأمليته عليه، فقال

م من إذا حضر دعوةً بالغ يف األكل، وقد رأيت منه: قلت: قال املصنف رمحه اهللا
مث اختار من الطعام، فرمبا مأل كُميِه من غري إذن صاحب الدار وذلك حرام باإلمجاع، 
ولقد رأيت شيخا منهم قد أخذ شيئًا من الطعام ليحمله معه فوثب صاحب الدار فأخذه 

 .منه

 ذكر تلبيس إبليس على الصوفية يف السماع والرقص والوجد
أنه يلهي القلب : اعلم أن مساع الغناء جيمع شيئني، أحدمها: املصنف رمحه اهللاقال 

أنه يِميله إىل اللَّذات العاجلة : عن التفكر يف عظمة اهللا سبحانه والقيام خبدمته، والثاين
اليت تدعو إىل استيفائها من مجيع الشهوات احلسية ومعظمها النكاح، وليس متام لذّته إال 

 املُتجددات، وال سبيل إىل كثرة املتجددات من احللِّ، فلذلك حيثُّ على الزنا، فبني يف
الغناء والزنا تناسب، من جهة أن الغناء لذَّةُ الروح، والزنا أكرب لذَّات النفس، وهلذا جاء 

 .)٢(»الغناء رقيةُ الزنا«: يف احلديث

: ختذ املالهي رجلٌ من ولد قابيل يقال لهوقد ذكر أبو جعفر الطربي أن الذي ا
اختذ يف زمان مهالئيل بن قينان آالت اهللا ومن املزامري والطبول والعيدان، فامك . ثوبال

ولد قابيل يف اللهو وتناهى خربهم إىل من باجلبل من نسل شيث فرتل منهم قوم وفشت 
 .الفاحشةُ وشرب اخلمور

اللتذاذ بشيء يدعو إىل التذاذه بغريه خصوصا ما وهذا ألن ا: قال املصنف رمحه اهللا
يناسبه، وملا يئس إبليس أن يسمع من املتعبدين شيئًا من األصوات احملرمة كالعود نظر 

                                     
 .٢/٣٨٠ذكره اخلطيب ىف تاريخ بغداد  )١(
قال النووى ىف شرح «:  وقال١/١٦٤ذكر املال على القارئ ىف األسرار املرفوعة : موضوع )٢(

 .»هو من أمثاهلم املشهورة: مسلم
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إىل املغىن احلاصل بالعود فدرجه يف ضمن الغناء بغري العود وحسنه هلم وإمنا مراده 
 .التدريج من شيء إىل شيء

األسباب والنتائج وتأمل املقاصد فإن النظر إىل األمرد مباح إن والفقيه من نظر يف 
أمن ثوران الشهوة، فإن مل يؤمن مل يجز، وتقبيل الصبية اليت هلا من العمر ثالث سنني 
جائز إذ ال شهوة تقع هناك يف األغلب، فإن وجد شهوة حرم ذلك، وكذلك اخللوةُ 

 .تأمل هذه القاعدةبذوات احملارم فإن خيف من ذلك حرم، ف

 رأي الصوفية ىف الغناء
وقد تكلم الناس يف الغناء فأطالوا، فمنهم من حرمه، ومنهم : قال املصنف رمحه اهللا

 .من أباحه من غري كراهة، ومنهم من كرهه من اإلباحة

ينبغي أن ينظر يف ماهية الشيء مث يطلق عليه التحرمي أو : وفصلُ اخلطاب أن نقول
 . ذلكالكراهة أو غري

غناء احلجيج يف الطرقات، فإن أقواما من : والغناء اسم يطلق على أشياء منها
األعاجم يقدمون للحج فينشدون يف الطرقات أشعارا يصفون فيها الكعبة وزمزم واملقام 
ورمبا ضربوا مع إنشادهم بطبٍل، فسماع تلك األشعار مباح وليس إنشادهم إياها مما 

فإم ينشدون أشعارا يحرضون هبا : ل، ويف معىن هؤالء الغزاةيطرب وخيرج عن االعتدا
ويف معىن هذا إنشاد املبارزين للقتال لألشعار تفاخرا عند النزال، ويف معىن . على الغزو

 )الرجز: (هذا أشعار احلُداة يف طريق مكة كقول قائلهم

ــاال ــا وق ــرها دليلُه ا ترين الطَّلْح واجلبـاال     بشغد
ف وهذا يحرك اإلبل واآلدمي؟ إال أن ذلك التحريك ال يوجب الطرب فكي

 .املُخرج عن حد االعتدال

وأصل احلداء ما أنبأنا به حيىي بن احلسن بن البناء، نا أبو جعفر بن املسلمة، نا 
 املخلص، نا أمحد بن سليمان الطُّوسي، ثنا الزبري بن بكار، ثين إبراهيم بن املنذر، ثنا أبو
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أن رسول اهللا مال ذات ليلٍة «: البختري وهب، عن طلحة املكي، عن بعض علمائهم
إنَّ حادينا نام فسمعنا حاديكُم فِملت : بطريق مكة إىل حاٍد مع قوٍم فسلَّم عليهم فقال

إن أباهم مضر خرج إىل بعض : ال واهللا، قال: إليكم، فهل تدرون أنى كان اِحلداء؟ قالوا
بله قد تفرقت فأخذ عصا فضرب هبا كف غُالمه فعدا الغالم يف الوادي رعاِتِه فوجد إ
وهو يصيح :فسمعِت اإلبلُ ذلك فعطفت عليه، فقال مضر يا يداه مثل : يا يداه لو اشتق

 .)١(»هذا النتفعت به اإلبل واجتمعت، فاشتق احلُداء

 )٢(جنشةُ حيدو فتعنقوقد كان لرسول اهللا حاٍد يقال له أ: قال املصنف رمحه اهللا
 .)٣(»يا أجنشةُ رويدك سوقًا بالقوارير«: اإلبل، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

خرجنا مع رسول اهللا إىل خيرب فِسرنا ليالً «: ويف حديث سلمة بن األكوع قال
أال تسمعنا من هنياِتك؟ وكان عامر رجالً : فقال رجلٌ من القوم لعامر بن األكوع

 )الرجز: (اعرا فرتل حيدو بالقول يقولش

ــلَّينا اهللا م لوال أنت ما اهتـدينا وال تصــدقنا وال ص
ــا ــكينةً علين ــألقني س وثبِت األقـدام إن القينـا      ف
عامر بن األكوع، : قالوا» من هذا السائق؟«: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .)٤(»يرمحه اهللا«: فقال

أما استماع : وقد روينا عن الشافعي رضي اهللا عنه أنه قال: محه اهللاقال املصنف ر

                                     
وهذا مع إرساله موضوع، واملتهم به أبو «: وقال) ٥٥٤(ذكره األلباىن ىف الضعيفة : موضوع )١(

كان يكذب عدو اهللا، وقال : متهم ىف احلديث، قال حيىي بن معني: قال الذهىب فيه. »...خترىالب
 .كان يضع احلديث: أمحد

 .نوع من السري، سريع فسيح لإلبل واخليل: العنق بفتحتني: تعنق )٢(
، ٢٣٢٣/٧٠(، ومسلم ىف الفضائل )٦١٦١، ٦١٤٩(أخرجه البخارى ىف األدب : متفق عليه )٣(

 .ديث أنس بن مالكمن ح) ٧١
 ).١٢٤، ١٨٠٢/١٢٣(، ومسلم ىف اجلهاد )٦١٤٨(أخرجه البخارى ىف األدب : متفق عليه )٤(
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 .احلداء ونشيد األعراب فال بأس به

ومن إنشاد العرب قولُ أهل املدينة عند قدوم رسول اهللا : قال املصنف رمحه اهللا
 )جمزوء الرمل: (عليهم

ــا ــدر علين ــع الب ــوداع  طل ــات ال ــن ثني م
ــاوجــب الشــك ــا هللا داع  ر علين ــا دعـ مـ

ومن هذا اجلنس كانوا ينشدون أشعارهم باملدينة، ورمبا ضربوا عليه بالدف عند 
 .إنشاده

ومنه ما أخربنا به ابن احلصني، نا ابن املذهب، نا أمحد بن جعفر، ثنا عبد اهللا ابن 
أمحد، حدثين أيب، ثنا أبو املغرية، ثنا األوزاعي، ثين الزهري، عن عروة، عن عائشة 

أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان يف أيام ِمىن تضربان بدفَّني «:  عنهارضي اهللا
 فكشف - فانتهرمها أبو بكر -ورسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسجى عليه بثوبه 

. )١(»دعهن يا أبا بكر فإا أيام عيٍد«: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن وجهه وقال
 .أخرجاه يف الصحيحني

والظاهر من هاتني اجلاريتني ِصغر السن، ألن عائشة كانت : قال املصنف رمحه اهللا
 .)٢(صغرية وكان رسول اهللا يسرب إليها اجلواري فيلع بن معها

وقد أخربنا حممد بن ناصر، نا أبو احلسني بن عبد اجلبار، نا أبو إسحاق الربمكي، 
اخلالل، أخربنا منصور بن الوليد بن جعفر بن أنبأنا عبد العزيز بن جعفر، ثنا أبو بكر 

حديث الزهري، عن عروة، عن : قلت أليب عبد اهللا أمحد بن حنبل: قال: حممد، حدثهم
 .أتيناكم أتيناكم: غناء الركب:  قال-عائشة عن جواٍر يغنني أي شيء هذا الغناء؟ 

                                     
، ٨٩٢/١٦(، ومسلم ىف صالة العيدين )٩٨٧، ٩٥٢(أخرجه البخارى ىف العيدين : متفق عليه )١(

١٧.( 
من ) ٢٤٤٠/٨١(، ومسلم ىف فضائل الصحابة )٦١٣٠(أخرجه البخارى ىف األدب : متفق عليه )٢(

 .حديث عائشة
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نا أبو عقيل، عن وحدثنا أمحد بن فرج احلمصي، ثنا حيىي بن سعيد، ث: قال اخلالّل
كانت عندنا جاريةٌ يتيمة من األنصار فزوجناها : بهية، عن عائشة رضي اهللا عنها، قالت

رسول اهللا صلى اهللا عليه : رجالً من األنصار فكنت فيمن أهداها إىل زوجها، فقال
: دعونا بالربكة، قال: يا عائشة إن األنصار أناس فيهم غزلٌ، فما قلِت؟ قالت«: وسلم

 )اهلزج: (أفال قلتم

ــاكُم ــاكُم أتينـ ــيكُم  أتينـ ــا نحيـ فحيونـ
ــواديكم  ولــوال الــذهب األمحــر ــت ب ــا حلَّ م
ــذاريكم ولــوال احلبــةُ الســمراُء ــمن ع )١(مل تس

أَخبرنا أبو احلصني، نا ابن املذهب، نا أمحد بن جعفر، ثنا عبد اهللا بن أمحد، ثين 
نا أبو بكر، عن أجلح، عن أيب الزبري، عن جابر بن عبد اهللا أيب، ثنا أسود بن عامر، 

» أهديتم اجلارية إىل بيتها؟«: قال قال رسول اهللا لعائشة رضي اهللا عنها: رضي اهللا عنه
 :فهالَّ بعثتم معها من يغنيهم يقول: قال. نعم: قالت

ــاكُم ــاكُم أتينـ ــيكُم  أتينـ ــا نحيـ فحيونـ
 .)٢(لٌفإن األنصار قوم فيهم غز

فقد بان مبا ذكرنا ما كانوا يغنون به وليس مما يطرب وال : قال املصنف رمحه اهللا
                                     

 ٤/٢٨٩، وذكره اهليثمى ىف جممع الزوائد )٣٢٦٥(أخرجه الطرباىن ىف األوسط : حسن لغريه )١(
 . »وفيه رواد بن اجلراح وثقة أمحد وابن معني وابن حبان وفيه ضعف«: وقال

، ٢/١٨٤، وصححه احلاكم ىف املستدرك )٥١٦٢(واحلديث له أصل عند البخارى ىف النكاح 
 .٧/٢٨٨يهقى ىف السنة الكربى والب

، والبزار ٣/٣٩١وأمحد ىف املسند ) ٥٥٦٦(أخرجه النسائى ىف الكربى ىف النكاح : حسن لغريه )٢(
وفيه األجلح الكندى وثقه ابن معني «:  وقال٤/٢٨٩، وذكره اهليثمى ىف جممع الزوائد ٢/١٦٤

وأخرجه ابن . ٧/٢٨٩ى ، والبيهقى ىف السنة الكرب»وغريه، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات
إسناده خمتلف فيه من أجل «: من حديث ابن عباس، وىف الزوائد) ١٩٠٠(ماجه ىف النكاح 

 .»أنه مل يسمع من ابن عباس وأثبت أبو حامت أنه رأى ابن عباس: األجلح وأىب الزبري، يقولون



-٢٨٢- تلبيس إبليس

كانت دفوفُهن على ما يعرف اليوم، ومن ذلك أشعار ينشدها املتزهدون بتطريٍب 
 )الرجز: (وتلحٍني تزعج القلوب إىل ذكر اآلخرة ويسموا الزهديات كقول بعضهم

ــا يف غفلــٍة ورائحــا ــا غادي ــىت تستحســ ي ن القبائحــاإىل م
ــا  وكم إىل كم ال ختـاف موقفـا ــه اجلوارح ــتنطق اهللا ب يس
ا منـك وأنـت مبصـركيف جتنبت الطريـق الواضـحا      يا عجب

فهذا مباح أيضا، وإىل مثله أشار أمحد بن حنبل يف اإلباحة فيما أنبأنا به أبو عبد 
احلسن اهلمذاين، نا أبو بكر بن الل ثنا الفضل الكندي، قال العزيز كاوس، نا املظفر بن 

يا أبا عبد اهللا : مسعت أبا حامد اخلُلقاين يقول ألمحد بن حنبل: مسعت عبدوس يقول
 هذه القصائد الرقاق اليت يف ذكر اجلنة والنار أي شيء تقول فيها؟

 )اهلزج: (يقولون: مثل أي شيء؟ قلت: فقال

ــال يل ريب ــا قـ أما اسـتحييت تعصـيين     إذا مـ
ــأتيين وتخفي الذنب من خلقـي ــيان تـ وبالعصـ

فأعدت عليه، فقام ودخل بيته ورد الباب، فسمعت حنيبه من . أِعد علي: فقال
 :داخل البيت وهو يقول

ــال يل ريب ــا قـ أما اسـتحييت تعصـيين     إذا مـ
ــأتيين وتخفي الذنب من خلقـي ــيان تـ وبالعصـ

عار تنشدها النواح، يثريون هبا األحزان والبكاء، فينهى عنها ملا يف ومن األشعار أش
 .ضمنها

فأما األشعار اليت ينشدها املغنون املُتهيئون للغناء ويصفون فيها املُستحسنات 
واخلمر وغري ذلك مما يحرك الطباع وخيرجها عن االعتدال ويثري كامنها من حب اللهو، 

 )املديد: ( هذا الزمان مثل قول الشاعروهو الغناء املعروف يف

ــدح ذهيب اللون تحسب مـن ــار تقت ــه الن وجنيت
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ليتـــه واىف وأُفتضـــح خوفــوين مــن فضــيحته
وقد أخرجوا هلذه األغاين أحلانا خمتلفة كلها تخرج سامعها عن حيز االعتدال، 

لقلوب عن مهل، مث يأتون بالنشيد وتثري حب اهلوى، وهلم شيٌء يسمونه البسيط يزعج ا
بعده فيعجعج القلوب، وقد أضافوا إىل ذلك ضرب القضيب واإليقاع به على وفق 

 .اإلنشاد والدف باجلالجل، والشبابة النائبة عن الزمر، فهذا الغناء املعروف اليوم

 ):فصل(

: اهته، نقولوقبل أن نتكلم يف إباحته، أو حترميه، أو كر: قال املصنف رمحه اهللا
ينبغي للعاقل أن ينصح نفسه وإخوانه، وحيذر تلبيس إبليس يف إجراء هذا الغناء جمرى 

قد : فال حيمل الكل حممالً واحدا فيقول. األقسام املتقدمة اليت يطلق عليها اسم الغناء
 .أباحه فالن وكرهه فالن

 :فنبدأ بالكالم يف النصيحة للنفس واإلخوان فنقول

ع اآلدميني تتقارب وال تكاد تتفاوت، فإذا ادعى الشاب السليم معلوم أن طبا
البدن الصحيح املزاج أن رؤية املستحسنات ال تزعجه وال تؤثر عنده وال تضره يف دينه 
كذَّبناه ملا نعلم من استواء الطباع، فإن ثبت صدقُه عرفنا أنَّ به مرضا خرج به عن حيز 

إمنا أنظر إىل هذه املستحسنات معتربا فأتعجب من حسن : االعتدال، فإن تعلَّل فقال
يف أنواع املباحات ما يكفي : الصنعة يف دعج العينني، ورقَّة األنف ونقاء البياض، قلنا له

يف العربة، وها هنا ميل طبعك يشغلك عن الفكرة وال يدع لبلوغ شهوتك وجود 
 .فكرة، فإن ميل الطبع شاغل عن ذلك

هذا الغناء املطرب املزعج للطِّباع املُحرك هلا إىل العشق وحب وكذا من قال إن 
الدنيا ال يؤثر عندي وال يلفت قليب إىل حب الدنيا املوصوفة فيه، فإنا نكذِّبه ملوضع 
اشتراك الطِّباع، مث إن كان قلبه باخلوف من اهللا عز وجل غائبا عن اهلوى ألحضر هذا 

ت قد طالت غيبته يف سفر اخلوف، وأقبح القبيح البهرجة، مث املسموع الطبع، وإن كان
 .كيف متر البهرجة على من يعلم السر وأخفى
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مث إن كان األمر كما زعم هذا املتصوف فينبغي أن ال نبيحه إال ملن هذه صفته، 
والقوم قد أباحوه على اإلطالق للشاب املبتدئ، والصيب اجلاهل، حىت قال أبو حامد 

 التشبيب بوصف اخلدود، واألصداغ، وحسن القد، والقامة، وسائر أوصاف إن: الغزايل
 .أنه ال حيرم: الصحيح. النساء

إين ال أمسع الغناء للدنيا، وإمنا آخذُ منه : فأما من قال: قال املصنف رمحه اهللا
 :إشارات، فهو يخطئ من وجهني

إين : ن كمن قالأن الطبع يسبق إىل مقصوده قبل أخذ اإلشارات فيكو: أحدمها
 .أنظر إىل هذه املرأة املُستحسنة ألتفكر يف الصنعة

أنه يقل فيه وجود شيء يشار به إىل اخلالق وقد جلَّ اخلالق تبارك وتعاىل : والثاين
أن يقال يف حقِّه أنه يعشق، ويقع اهليمانُ به، وإمنا نصيبنا من معرفته اهليبة والتعظيم فقط، 

 .فنذكر ما قيل يف الغناءوإذ قد انتهت النصيحةُ 

 مذهب اإلمام أمحد
فإنه كان الغناء يف زمانه إنشاد قصائد الزهد، إال أم ملا : أما مذهب أمحد رمحه اهللا

الغناء ينِبت النفاق : فروى عنه ابنه عبد اهللا أنه قال. كانوا يلحنوا اختلفت الرواية عنه
أنه سئل عن استماع : سحاق الثقفيوروى عنه إمساعيل بن إ. يف القلب، ال يعجبين

التغيري : وروى عنه أبو احلارث أنه قال. أكرهه، هو بدعة، وال جيالسون: القصائد فقال
التغيري : وروى عنه يعقوب اهلامشي. هو بدعة: إنه يرقق القلب، فقال: بدعة، فقيل له
 .عهأكره التغيري وأنه ى عن استما: وروى عنه يعقوب بن غياث. بدعة حمدث

 .فهذه الروايات كلّها دليلٌ على كراهية الغناء: قال املصنف

إم يتماجنون، مث روى عنه ما : كره أمحد القصائد ملَّا قيل له: قال أبو بكر اخلالَّل
 .يدلُّ على أنه البأس هبا

إم : فقلت له. بدعة: فقال. سألت أبا عبد اهللا عن القصائد: قال املروزي
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 .يبلغ هبم هذا كلهال : فقال. يهجرون

فقال له . وقد روينا أن أمحد مسع قواالً عند ابنه صاحل فلم ينكر عليه: قال املصنف
إمنا قيل يل إم يستعملون املنكر فكرهته، : يا أبِت أليس كُنت تنكر هذا؟ فقال: صاحل

 .فأما هذا فإين ال أكرهه

كر اخلالّل وصاحبه عبد وقد ذكر أصحابنا عن أيب ب: قلت: قال املصنف رمحه اهللا
 .العزيز إباحة الغناء، وإمنا أشار إىل ما كان يف زماما من القصائد الزهديات

وعلى هذا حيمل ما مل يكرهه أمحد، ويدلُّ على ما قلت أنَّ أمحد بن حنبل سئل 
ال تباع على : عن رجل مات وترك ولدا وجارية مغنية، فاحتاج الصيب إىل بيعها، فقال

إا تساوي ثالثني ألف درهم ولعلَّها إذا بيعت ساذجة تساوي : نية، فقيل لهأا مغ
 .ال تباع إال على أا ساذجة: فقال. عشرين دينارا

وإمنا قال هذا ألن اجلارية املغنية ال تغين بقصائد الزهديات بل : قال املصنف
اء حمظور إذ لو مل يكن باألشعار املطربة املثرية للطبع إىل العشق، وهذا دليل على أن الغن

عندي مخر «حمظورا ما أجاز تفويت املال على اليتيم، وصار هذا كقول أيب طلحة للنيب 
 .فلو جاز استصالحها ملا أمره بتضييع أموال اليتامى. )١(»أِرقْها: أليتام، فقال

كسب املُخنث خبيثٌ يكسبه بالغناء، : وروى املروزي عن أمحد بن حنبل أنه قال
ا ألن املخنث ال يغين بالقصائد الزهدية إمنا يغين بالغزل والنوح، فبان من هذه وهذ

اجلملة أن الروايتني عن أمحد يف الكراهة وعدمها تتعلق بالزهديات امللحنة، فأما الغناء 
 .املعروف اليوم فمحظور عنده، كيف ولو علم ما أحدث الناس من الزيادات

 مذهب اإلمام مالك

                                     
وأمحد ىف املسند ، )١٢٩٣(، والترمذى ىف البيوع )٣٦٧٥(أخرجه أبو داود ىف األشربة : صحيح )١(

٣/١١٩ . 
 .خمتصرا) ١٩٨٣/١١(وأخرجه مسلم ىف األشربة 
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ما مذهب مالك بن أنس رمحه اهللا فأخربنا به ابن ناصر نا أبو وأ: قال املصنف
احلسني بن عبد اجلبار، نا أبو إسحاق الربمكي، نا عبد العزيز بن جعفر، ثنا أبو بكر 
اخلالّل، وأخربنا عاليا سعيد بن احلسن بن البنا، نا أبو نصر حممد بن حممد الزينيب، نا أبو 

أخربنا عبد اهللا بن :  حممد بن السري بن عثمان التمار، قاالبكر حممد بن عمر الوراق، نا
سألت مالك بن أنس عن ما : أمحد، عن أبيه، عن إسحاق بن عيسى الطباع، قال

 .إمنا يفعله الفُساق: فقال. يترخص فيه أهلُ املدينة من الغناء

أما مالك بن : الطربي، قالأنبأنا أبو الطيب : أَخبرنا هبة اهللا بن أمحد احلريري، قال
إذا اشترى جارية فوجدها مغنيةً كان له : أنس فإنه ى عن الغناء وعن استماعه، وقال

ردها بالعيب، وهو مذهب سائر أهل املدينة إال إبراهيم بن سعد وحده، فإنه قد حكى 
 .زكريا الساجي أنه كان ال يرى به بأسا

 مذهب أيب حنيفة
أخربنا هبة اهللا بن أمحد احلريري، عن أيب .  رضي اهللا عنهوأما مذهب أيب حنيفة

كان أبو حنيفة يكره الغناء مع إباحته شرب النبيذ وجيعل مساع : الطيب الطربي قال
إبراهيم، والشعيب، ومحاد، : وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة: قال. الغناء من الذنوب

 .ال اختالف بينهم يف ذلك: وسفيان الثوري، وغريهم

وال يعرف بني أهل البصرة خالف يف كراهة ذلك واملنع منه إال ما روى : الق
 .عبيد اهللا بن احلسن العنربي أنه كان ال يرى به بأسا

 مذهب الشافعي
حدثنا إمساعيل بن أمحد، نا محد بن : قال. وأما مذهب الشافعي رمحة اهللا عليه

 عبد الرمحن، ثنا أمحد بن حممد ابن أمحد احلداد، نا أبو نعيم األصفهاين، ثنا حممد بن
مسعت : احلارث، ثنا حممد بن إبراهيم بن جناد، ثنا احلسن بن عبد العزيز اجلروي، قال

خلفت بالعراق شيئًا أحدثته الزنادقة يسمونه التغيري : حممد بن إدريس الشافعي يقول
 .يشغلون به الناس عن القرآن
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املُغيرة قوم يغيرون بذكر : ور األزهريوقد ذكر أبو منص: قال املصنف رمحه اهللا
اهللا بدعاٍء وتضرٍع وقد مسوا ما يطربون فيه من الشعر يف ذكر اهللا عز وجل تغيريا كأم 

 .إذا شاهدوها باألحلان طربوا ورقصوا فسموا مغيرة هلذا املعىن

يف مسوا مغيرين لتزهيدهم الناس يف الفاين من الدنيا وترغيبهم : وقال الزجاج
 .اآلخرة

: وحدثنا هبة اهللا بن أمحد احلريري، عن أيب الطيب طاهر بن عبد اهللا الطربي، قال
. الغناء هلو مكروه يشبه الباطل، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته: قال الشافعي

 .وكان الشافعي يكره التغيري: قال

املنع منه، وإمنا فارق فقد أمجع علماء األمصار على كراهية الغناء و: قال الطربي
: اجلماعة إبراهيم ابن سعد وعبيد اهللا العنربي، وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

من فارق اجلماعة مات «: ، وقال)١(»عليكم بالسواد األعظم فإنه من شذ شذ يف النار«
 .)٢(»ميتةً جاهلية

نهم ينكرون وقد كان رؤساء أصحاب الشافعي رضي اهللا ع: قلت: قال املصنف
السماع، وأما قدماؤهم فال يعرف بينهم خالف، وأما أكابر املتأخرين فعلى اإلنكار، 

أبو الطيب الطربي، وله يف ذم الغناء واملنع كتاب مصنف، حدثنا به عنه أبو : منهم
القاضي أبو بكر حممد بن مظفر الشامي، أنبأنا عبد الوهاب : القاسم احلريري، ومنهم

ومن : ال جيوز الغناء وال مساعه وال الضرب بالقضيب، قال: مناطي عنه قالابن املبارك األ
                                     

من ) ٨٠(، وابن أىب عاصم ىف السنة ١١٦، ١/١١٥أخرجه احلاكم ىف املستدرك : ضعيف )١(
حديث ابن عمر، وىف إسناده سليمان بن سفيان ضعيف كما ىف التقريب، واحلديث فيه اضطراب 

ديث حلكمنا له بالصحة، ولكن اختلف فيه على معتمر لو حفظ هذا احل«: ولذلك قال احلاكم
 .فذكرها» بن سليمان على سبعة أقوال

 من ٤٨٨، ٢/٣٠٦، وأمحد ىف املسند )٥٤، ١٨٤٨/٥٣(أخرجه مسلم ىف اإلمارة : صحيح )٢(
 . حديث أىب هريرة

 .من حديث ابن عباس) ١٨٤٩/٥٥(وأخرجه مسلم ىف اإلمارة 
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» أدب القضاء«وقد نص الشافعي يف كتاب . أضاف إىل الشافعي هذا فقد كذب عليه
 .على أن الرجل إذا دام على مساع الغناء ردت شهادته وبطلت عدالته

وأهل التدين منهم، وإمنا فهذا قول علماء الشافعية : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
 .رخص يف ذلك من متأخريهم من قلَّ علمه وغلبه هواه

 .ال تقبل شهادة املغين والرقاص، واهللا املوفق: وقال الفقهاء من أصحابنا

 يف ذكر األدلة على كراهية الغناء والنوح واملنع منهما): فصل(
 :وقد استدل أصحابنا بالقرآن والسنة واملعىن: قال املصنف

 :فأما االستدالل من القرآن فثالث آيات

 ].٦: لقمان [﴾ومن الناس من يشترى هلو احلديث﴿: قوله عز وجل: اآلية األوىل

نا أبو حممد الصريفيين، نا أبو : أَخبرنا عبد الوهاب بن املبارك، وحيىي بن علي، قاال
: ا صفوان بن عيسى، قالبكر ابن عبدان، ثنا عبد اهللا بن منيع، ثنا عبيد اهللا بن عمر، ثن

أخربنا عن عمار بن معاوية، عن سعيد بن جبري، عن أيب الصهباء، : قال محيد اخلراط
، ﴾ومن الناس من يشترى هلو احلديث﴿: سألت ابن مسعود عن قول اهللا عز وجل: قال
 .هو واهللا الغناُء: قال

نا ِطراد بن حممد، نا : الأَخبرنا عبد اهللا بن علي املقري، وحممد بن ناصر احلافظ، قا
ابن بشران، نا ابن صفوان، ثنا أبو بكر القرشي، ثنا زهري بن حرب، ثنا جرير، عن 

ومن الناس من يشترى هلو ﴿: عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس
 .هو الغناء وأشباهه: قال. ﴾احلديث

نا أبو احلسني بن : دبر، قاالوحيىي بن علي امل. أَخبرنا عبد اهللا بن حممد احلاكم
النقور، نا ابن حيويه، ثنا البغوي، ثنا هدبة، ثنا محاد بن سلمة، عن محيد عن احلسن ابن 

 .الغناء:  قال﴾ومن الناس من يشترى هلو احلديث﴿: مسلم، عن جماهد

أَخبرنا ابن ناصر، نا املبارك بن عبد اجلبار، نا أبو إسحاق الربمكي، نا أمحد بن 
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عفر بن سلْم نا أمحد بن حممد بن عبد اخلالق ثنا أبو بكر املروزي ثنا أمحد بن حنبل ثنا ج
: سألت ِعكْرمة عن هلو احلديث قال: عبدة، ثنا إمساعيل، عن سعيد ابن يسار، قال

 .الغناء، وكذلك قال احلسن وسعيد بن جبري وقتادة وإبراهيم النخعي

 ].٦١: النجم [﴾امدونوأنتم س﴿: قوله عز وجل: اآلية الثانية

أَخبرنا عبد اهللا بن علي، نا ِطراد بن حممد، نا ابن بشران، نا ابن صفوان، ثنا أبو 
بكر القرشي، ثنا عبيد اهللا بن عمر، ثنا حيىي بن سعيد، عن سفيان، عن أبيه، عن 

. غىن لنا: هو الغناء، باحلمريية، مسد لنا:  قال﴾وأنتم سامدون﴿عكرمة، عن ابن عباس 
 .إذا غىن: سمد فالن: هو الغناء، يقول أهل اليمن: وقال جماهد

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب ﴿: قوله عز وجل: اآلية الثالثة
 ].٦٤: اإلسراء [﴾عليهم خبيلك

أَخبرنا موهوب بن أمحد، نا ثابت بن بندار، نا عمر بن إبراهيم الزهري، نا عبد اهللا 
ي، ثنا احلسني بن الكميت، ثنا حممد بن نعيم عن القاسم اجلرمي، ابن إبراهيم بن ماس

. ﴾واستفزز من استطعت منهم بصوتك﴿: عن سفيان الثوري، عن ليث، عن جماهد
 .هو الغناء واملزامري: قال

أخربنا ابن احلصني، نا ابن املذهب، نا أمحد بن جعفر، نا عبد اهللا بن : أما السنة
بن مسلم، ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أمحد، ثين أيب، ثنا الوليد 

نافع، عن ابن عمر، رضي اهللا عنه أنه مسع صوت زمارة راٍع فوضع أصبعيه يف أذنيه 
نعم، فيمضي، حىت : يا نافع أتسمع؟ فأقول: وعدل راحلته عن الطريق، وهو يقول

ت رسول اهللا مسع زمارة راٍع رأي«: ال، فوضع يديه وأعاد راحلته إىل الطريق وقال: قلت
 .)١(»فصنع مثل هذا

                                     
، وأمحد ىف املسند »هذا حديث منكر«: وقال) ٤٩٢٤(ىف األدب أخرجه أبو داود : فيه خالف )١(

): ٤٥٣٥(، وقال الشيخ شاكر ىف حتقيق املسند ١٠/٢٢٢، والبيهقى ىف السنة الكربى ٢/٨
= 
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إذا كان هذا ِفعلُهم يف حق صوت ال خيرج عن االعتدال : قال املصنف رمحه اهللا
 .فكيف بغناء أهل الزمان وزمورهم

أَخبرنا حممد بن ناصر، نا املبارك بن عبد اجلبار، نا احلسني بن حممد النصييب، ثنا 
، ثنا أبو بكر بن األنباري، ثنا عبيد بن عبد الواحد بن إمساعيل بن سعيد بن سويد

شريك البزار، ثنا ابن أيب مرمي ثنا حيىي بن أيوب، عن عبيد اهللا بن زحر، عن علي بن 
ى رسول اهللا عن شراء املغنيات وبيعهن : يزيد، عن القاسم، عن أيب أمامة، قال

ن يشترى هلو احلديث ليضل ومن الناس م﴿: ، وقرأ»مثنهن حرام«: وتعليمهن، وقال
 ].٦: لقمان [)١(﴾عن سبيل اهللا بغري علم ويتخذها هزوا أولئك هلم عذاب مهني

أَخبرنا عبد اهللا بن علي املقري، نا أبو منصور حممد بن حممد املقري، نا أبو القاسم 
بن عبد امللك بن حممد بن بشران، نا عمر بن حممد بن عبد الرمحن اجلُمحي، ثنا منصور 

أيب األسود، عن أيب املهلَّب، عن عبيد اهللا بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم، عن 
ى رسول اهللا عن بيع املغنيات وعن التجارة فيهن وعن تعليمهن الغناء، : أيب أُمامة قال

ومن الناس ﴿وقال شبهه نزلت علي : ، وقال يف هذا، أو حنوه، أو»مثنهن حرام«: وقال
ما من رجل يرفع عقرية صوته «: وقال. ﴾ احلديث ليضل عن سبيل اهللامن يشترى هلو

للغناء إال بعث اهللا له شيطانني يرتدفانه أعين هذا عن ذا اجلانب وهذا من ذا اجلانب وال 
 .)٢(»يزاالن يضربان بأرجلهما يف صدره حىت يكون هو الذي يسكت

                                     = 
ال «: ٤/٤٣٤وقد ورد ىف عون املعبود . ، وصححه األلباىن ىف صحيح أىب داود»إسناده صحيح«

 .»الف لرواية الثقاتيعلم وجه النكارة، بل إسناده قوى، وليس مبخ
، وأمحد ىف )٢١٦٨(، وابن ماجه ىف التجارات )١٢٨٢(أخرجه الترمذى ىف البيوع : حسن لغريه )١(

واحلديث . ، وىف إسناده على بن يزيد يضعف ىف احلديث، قال الترمذى٢٦٤، ٥/٢٥٢املسند 
 .ورد من طرف بعضها حسن، وبعضها ضعيف، وحسنه األلباىن ىف صحيح الترمذى

:  وقال٨/١١٩، وذكره اهليثمى ىف جممع الزوائد ٨/٢١٢أخرجه الطرباىن ىف الكبري : ضعيف جدا )٢(
): ٩٣١(، وقال األلباىن ىف الضعيفة »رواه الطرباىن بأسانيد، ورجال أحدمها وثقوا وضعفوا«
 .»ضعيف جدا«
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عز وجل حرم املغنية إنّ اهللا «: وروت عائشة رضي اهللا عنها عن النيب أنه قال
ومن الناس من يشترى هلو ﴿: وبيعها ومثنها وتعليمها واالستماع إليها مث قرأ

 .)١(»﴾احلديث

إمنا يت عن صوتني أمحقني «: وروى عبد الرمحن بن عوف عن النيب أنه قال
 .)٢(»فاجرين صوت عند نغمة وصوت عند مصيبة

محد املقتدي، نا أبو نعيم احلافظ، نا أَخبرنا ظفر بن علي، نا أبو علي احلسن بن أ
حبيب ابن احلسن، عن احلسن بن علي بن الوليد، ثنا حممد بن كليب، ثنا خلَف بن 
خليفة، عن أبانَ املكتب، عن حممد ابن عبد الرمحن، عن عطاء بن أيب رباح، عن ابن 

اهللا فوضعه دخلت مع رسول اهللا فإذا ابنه إبراهيم جيود بنفسه فأخذه رسول : عمر قال
لست «: يا رسول اهللا أتبكي وتنهانا عن البكاء؟ فقال: يف ِحجره ففاضت عيناه فقلت

أى عن البكاء إمنا يت عن صوتني أمحقني فاجرين صوت عند نغمة لعب وهلو 
 .)٣(»ومزامري الشيطان، وصوت عند مصيبة ضرب وجه وشق جيوب ورنة شيطان

ي، نا جدي أبو منصور حممد بن أمحد اخلياط، نا عبد أَخبرنا عبد اهللا بن علي املقر
امللك ابن حممد بن بشران، ثنا أبو علي أمحد بن الفضل بن خزمية، ثنا حممد بن سويد 
الطحان، ثنا عاصم بن علي، ثنا عبد الرمحن بن ثابت، عن أبيه، عن مكحول عن جبري 

اس رضي اهللا عنه، أن النيب بن نفري، عن مالك ابن خيامر الثقة، عن عكرمة، عن ابن عب

                                     
:  وقال٤/٩١، وذكره اهليثمى ىف جممع الزوائد )٤٥١٣(أخرجه الطرباىن ىف األوسط : ضعيف )١(

، وقال العراقى ىف ختريج »وفيه اثنان مل أجد من ذكرمها، وليث بن أىب سليم وهو مدلس«
 .»بإسناد ضعيف«: ٢/٢٨٢أحاديث اإلحياء 

، والبيهقى ىف السنن »هذا حديث حسن«: وقال) ١٠٠٥(أخرجه الترمذى ىف اجلنائز : حسن )٢(
 .٣/١٧جممع الزوائد :  وانظر، وحسنه األلباىن كما ىف صحيح الترمذى٤/٦٩الكربى 

التخريج : ، وأنظر٤/٦٩، والبيهقى ىف السنن الكربى )١٦٨٣(أخرجه أبو داود الطيالسى : حسن )٣(
 .السابق
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 .)١(»بعثت هبدم املزمار والطبل«: قال

أَخبرنا ابن احلصني، نا أبو طالب بن غيالن، نا أبو بكر الشافعي، ثنا عبد اهللا بن 
حممد بن ناجية، ثنا عباد بن يعقوب، ثنا موسى بن عمري، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، 

بعثت بكسر «:  صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا: عن جده، عن علي، قال
 .)٢(»املزامري

نا : أَخبرنا أبو الفتح الكَروخي، نا أبو عامر األزدي، وأبو بكر الغورجي قاال
اجلراحي، ثنا احملبويب ثنا الترمذي، ثنا صاحل بن عبد اهللا، ثنا الفرج بن فضالة، عن حيىي 

عن علي بن أيب طالب رضي اهللا بن سعيد، عن حممد بن عمر بن علي بن أيب طالب، 
إذا فعلت أميت مخس عشرة خصلةً حلَّ «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عنه قال
 .)٣(»إذا اختذت القيان واملعازف«: فذكر منها» هبا البالء

وحدثنا علي بن حجر، نا حممد بن يزيد، عن املستلم بن سعيد، عن : قال الترمذي
إذا اتخذ «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يرة قالرميح اجلذامي، عن أيب هر

 علِّم لغري الدين، وأطاع الرجل امرأته وعقا، وتا، والزكاة مغرمالفيُء دوالً، واألمانة مغنم
أمه، وأدىن صديقه وأقصى أباه، وظهرت األصوات يف املساجد، وساد القبيلة فاسقهم، 

                                     
، وىف سنده عبد الرمحن بن ثابت قال احلافظ ١/٤٨٣أخرجه الديلمى ىف مسند الفردوس : ضعيف )١(

: قال األلباىن ىف ضعيف اجلامعو. » ورمى بالقدر،صدوق خيطىء«: ابن حجر ىف التقريب
 .»ضعيف«

: قال أبو حامت«: ىف إسناده موسى بن عمري قال احلافظ ابن حجر ىف التهذيب: ضعيف جدا )٢(
بعثىن رىب مبحق «:  بلفظ٦/١٣٩واحلديث أخرجه ابن عدى ىف الكامل . »ذاهب احلديث كذاب

: وقال حيىي» متروك احلديث«: ىوىف إسناده حممد بن الفرات الكوىن، قال النسائ» ..املزامري
 .»ليس بشىء«

هذا حديث غريب ال نعرفه من حديث على «: وقال) ٢٢١٠(أخرجه الترمذى ىف الفنت : ضعيف )٣(
إال من هذا الوجه، وال نعلم أحدا رواه عن حيىي بن سعيد األنصارى غري الفرج بن فضالة، 

، واخلطيب البغدادى »..من قبل حفظهوالفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض أهل احلديث وضعفه 
 ).٣٨٦(وضعفه األلباىن ىف ضعيف الترمذى . ١٢/٣٩٦، ٣/١٥٨ىف تاريخ بغداد 
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لرجل خمافة شره، وظهرت القينات واملعازف، وكان زعيم القوم أرذهلم، وأُكرم ا
وشربت اخلمور، ولعن آخر هذه اآلمة أوهلا، فلريتقبوا عند ذلك رحيا محراء وزلزلةً 

 .)١(»وخسفًا ومسخا وقذفًا وآيات تتابع كنظام باٍل قطع سلكه فتتابع

يكون يف أميت خسف وقذف «: وقد روي عن سهل بن سعد عن النيب أنه قال
إذا ظهرت املعازف والقينات واستحلت «: يا رسول اهللا، مىت؟ قال: يل، ق»ومسخ
 .)٢(»اخلمر

ال بن ماجه، » كتاب السنن«أنبأنا أبو احلسن سعد اخلري بن حممد األنصاري يف 
نا أبو العباس أمحد بن حممد األسداباذي، نا أبو منصور املقومي، نا أبو طلحة : قال

ن إبراهيم القطان، ثنا حممد بن يزيد بن ماجه، ثنا القاسم بن املنذر، نا أبو احلسن ب
احلسني بن أيب الربيع اجلرجاين، ثنا عبد الرزاق، أخربين حيىي بن العالء، أنه مسع بشر ابن 

إنه مسع صفوان بن أُمية : إنه مسع يزيد بن عبد اهللا، يقول: منري، أنه مسع مكحوالً يقول
إن اهللا عز وجل قد : رة فقال يا رسول اهللاكنا مع رسول اهللا فجاء عمرو ابن ق: قال

كتب علي الشقوة فما أراين أرزق إال من دفِّي بكفي فَأْذن يل يف الغناء يف غري فاحشة، 
ال آذن لك وال كرامة وال نعمة عني، كذبت «: فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

اهللا عليك من رزقه مكان ما يا عدو اهللا لقد رزقك اهللا حالالً طيبا فاخترت ما حرم 
قم عين وتب إىل . أحل اهللا لك من حالله، ولو كنت تقدمت إليك لفعلت بك وفعلت

اهللا عز وجل، أما إنك لو قلت بعد التقدمة إليك ضربتك ضربا وجيعا، وحلقت رأسك 
، فقام عمرو وبه من الشر »مثلةً ونفيتك من أهلك، وأحللت سلبك نهبةً لفتيان املدينة

: فلما ولَّى قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. اخلزي ما ال يعلمه إال اهللا عز وجلو
                                     

هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا «: وقال) ٢٢١١(أخرجه الترمذى ىف الفنت : ضعيف )١(
 املشكاة ، وىف إسناده رميح اجلذامى، وهو جمهول كما ىف التقريب، وقال األلباىن ىف»الوجه

 .»ضعيف«): ٥٤٥٠(
وفيه عبد اهللا بن أىب الزناد، «:  وقال اهليثمى٨/١٠أخرجه الطرباىن كما ىف جممع الزوائد : ضعيف )٢(

 .»وفيه ضعف، وبقية رجال إحدى الطريقني رجال الصحيح
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هؤالء العصاةُ من مات منهم بغري توبة حشره اهللا عز وجل عريانا ال يستتر هبدبة كلما «
 .)١(»قام صرع

. )٢(الغناء ينبت النفاق يف القلب كما ينبت املاء البقل: فقال ابن مسعود: وأما اآلثار
تغنه، فإن مل يحسن قال : وقال. إذا ركب الرجل الدابة ومل يسم ردفه الشيطان: وقال
 .متنه: له

أال ال مسع اهللا : ومر ابن عمر رضي اهللا عنه بقوم حمرمني وفيهم رجل يتغىن، قال
 .لو ترك الشيطان أحدا لترك هذه: ومر جبارية صغرية تغين فقال. لكم

أحرام : قال. أاك عنه وأكرهه لك: م بن حممد عن الغناء فقالوسأل رجل القاس
 .انظُر يا ابن أخي إذا ميز اهللا احلق من الباطل، ففي أيهما جيعل الغناء؟: هو؟ قال

 .لعن املغين واملغىن له: وعن الشعيب قال

نا ِطراد بن حممد نا أبو : أخربنا عبد اهللا بن علي املقري وحممد بن ناصر قاال
سني بن بشران، نا أبو علي بن صفوان، ثنا أبو بكر القرشي، ثين احلسني بن عبد احل

أخربين أبو حفص عمر بن عبيد اهللا : الرمحن، ثين عبد اهللا بن عبد الوهاب قال
ليكن أول ما يعتقدون من : كتب عمر بن عبد العزيز إىل مؤدب لولده: األرموي، قال

لشيطان وعاقبتها سخط الرمحن جل وعز، فإنه بلغين أدبك بغض املالهي اليت بدؤها من ا
عن الثقات من محلة العلم أن حضور املعازف واستماع األغاين واهللا ج هبا ينبت النفاق 

ولعمري لَتوقِّي ذلك بترك حضور تلك املواطن أيسر . يف القلب كما ينبت املاء العشب

                                     
ر ىف إسناده بش«: ، وقال البوصريى ىف الزوائد)٢٣١٣(أخرجه ابن ماجه ىف احلدود : ضعيف جدا )١(

ترك الناس : كان ركنا من أركان الكذب، وقال أمحد: بن منري البصرى، قال فيه حيىي القطان
. »يضع احلديث، وقريب منه ما قاله غريه: وحيىي بن العالء قال أمحد. حديثه، وكذا قال منري غريه

 .٦١، ٨/٦٠والطرباىن ىف الكبري 
، ٥٠٩٨(، والبيهقى ىف شعب اإلميان )١٢ (أخرجه ابن أىب الدنيا ىف ذم املالهى: صحيح موقوف )٢(

٥٠٩٩.( 
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 .على ذي الذهن من الثبوت على النفاق يف قلبه

الغناء مفسدة للقلب : وقال الضحاك. الغناء رقْيةُ الزنا: ضيل بن عياضوقال ف
 .مسخطة للرب

يا بين أمية إياكم والغناء فإنه يزيد الشهوة ويهدم املروءة وإنه : وقال يزيد بن الوليد
لينوب عن اخلمر ويفعل ما يفعل السكر، فإن كنتم ال بد فاعلني فجنبوه النساء، فإن 

 .لزناالغناء داعية ا

وكم قد فَتنِت األصوات بالغناء من عابٍد وزاهد، : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
 .»ذم اهلوى«وقد ذكرنا مجلة من أخبارهم يف كتابنا املسمى بـ 

أَخبرنا حممد بن ناصر، نا ثابت بن بندار، نا أبو احلسني حممد بن عبد الواحد بن 
سريايف ثين حممد بن حيىي عن معن عن عبد رزمة نا أبو سعيد احلسن بن عبد اهللا ال

كان سليمان بن عبد امللك يف بادية له، فسمر ليلةً : الرمحن بن أيب الزناد، عن أبيه، قال
فدعا بضوء فجاءت به جاريةٌ له، فبينما هي : على ظهر سطٍح مث تفرق عنه جلساؤه

ة بسمعها مائلة جبسدها تصب عليه إذ استمدها بيده، وأشار إليها فإذا هي ساهية مصغي
كله إىل صوت غناء تسمعه يف ناحية العسكر، فأمرها فتنحت واستمع هو الصوت، فإذا 

 .صوت رجل يغين، فأنصت له حىت فهم ما يغين به من الشعر

مث دعا جارية من جواريه غريها فتوضأ، فلما أصبح أذن للناس إذنا عاما، فلما 
 كان يسمعه ولين فيه حىت ظن القوم أنه يشتهيه، أخذوا جمالسهم أجرى ذكر الغناء ومن

هل بقي أحد يسمع منه؟ فقام رجل من : فأفاضوا يف التليني والتحليل والتسهيل، فقال
وأين مرتلك من : يا أمري املؤمنني عندي رجالن من أهل أيلَة حاذقان، قال: القوم فقال

فوجد . يبعث إليهما:  سليمانالعسكر؟ فأومأ إىل الناحية اليت كان الغناء منها، فقال
مسري، فسأله : ما امسك؟ قال: الرسول أحدمها فأقبل به حىت أدخله على سليمان، فقال له

يف ليليت هذه : ومىت عهدك به؟ قال: قال. حاذق حمِكم: عن الغناء كيف هو فيه؟ فقال
. صوتويف أي نواحي العسكر كنت؟ فذكر له الناحية اليت مسع منها ال: قال. املاضية
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هدر اجلمل : فما غنيت؟ فذكر الشعر الذي مسعه سليمان، فأقبل سليمان فقال: قال
فضبعت الناقة، ونب التيس فشكرت الشاة، وهدل احلمام فزافت احلمامة، وغىن الرجل 

: وسأل عن الغناء أين أصله وأكثر ما يكون؟ قالوا. مث أمر به فخصي. فطربت املرأة
 وهم احلذاق به واألئمة به، فكتب إىل عامله على املدينة وهو باملدينة، وهو يف املخنثني

 .أن اخِص من ِقبلك من املخنثني املغنني: أبو بكر بن حممد بن عمرو ابن حزم

وأما املعىن فقد بينا أن الغناء يخرج اإلنسان عن االعتدال : قال املصنف رمحه اهللا
ما يستقبحه يف حال صمته من أن اإلنسان إذا طرب فعل : وبيان هذا. ويغري العقل

إىل غري ذلك مما يفعله . غريه، من حتريك رأسه، وتصفيق يديه، ودق األرض برجليه
أصحاب العقول السخيفة، والغناء يوجب ذلك، بل يقارب فعله فعل اخلمر يف تغطية 

 .فينبغي أن يقع املنع منه. العقل

لعزيز بن علي األزجي، نا ابن أَخبرنا عمر بن ظفر، نا جعفر بن أمحد، نا عبد ا
ذكر عند : جهضم، ثنا حيىي بن املؤمل، ثنا أبو بكر الشقاق، ثنا أبو سعيد اخلراز، قال

هؤالء الفرارون من اهللا عز وجل، لو ناصحوا : حممد بن منصور أصحاب القصائد فقال
 .اهللا ورسوله وصدقوه ألفادهم يف سرائرهم ما يشغلهم عن كثرة التالقي

با حممد بن ناصر نا عبد الرمحن بن أيب احلسني بن يوسف، نا حممد بن علي أَخنر
سألين سائل عن استماع الغناء فنهيته : قال أبو عبد اهللا بن بطَّة العكْبِري: العشاري، قال

عن ذلك وأعلمته أنه مما أنكرته العلماء واستحسنه السفهاء، وإمنا تفعله طائفة سموا 
اهم احملققون اجلربية أهل مهم دنيئة وشرائع بدعية يظهرون الزهد وكل بالصوفية ومس
يدعون الشوق واحملبة بإسقاط اخلوف والرجاء يسمعونه من األحداث . أسباهبم ظلمة

والنساء ويطربون ويصعقون ويتغاشون ويتماوتون ويزعمون أنَّ ذلك من شدة حبهم 
 .هلون علوا كبرياتعاىل اهللا عما يقوله اجلا. لرهبم وشوقهم إليه

 يف ذكر الشبه اليت تعلَّق هبا من أجاز مساع الغناء): فصل(
حديث عائشة رضي اهللا عنها أن اجلاريتني كانتا تضربان عندها بدفني، ويف : فمنها
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دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري األنصار تغنيان مبا «: بعض ألفاظه
أمزمور الشيطان يف بيت رسول اهللا صلى : فقال أبو بكرتقاولت به األنصار يوم بعاث، 
. )١(»دعهما يا أبا بكر إنَّ لكل قوم عيدا وهذا عيدنا: اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا

ومنها حديث عائشة رضي اهللا عنها أا زفّت امرأةً إىل رجل . وقد سبق ذكر احلديث
من اللهو؟ فإن األنصار يعجبهم يا عائشة ما كان معهم «من األنصار، فقال النيب 

هللا أشد أذنا إىل «: ومنها حديث فَضالة بن عبيد عن النيب أنه قال. وقد سبق. )٢(»اللهو
 .)٣(»الرجل احلسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إىل قينته

وجه احلجة أنه أثبت حتليل استماع الغناء، إذ ال جيوز أن يقاس : قال ابن طاهر
 .على حمرم

ما أِذنَ اهللا عز وجل «: ها حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب أنه قالومن
 .)٤(»لشيٍء ما أذن لنيب يتغىن بالقرآن

فَصلُ ما بني احلالل واحلرام الضرب : ومنها حديث حاطب عن النيب أنه قال
ف٥(»بالد(. 

بينا أم أما حديثا عائشة رضي اهللا عنها فقد سبق الكالم عليهما و: واجلواب

                                     
 .سبق خترجيه: متفق عليه )١(
 .وقد سبق خترجيه) ٥١٦٢(أخرجه البخارى ىف النكاح : صحيح )٢(
، وأمحد ىف »إسناده حسن«: ، وىف الزوائد)١٣٤٠( الصالة ةأخرجه ابن ماجه ىف إقام: ضعيف )٣(

، ١/٥٧١، وصححه احلاكم ىف املستدرك ) موارد٦٥٩(، وابن حبان ىف صحيحه ٦/١٩املسند 
 ).٤٦٣٠(ضعيف اجلامع : وانظر. »بل هو منقطع«: وقال الذهىب

، ومسلم ىف صالة املسافرين )٥٠٢٤، ٥٠٢٣(أخرجه البخارى ىف فضائل القرآن : متفق عليه )٤(
 ).٢٣٤ ــ ٧٩٢/٢٣٢(

ى ىف النكاح ، والنسائ»حديث حسن«: وقال) ١٠٨٨(أخرجه الترمذى ىف النكاح : حسن )٥(
، وصححه احلاكم ىف ٣/٤١٨، وأمحد ىف املسند )١٨٩٦(، وابن ماجه ىف النكاح )٣٣٦٩(

 .٧/٢٨٩ ووافقه الذهىب، والبيهقى ىف السنة الكربى ٢/١٨٤املستدرك 
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كانوا ينشدون الشعر وسمي بذلك غناء لنوع يثبت يف اإلنشاد وترجيع، ومثل ذلك ال 
 .خيرج الطباع عن االعتدال

وكيف حيتج بذلك الواقع يف الزمان السليم عند قلوب صافية على هذه األصوات 
 .لفهماملطربة الواقعة يف زمان كدر عند نفوس قد متلكها اهلوى؟ ما هذا إال مغالطة ل

لو رأى رسول : أوليس قد صح يف احلديث عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالت
 .)١(اهللا ما أحدث النساء ملنعهن املساجد

وإمنا ينبغي للمفيت أن يزن األحوال كما ينبغي للطبيب أن يزن الزمان والسن والبلد 
 .مث يصف على مقدار ذلك

 من غناء أمرد مستحسن بآالت وأين الغناء مبا تقاولت به األنصار يوم بعاٍث
مستطابة وصناعة جتذب إليها النفس، وغزلياٍت يذكر فيها الغزال والغزالة واخلال واخلد 
والقد واالعتدال فهل يثبت هناك طبع هيهات، بل يرتعج شوقًا إىل املستلذ، وال يدعي 

 من ذلك أنه ال جيد ذلك إال كاذب أو خارج عن حد اآلدمية، ومن ادعى أخذ اإلشارة
إىل اخلالق فقد استعمل يف حقه ما ال يليق به، على أن الطبع يسبقه إىل ما جيد من 

 .اهلوى

وقد أجاب أبو الطيب الطربي عن هذا احلديث جبواب آخر، فأخربنا أبو القاسم 
هذا احلديث حجتنا ألن أبا بكر مسى ذلك مزمور الشيطان ومل : احلريري عنه أنه قال
يب بكر قوله، وإمنا منعه من التغليظ يف اإلنكار حلسن رفعته ال سيما يف ينكر النيب على أ

يوم العيد، وقد كانت عائشة رضي اهللا عنها صغرية يف ذلك الوقت ومل ينقل عنها بعد 
وقد كان ابن أخيها القاسم بن حممد يذم الغناء ومينع من . بلوغها وحتصيلها إال ذم الغناء
 .مساعه وقد أخذ العلم عنها

وأما اللهو املذكور يف احلديث اآلخر فليس بصريح يف : ال املصنف رمحه اهللاق
                                     

 ).٤٤٥/١٤٤(، ومسلم ىف الصالة )٨٦٩(أخرجه البخارى ىف األذان : متفق عليه )١(
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وأما التشبيه باالستماع إىل القينة فال ميتنع . الغناء فيجوز أن يكون إنشاد الشعر أو غريه
وجدت للعسل لذة أكثر من لذة اخلمر : أن يكون املشبه حراما، فإن اإلنسان لو قال

 وقع التشبيه باإلصغاء يف احلالتني فيكون أحدمها حالالً أو كان كالما صحيحا، وإمنا
 .حراما ال مينع من التشبيه

 فشبه )١(»إنكم لترون ربكم كما ترون القمر«: وقد قال عليه الصالة والسالم
أيضا الرؤية بإيضاح الرؤية، وإن كان وقع الفرق بأن القمر يف جهة حييط به نظر الناظر 

 .واحلق مرته عن ذلك

ال ننشف األعضاء منه ألنه أثر عبادة فال يسن : الفقهاء يقولون يف ماء الوضوءو
مسحه كدم الشهيد، فقد مجعوا بينهما من جهة اتفاقهما يف كوما عبادة، وإن افترقا 

واستدالل ابن طاهر بأن القياس ال يكون إال على مباح فقه . يف الطهارة والنجاسة
 .الصوفية ال علم الفقهاء

يستغين به، : يتغىن بالقرآن، فقد فسره سفيان بن عيينة فقال معناه: ولهوأما ق
جيعله مكان غناء الركبان : وقال غريمها. معناه يتحزن به ويترمن: وفسره الشافعي فقال

 .إذا ساروا

 وما كانت -وأما الضرب بالدف فقد كان مجاعة من التابعني يكسرون الدفوف 
ليس الدف من سنة املرسلني : حلسن البصري يقول وكان ا-هكذا فكيف لو رأوا هذه 

 .يف شيء

من ذهب به إىل الصوفية فهو خطأ التأويل على : وقال أبو عبيد القاسم بن سالَّم
 .رسول اهللا وإمنا معناه عندنا إعالن النكاح واضطراب الصوت والذكر يف الناس

د قال أمحد بن ولو محل على الدف حقيقة على أنه ق: قلت: قال املصنف رمحه اهللا

                                     
، ٦٣٣/٢١١(، ومسلم ىف املساجد )٥٥٤(اقيت الصالة أخرجه البخارى ىف مو: متفق عليه )١(

 .من حديث جرير بن عبد اهللا) ٢١٢
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 .أرجو أن ال يكون بالدف بأس يف العرس وحنوه وأكره الطبل: حنبل

أَخبرنا عبد اهللا بن علي املقري، نا نصر بن أمحد بن البطر، نا أبو حممد عبد اهللا بن 
عبيد اهللا املؤدب، ثنا احلسني بن إمساعيل احملاملي، ثنا عبيد اهللا بن جرير بن جبلة، ثنا 

طلبت : زوق، ثنا زهري، عن أيب إسحاق، عن عامر بن سعد البجلي، قالعمر ابن مر
وإذا جواٍر يغنني ويضر بن : ثابت بن سعد وكان بدريا فوجدته يف عرس له قال

 .)١(إن رسول اهللا رخص لنا يف هذا. ال: أال تنهى عن هذا؟ قال: بالدفوف، فقلت

حممد بن أمحد اخلياط، نا عبد امللك أَخبرنا عبد اهللا بن علي، نا جدي أبو منصور، 
بن بشران، ثنا أبو علي أمحد بن الفضل بن خزمية، ثنا أمحد بن القاسم الطائي، ثنا ابن 
سهم، ثنا عيسى بن يونس، عن خالد بن إلياس، عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن، عن 

، )٢(ربالأظهروا النكاح وأضربوا عليه بالغ«قال رسول اهللا : القاسم، عن عائشة قالت
فيعين الد«. 

وكُلُّ ما احتجوا به ال جيوز أن يستدل به على جواز هذا : قال املصنف رمحه اهللا
الغناء املعروف املؤثر يف الطباع، وقد احتج هلم أقوام مفتونون حبب التصوف مبا ال حجة 

ويستلذ كان الرباء بن مالك مييل إىل السماع : فيه، فمنهم أبو نعيم األصفهاين فإنه قال
 .بالترمن

وإمنا ذكر أبو نعيم هذا عن الرباء ألنه روي عنه أنه استلقى : قال املصنف رمحه اهللا
يوما فترمن؛ فانظر إىل هذا االحتجاج البارد فإن اإلنسان ال خيلو من أن يترمن، فأين الترمن 

                                     
 بنحوه، ٢/١٨٤، وصححه احلاكم ىف املستدرك )٣٣٨٣(أخرجه النسائى ىف النكاح : حسن )١(

): ٣١٦٨(، وقال األلباىن ىف صحيح النسائى ١٧/٢٤٧ووافقه الذهىب، والطرباىن ىف الكبري 
 .»حسن«

ىف إسناده خالد بن إلياس أبو اهليثم «: وىف الزوائد) ١٨٩٥(رجه ابن ماجه ىف النكاح أخ: ضعيف )٢(
، »بل نسبه ابن حبان واحلاكم وأبو سعيد النقاش إىل الوضع. اتفقوا على ضعفه. العدوى

 ).٦٣٥(، وسعيد بن منصور ىف سننه ٧/٢٩٠والبيهقى ىف السنة الكربى 
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 .من السماع للغناء املُطرب

على مثلها جاهل فيغتر مل وقد استدل هلم حممد بن طاهر بأشياء لوال أن يعثر 
يصلح ذكرها ألا ليست بشيء، فمنها أنه قال يف كتابه باب االقتراح على القوال 
والسنة فيه، فجعل االقتراح على القوال سنة، واستدلَّ مبا روى عمرو بن الشريد عن 

هي هي حىت أنشدته مائة : استنشدين رسول اهللا من شعر أمية فأخذ يقول: أبيه، قال
سألت أبا هريرة : باب الدليل على استماع الغزل، قال العجاج: ، وقال ابن طاهر)١(يةقاف

كان : فقال أبو هريرة رضي اهللا عنه. »طاف اخلياالت فهاجا سقما«: رضي اهللا عنه
 ينشد مثل هذا بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عجبه كيف حيتج على فانظر إىل احتجاج ابن طاهر ما أ: قال املصنف رمحه اهللا
جيوز أن يضرب بالكف على : جواز الغناء بإنشاد الشعر وما مثله إال كمثل من قال

جيوز أن يعصر العنب ويشرب منه يف يومه : ظهر العود فجاز أن يضرب بأوتاره، أو قال
 .فجاز أن يشرب منه بعد أيام، وقد نسي أنَّ إنشاد الشعر ال يطرب كما يطرب الغناء

أنبأنا أبو زرعة بن حممد بن طاهر، عن أبيه، قال أخربنا أبو حممد التميمي، وقد 
ما أدري ما أقولُ : سألت الشريف أبا علي بن أيب موسى اهلامشي عن السماع فقال: قال

فيه غري أين حضرت ذات يوم شيخنا أبا احلسن عبد العزيز بن احلارث التميمي، سنة 
ألصحابه حضرها أبو بكر األهبري شيخ املالكيني، وأبو سبعني وثالمثائة يف دعوٍة عملها 

القاسم الداركي شيخ الشافعيني، وأبو احلسن طاهر بن احلسني شيخ أصحاب احلديث، 
وأبو احلسني بن مسعون شيخ الوعاظ والزهاد، وأبو عبد اهللا ابن جماهد شيخ املتكلمني 

سن التميمي شيخ احلنابلة، فقال أبو وصاحبه أبو بكر بن الباقالين، يف دار شيخنا أيب احل
ومعهم أبو عبد . لو سقط السقف عليهم مل يبق بالعراق من يفيت يف حادثة بسنة: علي

: وهم يسمعون: قُلْ شيئًا، فقال: اهللا غالم وكان يقرأُ القرآن بصوٍت حسن فقيل له
 )البسيط(

                                     
 ).٣٧٥٨(، وابن ماجه ىف األدب )٢٢٥٥/١(أخرجه مسلم ىف الشعر : صحيح )١(
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ــاس   خطَّت أناملها يف بطِن قرطـاس ــبٍري ال بأنف ــالةً بع رس
فإنَّ حبك يل قد شاع يف النـاس        أنْ زر فَديتك ِقف يل غري حمتِشم
ِقف يل ألمشي على العينِني والرأسِ      فكان قويل ملـن أدى رسـالتها

 .فبعدما رأيت هذا ال ميكنين أن أفيت يف هذه املسألة ِبحظٍْر وال إباحة: قال أبو علي

حلكايةُ إنْ صدق فيها حممد بن طاهر فإن شيخنا ابن وهذه ا: قال املصنف رمحه اهللا
ليس حممد بن طاهر بثقة، محلت هذه األبيات على أنه أنشدها : ناصر احلافظ كان يقول

 .ال أنه غىن هبا بقضيب وخمدة، إذ لو كان كذلك لذكره، مث فيها كالم مجملٌ

لدا هلم فينبغي أن يفيت ال ميكنين أن أقول فيها حبظر وال إباحة ألنه إن كان مق: قوله
باإلباحة، وإنْ كان ينظر يف الدليل فيلزمه مع حضورهم أن يفيت باحلظر، مث بتقدير 

 .صحتها أفال يكون أتباع املذهِب أوىل من أتباع أرباب املذاهب

وقد ذكرنا عن أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد رضوان اهللا عليهم أمجعني ما 
 .األدلةيكفي يف هذا وشيدنا ذلك ب

باب إكرامهم للقوال وإفرادهم املوضع له، واحتج بأن : وقال ابن طاهر يف كتابه
 :النيب رمى بردةً كانت عليه إىل كعٍب بن زهري ملا أنشده

ــعاد ــت سـ بانـ
وإمنا ذكرت هذا ليعرف قَدر فقه هذا الرجل واستنباطه، وإال فالزمان أشرف من 

 .أن يضيع مبثل هذا التخليط

 أبو زرعة، عن أبيه حممد بن طاهر، نا أبو سعيد إمساعيل بن حممد احلجاجي، وأنبأنا
ثنا أبو حممد عبد اهللا بن أمحد املقري، ثنا أيب، ثنا علي بن أمحد، ثنا حممد بن العباس بن 

حدثين إبراهيم ابن عبد اهللا؛ وكان الناس : مسعت سعيد بن حممد قال: بالل، قال
مررنا مع الشافعي وإبراهيم بن إمساعيل على دار قوٍم : ِني قالحدثنا املُز: يتربكون به قال
 )الطويل: (وجارية تغنيهم
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نراها على األعقاِب بالقوِم تنِكص     خليلي ما بـالُ املَطايـا كأننـا
ِميلُوا بنا نسمع، فلما فَرغَت، قال الشافعي إلبراهيم، أيطربك هذا؟ : فقال الشافعي

 .ما لك ِحسٌّف: قال. ال: قال

وهذا محالٌ على الشافعي رضي اهللا عنه، ويف الرواية : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
 .جمهولون، وا بن طاهر ال يوثَق به، وقد كان الشافعي أجلَّ من هذا كله

ويدلُّ على صحة ما ذكرناه ما أخربنا به أبو القاسم احلريري عن أيب الطيب 
ال : ء من املرأة اليت ليست مبحرٍم فإن أصحاب الشافعي قالواأما مساع الغنا: الطربي قال

وصاحب اجلارية إذا مجع : وقال الشافعي: قال. جيوز، سواء كانت حرة أو مملوكة
 .وهو دياثة: الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته، مث غلّظ القول فيه فقال

ه دعا الناس إىل وإمنا جعل صاحبها سفيها فاسقًا، ألن: قال املصنف رمحه اهللا
 .الباطل، ومن دعا إىل الباطل كان سفيها فاسقًا

وقد أخربنا حممد بن القاسم البغدادي، عن أيب حممد : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
اشترى سعد بن عبد اهللا الدمشقي جاريةً : التميمي، عن أيب عبد الرمحن السلمي، قال
 .قوالة للفقراء، وكانت تقول هلم القصائد

أدركنا : وقد ذكر أبو طالب املكي يف كتابه قال: قلت: قال املصنف رمحه اهللا
وكانت لعطاء : قال. مروان القاضي وله جواٍر يسمعن التلحني قد أعدهن للصوفية

 .جاريتان تلحنان، وكان إخوانه يسمعون التلحني منهما

ة عن عطاء أما سعد الدمشقي فرجلٌ جاهل، واحلكاي: قال املصنف رمحه اهللا قلت
حمال وكذب، وإن صحت احلكاية عن مروان فهو فاسق، والدليل على ما قلنا ما ذكرنا 

 .عن الشافعي رضي اهللا عنه، وهؤالء القوم جهلوا العلم فمالوا إىل اهلوى

: أنبأنا أبو عثمان الصابوين، وأبو بكر البيهقي، قاال: وقد أنبأنا زاهر بن طاهر، قال
أكثر ما التقيت أنا وفارس بن عيسى الصويف :  اهللا النيسابوري، قالأنبأنا احلاكم أبو عبد
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يف دار أيب بكر اإلبريسمي للسماع من هزارة رمحها اهللا، فإا كانت من مستورات 
 .القواالت

وهذا أقبح شيء من مثل احلاكم، كيف خفي عليه أنه ال حيلُّ : قلت: قال املصنف
وهو » تاريخ نيسابور« يذكر هذا يف كتاب له أن يسمع من امرأة ليست مبحرم، مث

 .كتاب علم، من غري حتاش عن ذكر مثله، لقد كفاه هذا، قد جاىف عدالته

ما تقولُ فيما أخربكم به إمساعيل بن أمحد : فإن قيل: قال املصنف رمحه اهللا
 السمرقندي، نا عمر ابن عبد اهللا، نا أبو احلسني بن بشران، نا عثمان بن أمحد نا حنبل

كان عون بن عبد اهللا : ابن إسحاق، ثنا هارون بن معروف، ثنا جرير، عن مغرية، قال
يقص، فإذا فرغ أمر جارية له تقص وتطرب، قال املغرية، فأرسلت إليه أو أردت أن 
أرسل إليه إنك من أهل بيت صدق وإن اهللا عز وجل مل يبعث نبيه باحلمق، وإن 

 .صنيعك هذا صنيع أمحق

 نظن بعون أنه أمر اجلارية أن تقص على الرجال بل أحب أن إنا ال: فاجلواب
يسمعها منفردا وهي ملكه، فقال له مغرية الفقيه هذا القول، وكره أن تطرب اجلارية له، 

 .فما ظنك مبن يسمعهن الرجال ويرقصهن ويطرهبن

 .وقد ذكر أبو طالب املكي أن عبد اهللا بن جعفر كان يسمع الغناء

وإمنا كان يسمع إنشاد جواريه، وقد أردف ابن طاهر : اهللاقال املصنف رمحه 
احلكاية اليت ذكرها عن الشافعي، وقد ذكرناها آنفًا حبكاية عن أمحد بن حنبل، رواها 

مسعت أبا العباس : حدثنا احلسني بن أمحد، قال: من طريق عبد الرمحن السلمي، قال
نت أحب السماع وكان أيب ك: مسعت صاحل بن أمحد بن حنبل يقول: الفرغاين، يقول

أمحد يكره ذلك، فوعدت ليلة ابن اخلبازة، فمكث عندي إىل أن علمت أن أيب قد نام 
وأخذ يغين فسمعت حس أيب فوق السطح، فصعدت فرأيت أيب فوق السطح يسمع 

 .وذيله حتت إبطه يتبختر على السطح كأنه يرقص

 طرق، ففي بعض الطرق عن هذه احلكاية قد بلغتنا من: قال املصنف رمحه اهللا
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كنت أدعو ابن اخلبازة القصائدي، وكان يقول ويلحن، وكان أيب يف الزقاق : صاحل قال
 .يذهب وجييء ويسمع إليه، وكان بيننا وبينه باب، وكان يقف من وراء الباب يستمع

وقد أخربنا هبا أبو منصور القزاز، نا أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت، نا أمحد بن 
مسعت أبا بكر بن مالك : ن احلسني التوزي، ثنا يوسف بن عمر القواس، قالعلي ب

كنت أدعو ابن اخلبازة القصائدي، : القطيعي، حيكي أظنه عن عبد اهللا بن أمحد، قال
وكان يقول ويلحن، وكان أيب ينهاين عن التغين فكنت إذا كان ابن اخلبازة عندي 

دي وكان يغين فعرضت أليب عندنا أكتمه عن أيب لئال يسمع، فكان ذات ليلة عن
حاجة، وكنا يف زقاق فجاء فسمعه يغين، فتسمع فوقع يف مسعه شيء من قوله، 
فخرجت ألنظر فإذا بأيب ذاهبا وجائيا، فرددت الباب فدخلت، فلما كان من الغد قال 

 .الكالم أو معناه... نعم: يا بين إذا كان هذا: يل

خلبازة كان ينشد القصائد الزهديات اليت فيها وهذا ابن ا: قال املصنف رمحه اهللا
يرتعج، فإن اإلنسان قد يزعجه : ولذلك استمع إليه أمحد، وقول من قال. ذكر اآلخرة

 .الطرب فيميل ميينا ومشاالً

فرأيته وذيله حتت إبطه يتبختر على السطح كأنه : وأما رواية ابن طاهر اليت فيها
 .تغيريهم يظنونه املعين تصحيحا ملذهبهم يف الرقصيرقص، فإمنا هو من تغيري الرواة، و

وقد ذكرنا القدح يف السلمي ويف ابن طاهر الراويني هلذه اللفظات، وقد احتج هلم 
أبو طالب املكي على جواز السماع مبنامات وقسم السماع إىل أنواع، وهو تقسيم 

 .صويف ال أصل له

ثر عنده حتريك النفس إىل اهلوى وقد ذكرنا أن من ادعى أنه يسمع الغناء وال يؤ
 .فهو كاذب

إنا ال : قال بعضهم: وقد أخربنا أبو القاسم احلريري، عن أيب الطيب الطربي، قال
 :وهذا جتاهل منه عظيم ألمرين: نسمع الغناء بالطبع الذي يشترك فيه اخلاص والعام، قال
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الهي ألنه يسمعه أنه يلزمه على هذا أن يستبيح العود والطنبور وسائر امل: أحدمها
بالطبع الذي ال يشاركه فيه أحد من الناس فإن مل يستبح ذلك فقد نقض قوله، وإن 

 .استباح فقد فسق

أن هذا املدعي ال خيلو من أن يدعي أنه فارق طبع البشر وصار مبرتلة : والثاين
املالئكة، فإن قال هذا فقد خترص على طبعه وعلم كل عاقل كذبه إذا رجع إىل نفسه 

جب أن ال يكون جماهدا لنفسه وال خمالفًا هلواه وال يكون له ثواب على ترك اللذات وو
أنا على طبع البشر ابول على اهلوى : والشهوات، وهذا ال يقوله عاقل، وإن قال

فكيف تسمع الغناء املطرب بغري طبعك، أو تطرب لسماعه لغري ما : والشهوة، قلنا له
 .غرس يف نفسك

: ن ناصر، نا أمحد بن علي بن خلف، ثنا أبو عبد الرمحن السلمي، قالأَخبرنا اب
: سئل أبو علي الروذباري عمن مسع املالهي ويقول: مسعت أبا القاسم الدمشقي، يقول

قد . نعم: هي يل حالل ألين قد وصلت إىل درجة ال تؤثر يف اختالف األحوال، فقال
 .وصل لعمري ولكن إىل سقر

قد بلغنا عن مجاعة أم مسعوا عن املنشد شيئًا : فإن قيل: قال املصنف رمحه اهللا
ال ينكر أن يسمع اإلنسان بيتا من الشعر أو : فأخذوه على مقصودهم فانتفعوا به، قلنا

حكمة فيأخذها إشارة فتزعجه مبعناها ال ألن الصوت مطرب كما مسع بعض املريدين 
 )جمزوء الرمل: (صوت مغنية تقول

أجمـلْ غَير هـذا ِبـك       كُــلَّ يــوٍم تتلَــونْ
فصاح ومات، فهذا مل يقصد مساع املرأة ومل يلتفت إىل التلحني، وإمنا قتله املعىن، 
مث ليس مساع كلمة أو بيت مل يقصد مساعه كاالستعداد لسماع األبيات املذكورة 

سامع مل الكثرية املطربة مع انضمام الضرب القضيب والتصفيق إىل غري ذلك إن ذلك ال
 .هل جيوز يل أن أقصد مساع ذلك منعناه: يقصد السماع، ولو سألنا

وقد احتج هلم أبو حامد الطوسي بأشياء نزل فيها عن رتبته : قال املصنف رمحه اهللا
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ما يدلُّ على حترمي السماع نصٌّ وال قياس، وجواب هذا ما : عن الفهم جمموعها أنه قال
مساع صوت طيب، فإذا كان موزونا فال حيرم أيضا، ال وجه لتحرمي : قد أسلفناه، وقال

وإذا مل حيرم اآلحاد فال حيرم اموع، فإن أفراد املباحات إذا اجتمعت كان اموع 
ولكن ينظر فيما يفهم من ذلك فإن كان فيه شيء حمظور حرم نثره : مباحا، قال

 .ونظمه، وحرم التصويت له

تعجب من مثل هذا الكالم فإن الوتر مبفرده وإين أل: قلت: قال املصنف رمحه اهللا
أو العود وحده من غري وتٍر لو ضرب مل حيرم ومل يطرب فإذا اجتمعا وضرب هبما على 
وجه خمصوص حرم وأزعج، وكذلك ماء العنب جائز شربه وإذا حدثت فيه شدة مطربة 

 .حرم

 .وكذلك هذا اموع يوجب طربا خيرج من االعتدال فيمنع منه ذلك

 .محرم ومكروه ومباح: األصوات على ثالثة أضرب: ل ابن عقيلوقا

الزمر والناي والسرنا والطنبور واملعزفة والرباب وما ماثلها، نص اإلمام : فاحملرم
ويلحق به اجلرافة واجلَنك، ألن هذه تطرب فتخرج عن . أمحد ابن حنبل على حترمي ذلك

 يفعله املسكر، وسواء استعمل على حد االعتدال وتفعل يف طباع الغالب من الناس ما
صوت عند نغمة وصوت : ى عن صوتني أمحقني«حزن يهيجه أو سرور، ألن النيب 

 .)١(»عند مصيبة

القضيب لكنه ليس مبطرب يف نفسه وإمنا يطرب مبا يتبعه وهو تابع : واملكروه
كون للقول، والقول مكروه، ومن أصحابنا من حيرم القضيب كما حيرم آالت اللهو في

 .فيه وجهان كالقول نفسه

أرجو أن ال يكون بالدف بأس يف : الدف، وقد ذكرها عن أمحد أنه قال: واملباح
 .العرس وحنوه وأكره الطبل

                                     
 .وقد سبق. »حسن«: وقال) ١٠٠٥(أخرجه الترمذى ىف اجلنائز : حسن )١(
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من أحب اهللا وعشقه واشتاق إىل لقائه فالسماع يف حقه : وقد قال أبو حامد
 .مؤكد لعشقه

هللا عز وجل يعشق، وقد بينا وهذا قبيح أن يقال عن ا: قلت: قال املصنف رمحه اهللا
 )املديد: (فيما تقدم خطأ هذا القول، مث أي توكيد لعشقه يف قول املغين

ــدح   ذهيب اللـون حتسـب مـن ــار تقت ــِه الن وجنتي
إن مشايخ هذه : ومسع ابن عقيل بعض الصوفية يقول: قلت: قال املصنف رمحه اهللا

ال كرامة : اهللا باألناشيد فقال ابن عقيلالطائفة كلما وقفت طباعهم حداها احلادي إىل 
هلذا القائل إمنا حتدى القلوب بوعد اهللا يف القرآن ووعيده وسنة الرسول ألن اهللا سبحانه 

وإذا : ، وما قال]٢: األنفال [﴾وإذا تليت عليهم آياته زادم إميانا﴿: وتعاىل قال
قاطع عن اهللا، والشعر أنشدت عليه القصائد طربت، فأما حتريك الطباع باألحلان ف

يتضمن صفة املخلوق واملعشوق مما يتعدد عنه فتنه، ومن سولت له نفسه التقاط العرب 
 .من حماسن البشر وحسن الصوت فمفتون

بل ينبغي النظر إىل احملال اليت أحالنا عليها اإلبل واخليل والرياح وحنو ذلك، فإا 
فاعل، وإمنا خدعكم الشيطان فصرمت عبيد منظورات ال يج طبعا بل تورث استعظاما لل

شهواتكم، ومل تقفوا حىت قلتم هذه احلقيقة، وأنتم زنادقة يف زي عباد، شرهني يف زي 
ويؤلف ويؤنس به، وبئس . زهاد، مشبهة تعتقدون أن اهللا عز وجل يعشق ويهام فيه

آنس وتتأمل التوهم ألن اهللا عز وجل خلق الذوات مشاكلة ألن أصوهلا مشاكلة فهي تت
فمن ههنا جاء التالوم وامليل . بأصوهلا العنصرية وتراكيبها املثلية يف األشكال احلديثة

 .وعشق بعضهم بعضا، وعلى قدر التقارب يف الصورة يتأكد األنس

والواحد منا يأنس باملاء ألن فيه ماًء، وهو بالنبات آنس لقربه من احليوانية بالقوة 
آنس ملشاركته يف أخص النوع به أو أقربه إليه، فأين املشاركة النمائية، وهو باحليوان 

للخالق واملخلوق حىت حيصل امليل إليه والعشق والشوق؟ وما الذي بني الطني واملاء 
 وبني خالق السماء من املناسبة؟
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وإمنا هؤالء يصورون الباري سبحانه وتعاىل صورة تثبت يف القلوب، وما ذاك اهللا 
كله الطبع والشيطان، وليس هللا وصف متيل إليه الطباع وال عز وجل، ذاك صنم ش

تشتاق إليه األنفس، وإمنا مباينة اإلهلية للمحدث أوجبت يف األنفس هيبةً وحشمةً، فما 
يدعيه عشاق الصوفية هللا يف حمبة اهللا إمنا هو وهم اعترض، وصورة شكلت يف نفوس 

إذا غابت حبكم ما يقتضيه العقل فحجبت عن عبادة القدمي فتجدد بتلك الصورة أُنس، ف
أقلقهم الشوق إليها فناهلم من الوجد وحترك الطبع واهليمان ما ينال اهلائم يف العشق، 
فنعوذ ب اهللا من اهلواجس الرديئة والعوارض الطبيعية اليت جيب حبكم الشرع حموها عن 

 .القلوب كما جيب كسر األصنام

 نقد مسالك الصوفية يف السماع
 ):فصل(

وقد كان مجاعة من قدماء الصوفية ينكرون على املبتدىء :  املصنف رمحه اهللاقال
 .السماع لعلمهم مبا يثري من قبله

أَخبرنا عمر بن ظفر املقري، نا جعفر بن أمحد نا عبد العزيز بن علي األزجي، ثنا 
إذا رأيت : دقال يل جني: ابن جهضم، ثين أبو عبد اهللا املقري، ثنا عبد اهللا بن صاحل، قال

 .املريد يسمع السماع فاعلم أن فيه بقايا من اللعب

أَخبرنا أبو بكر بن حبيب، نا أبو سعيد بن أيب صادق، نا أبو عبد اهللا بن باكويه، 
مسعت أبا احلسني النوري يقول لبعض : مسعت أمحد ابن حممد البردعي يقول: قال

 .القصائد ومييل إىل الرفاهية فال ترج خريهإذا رأيت املُِريد يسمع : أصحابه

هذا قول مشايخ القوم وإمنا ترخص املتأخرون حب اللهو : قال املصنف رمحه اهللا
 :فتعدى شرهم من وجهني

 .سوء ظن العوام بقدمائهم ألم يظنون أن الكل كانوا هكذا: أحدمها

: عبه إال أن يقولأم جرأوا العوام على اللعب فليس للعامي حجة يف ل: والثاين
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 .فالن يفعل كذا ويفعل كذا

 ):فصل(

وقد نشب السماع بقلوب خلق منهم فآثروه على قراءة : قال املصنف رمحه اهللا
القرآن ورقت قلوهبم عنده مبا ال ترق عند القرآن، وما ذاك إال لتمكن هوى باطن متكن 

 .منه وغلبة طبع وهم يظنون غري هذا

وأنبأنا ) ح(از، نا أبو بكر اخلطيب، نا عبد الكرمي بن هوازن أَخبرنا أبو منصور القز
مسعت أبا حامت حممد بن أمحد بن حيىي : عبد املنعم بن عبد الكرمي، ثنا أيب وقال

حكى يل بعض إخواين عن أيب احلسني : مسعت أبا نصر السراج يقول: السجستاين قال
من بغداد فلما دخلت الري سألت عن قصدت يوسف بن احلسني الرازي : الدراج قال

إيش تفعل بذلك الزنديق؟ فضيقوا صدري حىت : مرتله، وكل من أسأله عنه يقول
جئت إىل هذه البلدة فال : عزمت على االنصراف، فبت تلك الليلة يف مسجد، مث قلت

راب بني أقَلَّ من زيارته فلم أزل أسأل عنه حىت وقعت إىل مسجده وهو قاعد يف احمل
من أين؟ : يديه رجل على يديه مصحف وهو يقرأ فدنوت فسلمت فرد السالم وقال

نعم، : فقلت. تحِسن أن تقول شيئًا: من بغداد قصدت زيارةَ الشيخ، فقال: قلت
 )الطويل( :وقلت

ولو كنت ذا حزٍم لَهدمت ما تبين       رأيتك تبِني داِئمـا يف قَِطـيعيت
طبق املصحف ومل يزل يبكي حىت ابتلَّت حليته وثوبه حىت رمحته من كثرة بكائه، فأ

يوسف بن احلسني زنديق، ومن وقت : يا بين تلوم أهل الري على قوهلم: مث قال يل
 .الصالة هوذا أقرأ القرآن مل تقطر من عيين قطرة، وقد قامت علي القيامة هبذا البيت

مسعت أبا عبد الرمحن : كرمي بن هوازن، نا أيب، قالوأنبأنا عبد املنعم بن عبد ال
فأخرجت إىل مرو يف حياة األستاذ أيب سهل الصعلوكي، وكان له قبل : السلمي، يقول

خروجي أيام اجلمع بالغدوات جملس درس القرآن واخلتمات، فوجدته عند خروجي قد 
 القوال ـ يعين املغين ـ رفع ذلك الس، وعقد ال بن الفرغاين يف ذلك الوقت جملس
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فقال . قد استبدل جملس اخلتمات مبجلس القوال: فتداخلين من ذلك شيء، فكنت أقول
. رفع جملس القرآن ووضع جملس القوال: يقولون: أي شيء تقول الناس؟ فقلت: يل يوما
 .من قال ألستاذه ِلم ملْ يفلح: فقال

الشيخ يسلم له حاله وما لنا : ة يقولونهذه دعاة الصوفي: قال املصنف رمحه اهللا
 .أحد يسلم إليه حاله، فإن اآلدمي يرد عن مراداته بالشرع والعقل، والبهائم بالسوط

 حكم الغناء عند الصوفية
 ):فصل(

وقد اعتقد قوم من الصوفية أنَّ هذا الغناء الذي ذكرنا عن قوٍم حترميه، وعن آخر 
 .كراهته، مستحب يف حق قوم

مسعت : حدثنا أيب، قال: أنا عبد املنعم بن عبد الكرمي بن هوازن القُشريي، قالوأنب
السماع حرام على العوام لبقاء نفوسهم، مباح للزهاد حلصول : أبا علي الدقَّاق يقول

 .جماهدام، مستحب ألصحابنا حلياة قلوهبم

 :وهذا غلطٌ من مخسة أوجه: قلت: قال املصنف رمحه اهللا

أنا قد ذكرنا عن أيب حامد الغزايل أنه يباح مساعه لكل أحٍد، وأبو حامد : أحدها
 .كان أعرف من هذا القائل

فمن ادعى تغري . أن طباع النفوس ال تتغري وإمنا ااهدة تكف عملها: والثاين
 عنه عادت الطّباع ادعى املُحالَ، فإذا جاء ما حيرك الطِّباع، واندفع الذي كان يكفها

 .العادة

أن العلماء اختلفوا يف حترميه وإباحته وليس فيهم من نظر يف السامع : والثالث
 .لعلمهم أنَّ الطباع تتساوى، من ادعى خروج طبعه عن طباع اآلدميني ادعى احملال

أن اإلمجاع انعقد على أنه ليس مبستحب، وإمنا غايته اإلباحة، فادعاء : والرابع
 .عن اإلمجاعاالستحباب خروج 
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أنه يلزم من هذا أن يكون مساع العود مباحا أو مستحبا عند من ال يغري : واخلامس
طبعه، ألنه إمنا حرم ألنه يؤثر يف الطباع ويدعوها إىل اهلوى، فإذا أمن ذلك فينبغي أن 

 .يباح وقد ذكرنا هذا عن أيب الطيب الطربي

 ):فصل(

 .هم أن هذا السماع قربة إىل اهللا عز وجلوقد ادعى قوم من: قال املصنف رمحه اهللا

ترتل الرمحة على : حدثين بعض أشياخنا عن اجلُنيد أنه قال: قال أبو طالب املكي
عند األكل ألم ال يأكلون إال عن فاقة، وعند املذاكرة : هذه الطائفة يف ثالثة مواطن

اع ألم يسمعون ألم يتجاوزون يف مقامات الصديقني وأحوال النبيني، وعند السم
 .بوجد ويشهدون حقًا

وهذا إن صح عن اجلنيد وأحسنا به الظن كان : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
حمموالً على ما يسمعونه من القصائد الزهدية فإا توجب الرقة والبكاء، فأما أن ترتل 
الرمحة عند وصف سعدى وليلى وحيمل ذلك على صفات الباري سبحانه وتعاىل فال 

وز اعتقاد هذا، ولو صح أخذ اإلشارة من ذلك كانت اإلشارة مستغرقة يف جنب جي
ويدلُّ على ما محلنا األمر عليه أنه مل يكن ينشد يف زمان اجلنيد مثل ما . غلبة الطباع

 .ينشد اليوم إال أن بعض املتأخرين قد محل كالم اجلنيد على كل ما يقال

الوهاب السباك، عن شيخنا عبد الوهاب فحدثين أبو جعفر أمحد بن أزهر بن عبد 
كان أبو الوفا الفريوزأباذي شيخ رباط الزوزين صديقًا يل، : ابن املبارك احلافظ، قال

فكان : واهللا إين ألدعو لك وأذكرك وقت وضع املخدة والقول، قال: فكان يقول يل
إن هذا أترون هذا يعتقد أن ذلك وقت إجابة، : الشيخ عبد الوهاب يتعجب ويقول

 .لعظيم

وقد مسعنا منهم أن الدعاء عند حدو احلادي وعند حضور املخدة : وقال ابن عقيل
وهذا كفر، ألن من : مجاب، وذلك أم يعتقدون أنه قربة يتقرب هبا إىل اهللا تعاىل، قال

 .والناس بني حترميه وكراهيته: اعتقد احلرام أو املكروه قربة كان هبذا االعتقاد كافرا، قال
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أَخبرنا أبو منصور عبد الرمحن بن حممد القَزاز، نا أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت، 
حدثنا حممد : أخربنا حممد بن عمران بن موسى، قال: أخربين علي بن أيوب، قال: قال

حدثين : حدثين أبو مهام، قال: حدثنا احلسني بن فهم، قال: بن أمحد الكاتب، قال
أبطأ الصرعى ضةً صريع هوى يدعيه إىل اهللا : قال صاحل املُري: لإبراهيم بن أعين، قا

 قربةً، وأثبت الناس قدما يوم القيامة آخذُهم بكتاب اهللا وسنة نبيه حممد

مسعت : حدثنا أيب، قال: أنبأنا أبو املظفر عبد املنعم بن عبد الكرمي القشريي، قال
مسعت أبا : دا بن عبد اهللا بن شاذان، يقولمسعت حمم: أبا عبد الرمحن السلمي، يقول

: مسعت أبا احلارث األوالسي، يقول: مسعت عليا السائح يقول: بكر النهاوندي، يقول
رأيت إبليس يف املنام على بعض سطوح أوالس، وأنا على سطح، وعلى ميينه مجاعة 

وغنوا، فاستغرقين قولوا : وعلى يساره مجاعة، وعليهم ثياب لطاف، فقال لطائفة منهم
ارقصوا فرقصوا أطيب ما يكون، : طيبه حىت مهمت أن أطرح نفسي من السطح، مث قال

 .يا أبا احلارث ما أصبت منكم شيئًا أدخلُ به عليكم إال هذا: مث قال يل

 ذكر تلبيس إبليس على الصوفية يف الوجد
فقت وصاحت هذه الطائفة إذا مسعت الغناء تواجدت، وص: قال املصنف رمحه اهللا

 .ومزقت الثياب، وقد لَبس عليهم إبليس يف ذلك وبالغ

أنبأنا أبو علي احلسن : وقد احتجوا مبا أخربنا به أبو الفتح حممد بن عبد الباقي، قال
: أخربنا أبو احلسن سهل بن علي اخلشاب، قال: ابن حممد بن الفضل الكَرماين، قال

وأن ﴿: إنه ملا نزلت: وقد قيل له:  الطوسي، قالأخربنا أبو نصر عبد اهللا بن علي السراج
، صاح سلمان الفارسي صيحةً ووقع على رأسه ]٤٣: احلجر [﴾جهنم ملوعدهم أمجعني
 .مث خرج هاربا ثالثة أيام

أخربنا أبو احلسني بن : واحتجوا مبا أخربنا به عبد الوهاب بن املبارك احلافظ، قال
أخربنا أمحد بن حممد ابن : د بن علي اخلياط، قالأخربنا أبو بكر حمم: عبد اجلبار، قال

حدثنا أبو بكر عبد اهللا بن : أخربنا احلسني بن صفوان، قال: يوسف ابن دوست، قال
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حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عيسى : أخربنا علي بن اجلعد، قال: حممد القرشي، قال
 خيثم فمررنا على خرجنا مع عبد اهللا ومعنا الربيع بن: بن سليم، عن أيب وائل، قال

حداد فقام عبد اهللا ينظر إىل حديدة يف النار، فنظر الربيع إليها فمال ليسقط، مث إن عبد 
اهللا مضى حىت أتينا على أتون على شاطىء الفرات، فلما رآه عبد اهللا والنار تلتهب يف 

: لفرقانا [﴾إذا رأم من مكان بعيد مسعوا هلا تغيظًا وزفريا﴿: جوفه، قرأ هذه اآلية
، فَصِعق الربيع واحتملناه إىل أهله، ]١٤: الفرقان [﴾ثبورا كثريا﴿: ، إىل قوله]١٢

ورابطه عبد اهللا حىت يصلي الظهر فلم يفق، مث رابطه إىل العصر فلم يفق، مث رابطه إىل 
 .املغرب فأفاق فرجع عبد اهللا إىل أهله

ا إذا مسعوا القرآن فمنهم من وقد اشتهر عن خلق كثري من العباد أم كانو: قالوا
 .ميوت، ومنهم من يصعق ويغشى عليه، ومنهم من يصيح، وهذا كثري يف كتب الزهد

أما ما ذكره عن سلمان فمحال وكذب، مث ليس له إسناد، واآلية نزلت : واجلواب
مبكة وسلمان إمنا أسلم باملدينة، ومل ينقل عن أحد من الصحابة مثل هذا أصالً، وأما 

 .لربيع ابن خيثم فإن راويها عيسى بن سليم وفيه مغمزحكاية ا

أخربنا أبو بكر حممد بن املظفر الشامي، : أنبأنا عبد الوهاب بن املبارك احلافظ، قال
أخربنا أبو يعقوب يوسف بن أمحد : أخربنا أبو احلسن أمحد بن حممد العتيقي، قال: قال

قال أمحد بن : ن موسى العقيلي، قالأخربنا أبو جعفر حممد بن عمرو ب: الصيدالين، قال
 .عيسى بن سليم عن أيب وائل ال أعرفه: حنبل

: حدثين ابن آدم قال: حدثين أيب قال: وحدثنا عبد اهللا بن أمحد قال: قال العقيلي
ومن : قال. إم يروون عن الربيع بن خيثم أنه صِعق: مسعت محزة الزيات قال لسفيان
عمن : اك القاص ـ يعين عيسى بن سليم ـ فلقيته فقلتيروي هذا؟ إمنا كان يرويه ذ
 .تروي أنت ذا؟ منكرا عليه

فهذا سفيان الثوري ينكر أن يكون الربيع بن خيثم : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
جرى له هذا ألن الرجل كان على السمت األول، وما كان يف الصحابة من جيري له 
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إن اإلنسان قد يغشى عليه من : ير الصحةمثل هذا وال التابعني، مث نقول على تقد
اخلوف فيسكنه اخلوف ويسكته فيبقى كامليت، وعالمة الصادق أنه لو كان على حائط 

 .لوقع ألنه غائب

فأما من يدعي الوجد ويتحفظ من أن تزل قدمه مث يتعدى إىل ختريق الثياب وفعل 
 .املنكرات يف الشرع فإنا نعلم قطعا أن الشيطان يلعب به

أخربنا حممد : أخربنا أمحد بن علي بن ثابت، قال: خبرنا أبو منصور القزاز، قالوأَ
مسعت أمحد بن : أخربنا حممد بن احلسني النيسابوري، قال: ابن علي ابن الفتح، قال
كان للشبلي يوم اجلمعة نظرة : مسعت أمحد بن عطاء، يقول: حممد بن زكريا، يقول

صيحةً تشوش من حوله من اخللق، وكان جبنب حلقته ومن بعدها صيحةٌ، فصاح يوما 
 .)١(حلقةُ أيب عمران األشيب، فجرد أبو عمران وأهلُ حلقته

واعلم وفقك اهللا أن قلوب الصحابة كانت أصفى القلوب، : قال املصنف رمحه اهللا
وما كانوا يزيدون عند الوجد على البكاء واخلشوع، فجرى من بعض غرائبهم حنو ما 

 .الغ رسول اهللا يف اإلنكار عليهأنكرناه فب

أخربنا أبو : أنبأنا أمحد بن علي بن خلف، قال: فأخربنا حممد بن ناصر احلافظ، قال
: أنبأنا أبو علي بن املذهب قال: عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ وأنبأنا ابن احلصني قال

حدثنا أمحد :  قالحدثنا عثمان بن أمحد ابن عبد اهللا: أخربنا أبو حفص بن شاهني، قال
حدثنا يوسف : حدثنا عبد املتعال بن طالب قال: بن حممد بن عبد احلميد اجلُعفي قال
وعظ رسول اهللا يوما فإذا رجل قد صعق، فقال : بن عطية، عن ثابت، عن أنس قال

من ذا امللبس علينا ديننا؟ إن كان صادقًا فقد شهر نفسه، وإن كان كاذبا فمحقه «النيب 
 .)٢(»اهللا 

                                     
 .١٤/٣٩٣ذكره اخلطيب ىف تاريخ بغداد  )١(
، وىف ٥/٣٤٧، وابن عدى ىف الكامل ٢/٣٤٣ذكره ابن عراق ىف تنـزيه الشريعة : ضعيف جدا )٢(

 .بإسناده يوسف بن عطية متروك كما ىف التقري
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حدثنا عبيد اهللا بن : وحدثنا عبد اهللا بن سليمان بن األشعث، قال: قال ابن شاهني
حدثنا روح بن عطاء بن أيب ميمونة، عن أبيه، عن أنس بن : يوسف اجلبريي، قال

لقد رأيتنا «: ذُكر عنده هؤالء الذين يصعقون عند القراءة فقال أنس: مالك، قال
مسعنا للقوم حنينا حني أخذته املوعظة وما سقط منهم ووعظنا رسول اهللا ذات يوم حىت 

 .»أحد

وعظنا رسول اهللا موعظة : وهذا حديث العرباض بن سارية: قال املصنف رمحه اهللا
 .)١(ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب

ومل يقل صرخنا وال ضربنا صدورنا كما يفعلُ كثري من : قال أبو بكر اآلجري
 .ب هبم الشيطاناجلهال الذين يتالع

أخربنا أبو ياسر أمحد بن بندار بن إبراهيم، : أَخبرنا عبد اهللا بن علي املقري، قال
: أخربنا أمحد بن جعفر بن محدان، قال: أخربنا حممد بن عمر بن بكر النجار، قال: قال

قلت : حدثنا حصني بن عبد الرمحن، قال: أخربنا إبراهيم بن عبد اهللا البصري، قال
كيف كان أصحاب رسول صلى اهللا عليه وآله عند قراءة القرآن؟ : اء بنت أيب بكرألمس
 تدمع عيوم وتقشعر - أو كما وصفهم عز وجل -كانوا كما ذكرهم اهللا : قالت

: إنَّ ههنا رجاالً إذا قُرىء على أحدهم القرآن غُشي عليه، فقالت: جلودهم، فقلت هلا
 .أعوذ ب اهللا من الشيطان الرجيم

خبرنا حممد بن ناصر، نا جعفر بن حممد السراج، نا احلسن بن علي التميمي، نا أَ
أبو بكر ابن مالك، ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، ثنا الوليد بن شجاع، ثنا إسحاق 

هل كان : سألت أمساء بنت أيب بكر: احلليب، ثنا فرات، عن عبد الكرمي، عن ِعكرمة قال
 .ال، ولكنهم كانوا يبكون:  من اخلوف؟ قالتأحد من السلف يغشى عليه

                                     
، وابن ماجه ىف املقدمة )٢٦٧٦(، والترمذى ىف العلم )٤٦٠٧(أخرجه أبو داود ىف السنة : صحيح )١(

 . ووافقه الذهىب٩٦، ١/٩٥، وصححه احلاكم ىف املستدرك ٤/١٢٦، وأمحد ىف املسند )٤٣(
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أَخبرنا ابن ناصر، نا جعفر بن أمحد، نا احلسن بن علي التميمي وأخربنا حممد بن 
أخربنا أبو بكر : عبد الباقي بن أمحد، نا محد بن أمحد احلداد، نا أبو نعيم احلافظ، قاال

ثنا سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي، بن مالك، ثنا عبد اهللا بن أمحد، ثنا سريج بن يونس، 
ما شأنه؟ : فقال.مر ابن عمر رضي اهللا عنه برجل ساقط من العراق: عن أيب حازم، قال

 .)١(إنا لنخشى اهللا عز وجل وما نسقط: قال. إذا قرىء عليه القرآن يصيبه هذا: فقالوا

مي، نا أبو احلسني أَخبرنا سعيد بن أمحد بن البناء، نا أبو سعد حممد بن علي الرست
ابن بشران، ثنا إمساعيل بن حممد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا سفيان بن عيينة، عن 

أنه ذكر اخلوارج وما يلقون عند تالوة القرآن، : عبد اهللا ابن أيب بردة، عن ابن عباس
 .إم ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى، وهم مضلّون: فقال

احلصني، نا أبو علي بن املذهب، نا أبو حفص بن شاهني، ثنا حممد بن أنبأنا ابن 
بكر بن عبد الرزاق، نا إبراهيم بن فهد، عن إبراهيم بن احلجاج السامي ثنا شبيب بن 

إن ناسا إذا قُرىء عليهم القرآن يصعقون : قيل ألنس بن مالك: مهران، عن قتادة، قال
 .ذاك فعل اخلوارج: فقال

مد بن ناصر، نا عبد الرمحن بن أيب احلسني بن يوسف، نا عمر بن علي أَخبرنا حم
ابن الفتح، نا أمحد بن حممد الكاتب، ثنا عبد اهللا بن املغرية، ثنا أمحد بن سعيد 

بلغ عبد اهللا بن الزبري أن ابنه عامرا صحب قوما يصعقون عند قراءة : الدمشقي، قال
 صحبت الذين يتصعقون عند القرآن ُألوِسعنك يا عامر ألعرفن ما: فقال له. القرآن
 .جلدا

أَخبرنا حممد بن عبد الباقي بن أمحد، نا محد بن أمحد احلداد، نا أبو نعيم احلافظ، 
ثنا سليمان بن أمحد، ثنا حممد بن العباس، ثنا الزبري بن بكار، ثين عبد اهللا ابن مصعب 

جئت إىل : ، عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري قالثين أيب: بن ثابت، عن عبد اهللا الزبري قال

                                     
 .١/٣١٢ذكره أبو نعيم ىف حلية األولياء  )١(



-٣١٨- تلبيس إبليس

وجدت أقواما ما رأيت خريا منهم، يذكرون اهللا عز : أين كنت؟ فقلت: أيب فقال يل
ال : وجل فريعد أحدهم حىت يغشى عليه من خشية اهللا عز وجل فقعدت معهم، قال

 يتلو القرآن رأيت رسول اهللا: تقعد معهم بعدها، فرآين كأين مل يأخذ ذلك يفَّ فقال
ورأيت أبا بكر وعمر يتلوان القرآن وال يصيبهم هذا، أفتراهم أخشع هللا من أيب بكر 

 .)١(وعمر؟ فرأيت أن ذلك كذلك، فتركتهم

أَخبرنا حممد بن عبد الباقي، نا محد بن أمحد، نا أبو نعيم احلافظ، نا حممد بن أمحد، 
 النمري، ثنا محاد بن زيد، ثنا عمرو بن يف كتابه، ثنا حممد بن أيوب، ثنا حفص بن عمر

بينا حنن عند أيب اجلوزاء حيدثنا إذ خر رجل فاضطرب، فوثب أبو اجلوزاء : مالك، قال
إمنا كنت أراه من هؤالء : يا أبا اجلوزاء، إنه رجل به املوتة فقال: يسعى قبله فقيل له

:  ذكرهم اهللا تعاىل فقالالقفازين، ولو كان منهم ألمرت به فأُخِرج من املسجد إمنا
تقشعر منه جلود الذين خيشون ﴿: ، أو قال]٨٣: املائدة [﴾تفيض أعينهم من الدمع﴿

 ].٢٣: الزمر [﴾رهبم

أَخبرنا أبو حممد بن علي املقري، نا أمحد بن بندار بن إبراهيم، نا حممد بن عمر ابن 
د اهللا البصري ثنا أبو عمر بكر النجار، نا أمحد بن جعفر بن محدان، ثنا إبراهيم بن عب

قرأ قارىء : حفص بن عمر الضرير، نا محاد بن زيد، ين عمرو بن مالك البكري قال
من القوم، فقام إليه أبو : فصاح رجل من أخريات القوم، أو قال: عند أيب اجلوزاء قال

ين، يا أبا اجلوزاء إنه رجل به شيء، فقال طبيب، إنه من هؤالء النفار: اجلوزاء فقيل له
 .فلو كان منهم لوضعت رجلي على عنقه

إن ههنا : أخربنا جرير بن حازم، أنه شهد حممد بن سريين وقيل له: وقال أبو عمر
يقعد أحدهم : رجاالً إذا قُرىء على أحدهم القرآن غشي عليه، فقال حممد بن سريين

: أبو عمرعلى جدار مث يقرأ عليه القرآن من أوله إىل آخره؛ فإن وقع فهو صادق قال 
 .وكان حممد بن سريين يذهب إىل أن هذا تصنع، وليس حبق من قلوهبم

                                     
 .٣/١٦٧ذكره أبو نعيم ىف حلية األولياء  )١(



-٣١٩- تلبيس إبليس

أَخبرنا حممد بن عبد الباقي، ثنا محد بن أمحد، نا أبو نعيم احلافظ، ثنا أبو حممد ابن 
مسعت : حيان، ثنا حممد بن العباس، ثنا زياد، عن حيىي، عن عمران بن عبد العزيز قال

ميعاد ما بيننا وبينهم أن :  عن من يستمع القرآن فيصعق، فقالحممدا بن سريين وسئل
 .جيلسوا على حائط فيقرأ عليهم القرآن من أوله إىل آخره فإن سقطوا فهم كما يقولون

أَخبرنا ابن ناصر، نا أبو طاهر عبد الرمحن بن أيب احلسني بن يوسف، نا حممد بن 
نا احلسني بن صفوان، ثنا أبو بكر القرشي، علي العشاري، نا حممد بن عبد اهللا الدقاق، 

مسعت أبا عصام الرملي عن رجٍل عن : ثنا حممد ابن علي عن إبراهيم بن األشعث، قال
إنْ كان هللا تعاىل شهرت : احلسن أنه وعظ يوما فتنفس رجلٌ يف جملسه، فقال احلسن

 .نفسك، وإن كان لغري اهللا فقد هلكت

 بن أمحد، نا احلسن بن علي، نا أمحد بن جعفر، ثنا عبد أَخبرنا ابن ناصر، نا جعفر
: اهللا ابن أمحد، ثين أيب، ثنا روح، ثنا السري بن حيىي، ثنا عبد الكرمي بن رشيد، قال

إن الشيطان : كنت يف حلقة احلسن فجعل رجل يبكي وارتفع صوته، فقال احلسن
 .ليبكي هذا اآلن

مر بن احلسني الباقالين، نا أبو العالء أَخبرنا حممد بن ناصر، نا أبو غالب ع
الواسطي، نا حممد بن احلسني األزدي، ثنا إبراهيم بن رمحون، ثنا إسحق بن إبراهيم 

يا بين : قال الفضيل بن عياض البنه وقد سقط: مسعت أبا صفوان يقول: البغدادي، قال
 .إن كنت صادقًا لقد فضحت نفسك، وإن كنت كاذبا فقد أهلكت نفسك

ا أبو بكر بن حبيب، نا أبو سعد بن أيب صادق، نا ابن باكويه، ثنا حممد بن أَخنرب
رأيت أبا عثمان سعيد بن عثمان الواعظ، وقد تواجد : أمحد النجار، ثنا املرتعش قال

يا بين إن كنت صادقًا فقد أظهرت كل مالك، وإن كنت : إنسانٌ بني يديه، فقال له
 .كاذبا فقد أشركت ب اهللا

 مسالك الصوفية يف الوجدنقد 
 ):فصل(



-٣٢٠- تلبيس إبليس

إمنا يفرض الكالم يف الصادقني ال يف أهل : فإن قال قائل: قال املصنف رمحه اهللا
 .الرياء

 .فما تقول فيمن أدركه الوجد ومل يقدر على دفعه؟

إن أول الوجد إنزعاج يف الباطن، فإن كف اإلنسان نفسه كيال يطلع : فاجلواب
بعد عنه، كما كان أيوب السختياين إذا حتدث فرق قلبه على حاله يئس الشيطان منه، ف

 .ما أشد الزكام: مسح أنفه وقال

وإن أمهل اإلنسان ومل يبال بظهور وجده أو أحب اطالع الناس على نفسه نفخ 
فيه الشيطان فانزعج على قدر نفخه، كما أخربنا هبة اهللا بن حممد، نا احلسن بن علي، 

، ثين أيب، ثنا أبو معاوية، ثنا األعمش، عن عمرو بن مرة، نا أمحد بن جعفر، ثنا عبد اهللا
جاء عبد اهللا ذات يوم : عن حيىي بن اجلزار، عن ابن أخي زينب، عن امرأة عبد اهللا قالت

فدخل فجلس إىل : وعندي عجوز ترقيين من احلمرة، فأدخلتها حتت السرير، قالت
خيط رقي يل فيه رقية، فأخذه : تما هذا اخليط؟ قل: جنيب، فرأى يف عنقي خيطًا، فقال

إن يف «: إن آل عبد اهللا ألغنياء عن الشرك، مسعت رسول اهللا يقول: وقطعه مث قال
مل تقول هذا؟ وقد كانت عيين تقذف : فقلت له: ، قالت»الرقى والتمائم والتولَة شركًا

 ذاك من إمنا: وكنت أختلف إىل فالن اليهودي يرقيها، فكان إذا رقاها سكنت، قال
عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رقيتها كف عنها، إمنا كان يكفيك أن تقويل 

أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشايف، ال شفاء إال «: كما قال رسول اهللا
 .)١(»شفاؤك، شفاء ال يغادر سقما

 .التولة ضرب من السحر حيبب املرأة إىل زوجها: قال املصنف رمحه اهللا

ربا حممد بن عبد الباقي بن أمحد، نا احلسن بن عبد امللك بن يوسف، نا أبو أَخن
                                     

، وأمحد ىف املسند )٣٥٣٠(، وابن ماجه ىف الطب )٣٨٨٣(أخرجه أبو داود ىف الطب : صحيح )١(
 ٤/٢١٧، وصححه احلاكم ىف املستدرك ) موارد١٤١٢(، وابن حبان ىف صحيحه ١/٣٨١

 ).٣٣١(الصحيحة : ووافقه الذهىب، وانظر



-٣٢١- تلبيس إبليس

حممد اخلالل، ثنا أبو عمر بن حيويه، ثنا أبو بكر بن أيب داود، ثنا هارون بن زيد بن أيب 
ثنا سفيان، عن عكرمة بن عمار، عن شعيب بن أيب السين، عن : الزرقاء، ثنا أيب، قال

يا أبا عبد : أبو السوار: هبت إىل عبد اهللا بن عمر، فقالذ: أيب عيسى أو عيسى، قال
: قال. الرمحن إن قوما عندنا إذا قرىء عليهم القرآن يركض أحدهم من خشية اهللا

وحيك، إن كنت صادقًا فإن الشيطان ليدخل : قال. بلى ورب هذه البنية: قال. كذبت
 .جوف أحدهم، واهللا ما هكذا كان أصحاب حممد

 دفع الوجد
 ):صلف(

فنفرض أن الكالم فيمن اجتهد يف دفع الوجد فلم يقدر عليه وغلبه : فإن قال قائل
 .األمر فمن أين يدخل الشيطان؟

إنا ال ننكر ضعف بعض الطباع عن الدفع إال أنَّ عالمة الصادق أنه ال : فاجلواب
فخر ﴿: يقدر على أن يدفع، وال يدري ما جيري عليه فهو من جنس قوله عز وجل

 ].١٤٣: األعراف [﴾ صعقاًموسى

وقد أخربنا حممد بن عبد الباقي، نا محد بن أمحد، نا أمحد بن عبد اهللا، ثنا إبراهيم 
بن عبد اهللا، ثنا حممد بن إسحق الثقفي، ثين حامت بن الليث اجلوهري، ثنا خالد بن 

، فخر مغشيا عليه »أهوال القيامة«قُرىء على عبد اهللا بن وهب كتاب : خداش، قال
 .فلم يتكلم بكلمة حىت مات بعد ذلك بأيام

وقد مات خلق كثري من مساع املوعظة وغشي : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
هذا التواجد الذي يتضمن حركات املتواجدين وقوة صياحهم وختبطهم : قلنا. عليهم

 .فظاهره أنه متعمل والشيطان معني عليه

ملخلص نقص هبذه احلالة الطارئة فهل يف حق ا: فإن قيل: قال املصنف رمحه اهللا
أنه قد خولف : والثاين. أنه لو قوي العلم أمسك: أحدمها: نعم من جهتني: عليه؟ قيل



-٣٢٢- تلبيس إبليس

 .به طريق الصحابة والتابعني ويكفي هذا نقصا

أَخبرنا عبد اهللا بن علي املقري، نا هبة اهللا بن عبد الرزاق السين، وأخربنا عيسى 
نا أبو احلسني بن بشران، : أبو سعد حممد بن علي الرستمي، قاالابن أمحد ابن البناء، نا 

: نا أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا سفيان بن عيينة، قال
إن : كان خوات يرعد عند الذكر فقال له إبراهيم: مسعت خلف بن حوشب يقول

. فقد خالفت من كان قبلكوإن كنت ال متلكه . كنت متلكه فما أبايل أن ال أعتد بك
 .فقد خالفت من هو خري منك: ويف رواية

إبراهيم هو النخعي الفقيه، وكان متمسكًا بالسنة : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
شديد االتباع لألثر، وقد كان خوات من الصاحلني البعداء عن التصنع، وهذا خطاب 

 .إبراهيم له، فكيف مبن ال خيفي حاله يف التصنع

 ا طرب أهل التصوف صفّقواإذ
 ):فصل(

 .فإذا طرب أهل التصوف لسماع الغناء صفقوا

أَخبرنا حممد بن عبد الباقي، نا رزق اهللا بن عبد الوهاب التميمي، نا أبو عبد 
مسعت أبا علي ابن الكاتب، : مسعت أبا سليمان املغريب يقول: الرمحن السلمي، قال

 .أبو سعيد اخلراز يصفق لهكان ابن بنان يتواجد، وكان : يقول

والتصفيق منكر يطرب وخيرج عن االعتدال وتترته : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
. عن مثله العقالء، ويتشبه فاعله باملشركني فيما كانوا يفعلونه عند البيت من التصدية

وما كان صالم عند البيت إال مكاء ﴿: وهي اليت ذمهم اهللا عز وجل هبا فقال
 .التصفيق: الصفري، والتصدية: ، فاملكاء]٣٥: األنفال[ ﴾وتصدية

أَخبرنا عبد الوهاب احلافظ، نا أبو الفضل بن خريون، نا أبو علي بن شاذان، نا 
أمحد بن كامل، ثين حممد بن سعد، ثين أيب، ثين عمي، عن أبيه، عن جده، عن ابن 



-٣٢٣- تلبيس إبليس

 .التصفيق:  يقول﴾وتصدية﴿ يعين التصفري، ﴾إال مكاء﴿: عباس

وفيه أيضا تشبه بالنساء، والعاقل يأنف من أن خيرج : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
 .عن الوقار إىل أفعال الكفار والنسوة

 إذا قوي طرهبم رقصوا
 ):فصل(

أركض ﴿: فإذا قوي طرهبم رقصوا، وقد احتج بعضهم بقوله تعاىل أليوب
 ].٤٢: ص [﴾برجلك

اج بارد ألنه لو كان أمر بضرب الرجل وهذا االحتج: قلت: قال املصنف رمحه اهللا
 .فرحا كان هلم فيه شبهة، وإمنا أمر بضرب الرجل لينبع املاء

أين الداللة يف مبتلى أُمر عند كشف البالء بأن يضرب برجله : قال ابن عقيل
األرض لينبع املاء إعجازا أين الرقص؟ ولئن جاز أن يكون حتريك رجل قد أحنلها حتكم 

أضرب ﴿لى جواز الرقص يف اإلسالم جاز أن جيعل قوله تعاىل ملوسى اهلوام داللة ع
، داللة على ضرب اجلماد بالقضبان نعوذ ب اهللا من ]٦٠: البقرة [﴾بعصاك احلجر
 .التالعب بالشرع

، فحجل، »أنت مين وأنا منك«: واحتج بعض ناصريهم بأن رسول اهللا قال لعلي
، »أنت أخونا وموالنا: قال لزيد، فحجل، و»أشبهت خلقي وخلقي«: وقال جلعفر

 .)١(فحجل

                                     
رباء بن عازب، من حديث ال) ٤٢٥١(أخرجه البخارى ىف املغازى : فحجل: صحيح دون قوله )١(

صحيح اإلسناد ومل «:  من حديث على بن أىب طالب وقال٣/١٢٠وأخرجه احلاكم ىف املستدرك 
 .ووافقه الذهىب» خيرجاه

 وىف سنده هاىنء بن هاىنء قال ١٠/٢٢٦البيهقى ىف السنن الكربى : »فخجل«: وأخرجه بقوله
 .»ليس باملعروف جدا«: البيهقى



-٣٢٤- تلبيس إبليس

 .)١(ومنهم من احتج بأن احلبشة رقصت والنيب ينظر إليهم

أما احلجل فهو نوع من املشي يفعل عند الفرح فأين هو من الرقص؟ : فاجلواب
 .وكذلك رقص احلبشة نوع من املشي بتشبيب يفعل عند اللقاء باحلرب

ى جواز الرقص مبا أخربنا به أبو نصر حممد واحتج هلم أبو عبد الرمحن السلمي عل
ابن منصور اهلمذاين، نا إمساعيل بن أمحد بن عبد امللك املؤذن، نا أبو صاحل أمحد ابن 
: عبد امللك وأبو سعيد حممد بن عبد العزيز وأبو حممد عبد احلميد بن عبد الرمحن، قالوا

يد املعداين، ثنا حممد بن سعيد ثنا أبو عبد الرمحن السلمي، ثنا أبو العباس أمحد بن سع
املروزي، ثنا عباس الترقفي، ثنا عبد اهللا بن عمرو الوراق، ثنا احلسن ابن علي بن 
منصور، ثنا أبو عتاب املصري، عن إبراهيم بن حممد الشافعي أن سعيد ابن املسيب مر 

 )ويلالط: (يف بعض أزقة مكة فسمع األخضر احلداء يتغىن يف دار العاص بن وائل هبذا

     تشانَ أنْ ممعن كًا بطنِمس عوضِطـراتِ        تـوٍة عيف ِنس ِبِه زينـب
تضرأَع ِرييمالن كْبر اتِ        فلما رأتـِذرح ـهِمـن أن يلقين نهو

هذا ما يلَذُّ مساعه، وكانوا يروون الشعر : فضرب برجله األرض زمانا وقال: قال
 .لسعيد بن املسيب

هذا إسناده مقطوع مظلم ال يصح عن ابن املسيب، وال هذا : قلت: قال املصنف
شعره، كان ابن املسيب أوقر من هذا، وهذه األبيات مشهورة حملمد بن عبد اهللا ابن 
نمري النمريي الشاعر ومل يكن منرييا وإمنا نسب إىل اسم جده وهو ثقفي، وزينب اليت 

 احلجاج، وسأله عبد امللك بن مروان عن الركب ما يشبب هبا هي ابنة يوسف أخت
كانت أحِمرة عجافًا محلت عليها قطرانا من الطائف، فضحك وأمر : كان؟ فقال

 .احلجاج أن ال يؤذيه

مث لو قَدرنا أن ابن املسيب ضرب برجله األرض فليس يف : قال املصنف رمحه اهللا
                                     

 .٦/١١٦، وأمحد ىف املسند )٨٩٢/٢٠(ة العيدين أخرجه مسلم ىف صال: صحيح )١(



-٣٢٥- تلبيس إبليس

ب األرض برجله أو يدقُّها بيده ذلك حجة على جواز الرقص، فإن اإلنسان قد يضر
 .لشيء يسمعه وال يسمى ذلك رقصا

فما أقبح هذا التعلق، وأين ضرب األرض بالقدم مرة أو مرتني من رقصهم الذي 
أي : خيرجون به عن مست العقالء؟ مث دعونا من االحتجاج، تعالوا نتقاضى إىل العقول

لذي فيه من حتريك القلوب إىل معىن يف الرقص إال اللعب الذي يليق باألطفال وما ا
 .اآلخرة؟ هذا واهللا مكابرة باردة

الرقص محاقة بني الكتفني ال تزول : ولقد حدثين بعض املشايخ عن الغزايل أنه قال
قد نص القرآن على النهي عن الرقص، فقال عز : إال بالتعب، وقال أبو الوفاء بن عقيل

إنه ال ﴿:  وذم املختال فقال تعاىل].٣٧: اإلسراء [﴾ال متش ىف األرض مرحا﴿: وجل
والرقص أشد املرح والبطر، أولسنا الذين قسنا ]. ١٨: لقمان [﴾حيب كل خمتال فخور

النبيذ على اخلمر التفاقهما يف اإلطراب والسكر، فما بالنا ال نقيس القضيب وتلحني 
 يزري الشعر معه على الطنبور واملزمار والطبل الجتماعهم يف اإلطراب، وهل شيٌء

بالعقل والوقار وخيرج عن مست احللم واألدب أقبح من ذي حلية يرقص؟ فكيف إذا 
كانت شيبة ترقص وتصفق على وقاع األحلان والقضبان خصوصا إذا كانت أصوات 
نسوان ومردان؟ وهل حيسن مبن بني يديه املوت والسؤال واحلشر والصراط، مث هو إىل 

ص مشس البهائم ويصفق تصفيق النسوة، واهللا لقد إحدى الدارين صائر، أن يشمس بالرق
 .رأيت مشايخ يف عصري ما بان هلم سن يف تبسم فضالً عن ضحك

مع إدمان خمالطيت هلم كالشيخ أيب القاسم بن زيدان، وعبد امللك بن بشران، وأيب 
 .طاهر ابن العالف، واجلنيد، والدينوري

 حاالت الطرب الشديدة لدى الصوفية
 ):فصل(

كن الطرب من الصوفية يف حال رقصهم جذب أحدهم بعض اجللوس ليقوم فإذا مت
معه، وال جيوز على مذهبهم للمجذوب أن يقعد، فإذا قام قام الباقون تبعا له، فإذا 



-٣٢٦- تلبيس إبليس

كشف أحدهم رأسه كشف الباقون رؤوسهم موافقة له، وال خيفى على عاقل أن 
قع يف املناسك تعبدا هللا كشف الرأس مستقبح وفيه إسقاط مروءة وترك أدب، وإمنا ي

 .وذالً له

 ):فصل(

فإذا اشتد طرهبم رموا ثياهبم على املغين، فمنهم من يرمي هبا صحاحا، ومنهم من 
هؤالء يف غيبة فال يالمون، فإن : خيرقها مث يرمي هبا، وقد احتج هلم بعض اجلهال فقال

لواح فكسرها ومل يدر موسى عليه السالم ملا غلب عليه الغم بعبادة قومه العجل رمى األ
 .ما صنع

من يصحح عن موسى بأنه رماها رمي كاسر، والذي ذُِكر يف : واجلواب أن نقول
تكسرت، فمن أين لنا أنه : القرآن إلقاؤها فحسب، فمن أين لنا أا تكسرت؟ مث لو قيل

كان يف غيبة حىت لو كان بني يديه حينئذ : قصد كسرها؟ مث لو صححنا ذلك عنه قلنا
من نار خلاضه، ومن يصحح هلؤالء غيبتهم وهم يعرفون املغين من غريه وحيذرون حبر 

 .من بئر إن كانت عندهم

 مث كيف يقاس أحوال األنبياء على أحوال هؤالء السفهاء؟

ولقد رأيت شابا من الصوفية ميشي يف األسواق ويصيح والغلمان ميشون خلفه 
 يصلي اجلمعة، فسئلت عن صالته، وهو يرببر وخيرج إىل اجلمعة فيصيح صيحات وهو

إن كان وقت صياحه غائبا فقد بطل وضوءه، وإن كان حاضرا فهو متصنع، : فقلت
وكان هذا الرجل جلدا ال يعمل شيئًا، بل يدار له بزنبيل يف كل يوم فيجمع له ما يأكل 

 .هو وأصحابه، فهذه حالة املتأكلني ال املتوكلني

 عن غيبة، فإن تعرضهم ملا يغطي على العقول من مث لو قدرنا أن القوم يصيحون
 .مساع ما يطرب منهي عنه، كالتعرض لكل ما غالبه األذى

ى «خطأ وحرام، وقد : وقد سئل ابن عقيل عن تواجدهم وختريق ثياهبم فقال
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، فقال له )٢(»، وعن شق اجليوب)١(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن إضاعة املال
إن حضروا هذه األمكنة مع علمهم أن الطرب : لون ما يفعلون؟ قالفإم ال يعق: قائل

يغلب عليهم فيزيل عقوهلم أمثوا مبا يدخل عليهم من التخريق وغريه، مما يفسد وال 
يسقط عنهم خطاب الشرع، ألم خماطبون قبل احلضور بتجنب هذه املواضع اليت 

وا وجرى منهم إفساد تفضي إىل ذلك، كما هم منهيون عن شرب املسكر، فإذا سكر
األموال مل يسقط اخلطاب لسكرهم، كذلك هذا الطرب الذي يسميه أهل التصوف 
وجدا، إن صدقوا فيه فسكر طبع، وإن كذبوا ففساد، ومع الصحو فال سالمة فيه مع 

واحتج هلم ابن طاهر يف ختريقهم الثياب حبديث . احلالني، وجتنب مواضع الريب واجب
 .)٣(»نصبت حجلة يل فيها رقم فمدها النيب فشقها«:  قالتعائشة رضي اهللا عنها

فانظر إىل فقه هذا الرجل املسكني كيف يقيس حال من : قال املصنف رمحه اهللا
 على مد ستر ليحط فانشق )٤(ميزق ثيابه فيفسدها، وقد ى رسول اهللا عن إضاعة املال

 من التشديد يف حق وهذا. ال عن قصد، أو كان عن قصد ألجل الصور اليت كانت فيه
الشارع عن املنهيات كما أمر بكسر الدنان يف اخلمور، فإن ادعى خمرق ثيابه أنه غائب، 

وقد أخربنا . الشيطان غيبك، ألنك لو كنت مع احلق حلفظك، فإن احلق ال يفسد: قلنا
ا حممد بن أيب القاسم، نا محد بن أمحد، أبو نعيم احلافظ ثنا حممد بن علي ابن حبيش، ثن

مسعت أبا عمران : عبد اهللا بن الصقر، ثنا الصلت بن مسعود، ثنا جعفر بن سليمان، قال
وعظ موسى بن عمران عليه السالم يوما، فشق رجل منهم قميصه، : اجلوين، يقول

فأوحى اهللا عز وجل ملوسى، قل لصاحب القميص ال يشق قميصه، أيشرح يل عن 

                                     
من ) ١٤ ــ ٥٩٣/١٢(، ومسلم ىف األقضية )٥٩٧٥(أخرجه البخارى ىف األدب : متفق عليه )١(

 .حديث املغرية بن شعبة
من حديث ) ١٠٣/١٦٥(، ومسلم ىف اإلميان )١٢٩٧(أخرجه البخارى ىف اجلنائز : متفق عليه )٢(

 .عبد اهللا بن مسعود
 ).٩٢، ٢١٠٧/٩١(، ومسلم ىف اللباس )٥٩٥٤(أخرجه البخارى ىف اللباس :  عليهمتفق )٣(
 .سبق خترجيه قريبا: متفق عليه )٤(



-٣٢٨- تلبيس إبليس

 !.قلبه؟

 ثياب خرقًانقد مسالك الصوفية يف تقطيع ال
 ):فصل(

الدليل على أن : فقال حممد بن طاهر. وقد تكلم مشايخ الصوفية يف اخلرق املرمية
جاء قوم جمتايب النمار : اخلرقة إذا طرحت صارت ملكًا ملن طرحت بسببه حديث جرير

فحض رسول اهللا على الصدقة، فجاء رجل من األنصار بصرة فتتابع الناس حىت رأيت 
والدليل على أن اجلماعة إذا قدموا عند تفريق اخلرقة : قال. )١(طعامكومني من ثياب و

 .)٢(قدم على رسول اهللا بغنيمة وسلب فأسهم لنا: أسهم هلم حديث أيب موسى

لقد تالعب هذا الرجل بالشريعة، واستخرج بسوء فهمه ما : قال املصنف رمحه اهللا
 هذا يف أوائلهم، وبيان فساد يظنه يوافق مذهب املتأخرين من الصوفية، فإنا ما عرفنا

استخراجه أن هذا الذي خرق الثوب ورمى به إن كان حاضرا فما جاز له ختريقه، وإن 
 .كان غائبا فليس له تصرف جائز شرعا ال هبة وال متليكًا

وكذلك يزعمون بأن ثوبه كان كالشيء الذي يقع من اإلنسان وال يدري به، فال 
ن رماه يف حال حضوره ال على أحد، فال وجه لتملكه، جيوز ألحد أن يتملكه، وإن كا

ولو رماه على املغين مل يتملكه، ألن التملك ال يكون إال بعقد شرعي والرمي ليس 
 .بعقد

مث نقدر أنه ملك للمغين فما وجه تصرف الباقني فيه، مث إذا تصرفوا فيه خرقوه 
 :خرقًا وذلك ال جيوز لوجهني

 .لكونهأنه تصرف فيما ال مي: أحدمها

 مث ما وجه إسهام من مل حيضر؟. أنه إضاعة للمال: والثاين
                                     

 ).٢٥٥٣(، والنسائى ىف الزكاة )١٠١٧/٦٩(أخرجه مسلم ىف الزكاة : صحيح )١(
 ).٢٥٠٢/١٦٩(، ومسلم ىف فضائل الصحابة )٤٢٣٣(أخرجه البخارى ىف املغازى : متفق عليه )٢(
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حيتمل أن يكون رسول اهللا : فأما حديث أيب موسى فقال العلماء منهم اخلطايب
أجازه عن رضى ممن شهد الواقعة أو من اخلمس الذي هو حقه، وعلى مذهب الصوفية 

 .تعطى هذه اخلرقة ملن جاء

لمني وما أشبه ما وضع هؤالء بآرائهم الفاسدة وهذا مذهب خارج عن إمجاع املس
: قال ابن طاهر. إال مبا وضعت اجلاهلية من أحكام البحرية والسائبة والوصيلة واحلام

أمجع مشاخينا على أن اخلرقة املخرقة وما انبعث من اخلرق الصحاح املوافقة هلا أن ذلك 
 .كله يكون حبكم اجلمع يفعلون فيه ما يراه املشايخ

، وخالفهم )١(»الغنيمة ملن شهد الواقعة«: وا بقول عمر رضي اهللا عنهواحتج
ما كان جمروحا قسم على : شيخنا أبو إمساعيل األنصاري، فجعل اخلرقة على ضربني

: من قتل الرجل؟ قالوا: اجلميع، وما كان سليما دفع إىل القوال، واحتج حبديث سلمة
فالقتل إمنا وجد من جهة القوال فالسلب . )٢(»له سلَبه أمجع«: قال: سلمة بن األكوع

 .له

انظروا إخواين عصمنا اهللا وإياكم من تلبيس إبليس إىل : قال املصنف رمحه اهللا
تالعب هؤالء اجلهلة بالشريعة وإمجاع مشاخيهم الذي ال يساوي إمجاعهم بعرة، فإن 

ا أو سليما وال مشايخ الفقهاء أمجعوا على أن املوهوب ملن وهب له، سواء كان خمرقً
 .جيوز لغريه التصرف فيه

مث إن سلب القتيل كل ما عليه فما باهلم جعلوا ما رمي به، مث ينبغي أن يكون 
األمر على عكس ما قاله األنصاري ألن اروح من الثياب ما كان بسبب الوجد فينبغي 

 .أن يكون اروح للمغين دون الصحيح، وكل أقواهلم يف هذا حمال وهذيان

وقد حكى يل أبو عبد اهللا التكرييت الصويف، عن أيب الفتوح اإلسفراييين، وكنت أنا 
                                     

 . وصححه٩/٥٠أخرجه البيهقى ىف السنن الكربى : صحيح )١(
، وأمحد ىف املسند )٢٦٥٤(، وأبو داود ىف اجلهاد )١٧٥٤/٤٥(أخرجه مسلم ىف اجلهاد : صحيح )٢(

 . مطوال٥٠، ٤/٤٩
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قد رأيته وأنا صغري السن، وقد حضر يف مجع كثري يف رباط، وهناك املخاد والقضبان 
: قال التكرييت. ودف جبالجل، فقام يرقص حىت وقعت عمامته فبقي مكشوف الرأس

 الرقص يف اخلف خطأ عند القوم فانفرد وخلعه، إنه رقص يوما يف خف له، مث ذكر أن
 .مث نزع مطرفًا كان عليه، فوضعه بني أيديهم كفارة لتلك اجلناية فاقتسموه خرقًا

والدليل على أن الذي يطرح اخلرقة ال جيوز أن يشتريها من اجلمع : قال ابن طاهر
 .)١(ال تعودنَّ يف صدقتك: حديث عمر

 الرجل عن فهم معاين األحاديث فإن اخلرقة انظر إىل بعد هذا: قال املصنف
 .املطروحة باقية على ملك صاحبها فال حيتاج إىل أن يشتريها

 ):فصل(

وأما تقطيعهم الثياب املطروحة خرقًا وتفريقها فقد بينا أنه إن كان صاحب الثوب 
ف رماه إىل املغين مل ميلكه بنفس الرمي حىت ميلكه إياه، فإذا ملكه إياه فما وجه تصر

 الغري فيه؟

هذه اخلرق ينتفع هبا : ولقد شهدت بعض فقهائهم خيرق الثياب ويقسمها ويقول
خرقْت : وهل التفريط إال هذا؟ ورأيت شيخا آخر منهم يقول: وليس هذا بتفريط فقلت

إن : ِخرقًا يف بلدنا فأصاب رجل منها خريقة فعملها كنفًا فباعه خبسمة دنانري فقلت له
 .ز هذه الرعونات ملثل هذه النوادرالشرع ال جيي

يباح هلم متزيق الثياب إذا : وأعجب من هذين الرجلني أبو حامد الطوسي فإنه قال
خرقَت قطعا مربعة تصلح لترقيع الثياب والسجادات، فإن الثوب ميزق حىت خياط منه 

 .قميص وال يكون ذلك تضييعا

تصوف عن أصول الفقه ولقد عجبت من هذا الرجل كيف سلبه حب مذهب ال
مربعة، فإن املطاولة ينتفع هبا : ومذهب الشافعي فنظر إىل انتفاع خاص، مث ما معىن قول

                                     
 ).٤، ١٦٢١/٣(، ومسلم ىف اهلبات )٢٦٣٦(أخرجه البخارى ىف اهلبة : متفق عليه )١(



-٣٣١- تلبيس إبليس

 . النتفع هبا، ولو كسر السيف نصفني النتفع بالنصف)١(أيضا مث لو مزق الثوب قرامل

غري أن الشرع يتلمح الفوائد العامة ويسمي ما نقص منها لالنتفاع إتالفًا، وهلذا 
هى عن كسر الدرهم الصحيح ألنه يذهب منه قيمة باإلضافة إىل املكسور، وليس ين

العجب من تلبيس إبليس على اجلهال منهم بل على الفقهاء الذين اختاروا بدع الصوفية 
 .على حكم أيب حنيفة والشافعي ومالك وأمحد رضوان اهللا عليهم أمجعني

 ):فصل(

ألعذار من إىل هواهم مال، ولقد ذكر حممد ولقد أغربوا فيما ابتدعوا، وأقام هلم ا
باب السنة يف أخذ شيء من املستغفر، واحتج حبديث كعب بن : بن طاهر يف كتابه

باب الدليل على أنَّ من وجبت عليه غرامة فلم : ، مث قال)٢(جيزئك الثلث: مالك يف توبته
:  قال يف الزكاةيؤدها ألزموه أكثر منها، واستدل حبديث معاوية بن جعدة عن النيب أنه

 .)٣(»من منعها فإنا آخذوها وشطر ماله«

فانظر إىل تالعب هؤالء وجهل هذا احملتج هلم، : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
وتسمية ما يلزم بعضهم مبا ال يلزمه غرامة، وتسمية ذلك واجبا، وليس لنا غرامة، وال 

ا كفروجوب إال بالشرع، ومىت اعتقد اإلنسان ما ليس بواجب واجب. 

ومن مذهبهم كشف الرؤوس عند االستغفار، وهذه بدعة تسقط املروءة وتنايف 
 .الوقار، ولوال ورود الشرع بكشفه يف اإلحرام ما كان له وجه

إن من توبيت أن أخنلع من مايل، فقال له : وأما حديث كعب بن مالك فإنه قال
                                     

 .رأة شعرها من صوف وحنوهما وصلت به امل: القرامل )١(
، وعبد ٥٠٢، ٣/٤٥٣، وأمحد ىف املسند )٣٣١٩(أخرجه أبو داود ىف األميان والنذور : صحيح )٢(

 .١٠/٦٨، والبيهقى ىف السنن الكربى ١٩/٥٩، والطرباىن ىف الكبري ٥/٤٠٦الرزاق ىف مصنفه 
والدارمى ىف الزكاة ) ٣٤٤٣(، والنسائى ىف الزكاة )١٥٧٥(أخرجه أبو داود ىف الزكاة : حسن )٣(

، وصححه احلاكم ىف )٢٢٦٦(، وابن خزمية ىف صحيحه ٤، ٥/٢، وأمحد ىف املسند )١٦٧٧(
 .واحلديث حسن للخالف املعروف ىف هبز بن حكيم.  ووافقه الذهىب١/٣٩٧املستدرك 



-٣٣٢- تلبيس إبليس

 .منا تربع بذلك فأخذه منه، ال على سبيل اإللزام له، وإ)١(»جيزئك الثلث«رسول اهللا 

وأين إلزام الشرع تارك الزكاة مما يزيد عليها عقوبة من إلزامهم املريد غرامة ال 
وهذا . جتب عليه فإذا امتنع ضاعفوها وليس إليهم اإللزام إمنا ينفرد باإللزام الشرع وحده

 .كله جهل وتالعب بالشريعة فهؤالء اخلوارج عليها حقًا

  كثري من الصوفية يف صحبة األحداثذكر تلبيس إبليس على
اعلم أن أكثر الصوفية املتصوفة قد سدوا على أنفسهم باب النظر إىل : قال املصنف

النساء األجانب، لبعدهم عن مصاحبتهن وامتناعهم عن خمالطتهن، واشتغلوا بالتعبد عن 
م إبليس النكاح، واتفقت صحبة األحداث هلم على وجه اإلرادة وقصد الزهادة، فأماهل

 .إليهم

 :واعلم أن الصوفية يف صحبة األحداث على سبعة أقسام

 .أخبث القوم، وهم ناس تشبهوا بالصوفية ويقولون باحللول: القسم األول

أَخبرنا حممد بن عبد الباقي بن أمحد بن سليمان، نا أبو علي احلسني بن حممد بن 
: صر عبد اهللا بن علي السراج، قالالفضل الكرماين، نا سهل بن علي اخلشاب، نا أبو ن

بلغين أن مجاعة من احللولية زعموا أن احلق تعاىل اصطفى أجساما حلَّ فيها مبعاين 
وذكر أبو عبد اهللا بن حامد من . هو حالٌّ يف املستحسنات: الربوبية، ومنهم من قال

أجازوا أن إم يرون اهللا عز وجل يف الدنيا، و: أصحابنا أن طائفة من الصوفية قالوا
يكون يف صفة اآلدمي، ومل يأبوا كونه حاالً يف الصورة احلسنة حىت استشهدوه يف 

 .رؤيتهم الغالم األسود

 .قوم يتشبهون بالصوفية يف ملبسهم، ويقصدون الفسق: القسم الثاين

 .قوم يستبيحون النظر إىل املستحسن: القسم الثالث

                                     
 .التخرج األسبق: انظر: صحيح )١(



-٣٣٣- تلبيس إبليس

فقال يف أواخر » سنن الصوفية«وقد صنف أبو عبد الرمحن السلمي كتابا مساه 
باب يف جوامع رخصهم فذكر فيه الرقص والغناء والنظر إىل الوجه احلسن، : الكتاب

:  وأنه قال)١(»اطلبوا اخلري عند حسان الوجوه«: وذكر فيه ما روي عن النيب أنه قال
 .)٢(»نالنظر إىل اخلضرة، والنظر إىل املاء، والنظر إىل الوجه احلس: ثالثة جتلو البصر«

وهذان احلديثان ال أصل هلما عن رسول اهللا أما احلديث : قال املصنف رمحه اهللا
األول فأخربنا به عبد األول بن عيسى، نا عبد الرمحن بن حممد بن املظفر، نا عبد اهللا 
ابن أمحد بن محويه، نا إبراهيم بن خريم، ثنا عبد بن محيد، ثنا يزيد بن هارون، ثنا حممد 

اطلبوا اخلري عند حسان «: رمحن بن ارب عن نافع، عن ابن عمر، أن النيب قالبن عبدال
 .»الوجوه

 .حممد بن عبد الرمحن ليس بشيء: قال حيىي بن معني

ال يثبت عن : وقد روي هذا احلديث من طرق، قال العقيلي: قلت: قال املصنف
 .النيب يف هذا شيء

ريون، نا أمحد بن علي بن ثابت، نا وأما احلديث اآلخر فأنبأنا أبو منصور بن خ
حممد بن أمحد بن يعقوب، نا حممد بن نعيم الضبي، نا أبو بكر حممد بن أمحد بن 

مسعت أبا البختري وهب بن وهب : هارون، نا أمحد ابن عمر بن عبيد الرحياين، قال
: ، فقالكنت أدخل على الرشيد وابنه القاسم بني يديه، فكنت أُدمن النظر إليه: يقول

أعيذك ب اهللا يا أمري : أراك تدمن النظر إىل القاسم تريد أن جتعل انقطاعه إليك، قلت

                                     
، والعقيلى ىف ٤/١٨٥، ٣/٢٢٦د ، واخلطيب ىف تاريخ بغدا٨/١٩٩أخرجه أبو يعلى : موضوع )١(

، »ال أصل له«: ، وقال املصنف٢/١٣٣، وذكره ابن عراق ىف تنـزيه الشريعة ٢/٣٩الضعفاء 
 ).١٥٨٥(الضعيفة : وأنظر

 ١/١٦٣، وذكره ابن اجلوزى ىف املوضوعات ٤/٢٨٦أخرجه اخلطيب ىف تاريخ بغداد : موضوع )٢(
: وانظر» ال أصل له«: وقال املصنف هنا، ١/٦٠، والألىلء املصنوعة »حديث باطل«: وقال

 ).٣٨٧ (اء، وكشف اخلف)١٣٤(الضعيفة 



-٣٣٤- تلبيس إبليس

املؤمنني أن ترميين مبا ليس يفَّ، وأما إدمان النظر إليه فإن جعفرا الصادق ثنا عن أبيه، عن 
ثالث يزدن يف قوة «قال رسول اهللا : جده علي بن احلسني، عن أبيه، عن جده، قال

 .)١(» النظر إىل اخلضرة وإىل املاء اجلاري وإىل الوجه احلسن:النظر

هذا حديث موضوع، وال خيتلف العلماء يف أيب البختري : قال املصنف رمحه اهللا
 .أنه كذاب وضاع، وأمحد بن عمر بن عبيد أحد اهولني

مث قد كان ينبغي أليب عبد الرمحن السلمي إذ ذكر النظر إىل املستحسن أن يقيده 
وقال شيخنا حممد بن . لنظر إىل وجه الزوجة أو اململوكة، فأما إطالقه ففيه سوء ظنبا

 .كان ابن طاهر املقدسي قد صنف كتابا يف جواز النظر إىل املرد: ناصر احلافظ

من ثارت شهوته عند النظر إىل : والفقهاء يقولون: قلت: قال املصنف رمحه اهللا
 ادعى اإلنسان أنه ال تثور شهوته عند النظر إىل األمرد حرم عليه أن ينظر إليه، ومىت

األمرد املستحسن فهو كاذب، وإمنا أبيح على اإلطالق لئال يقع احلرج يف كثرة املخالطة 
 .باملنع، فإذا وقع اإلحلاح يف النظر دل على العمل مبقتضى ثوران اهلوى

 .اموهإذا رأيتم الرجل يلح النظر إىل غالم أمرد ف: قال سعيد بن املسيب

حنن ال ننظر نظر شهوة وإمنا ننظر نظر اعتبار، فال : قوم يقولون: القسم الرابع
يضرنا النظر، وهذا حمال منهم، فإن الطباع تتساوى، فمن ادعى ترته نفسه عن أبناء 

 .جنسه يف الطبع ادعى احملال، وقد كشفنا هذا يف أول كالمنا يف السمع

: قالت بإسناد مرفوع إىل حممد بن جعفر الصويفأخربتنا شهدة بنت أمحد اإلبري، 
كنت جالسا مع أيب : حدثين عبد اهللا بن الزبري احلنفي، قال: قال أبو محزة الصويف: قال

 النضر الغنوي، وكان من املربزين العابدين،

سألتك ب اهللا : فنظر إىل غالم مجيل فلم تزل عيناه واقعتني عليه حىت دنا منه فقال
لرفيع وسلطانه املنيع إال وقفت علي أروي من النظر إليك، فوقف قليالً مث السميع وعزه ا

                                     
 .التخريج السابق: انظر: موضوع )١(



-٣٣٥- تلبيس إبليس

سألتك باحلكيم ايد الكرمي املبدىء املعيد إال وقفت، فوقف : ذهب ليمضي، فقال له
سألتك بالواحد األحد : ساعة، فأقبل يصعد النظر إليه ويصوبه، مث ذهب ليمضي، فقال

مل يولد إال وقفت فوقف ساعة، فنظر إليه طويالً مث ذهب اجلبار الصمد الذي مل يلد و
سألتك باللطيف اخلبري السميع البصري ومبن ليس له نظري إال وقفت : ليمضي، فقال

فوقف، فأقبل ينظر إليه مث أطرق رأسه إىل األرض، ومضى الغالم، فرفع رأسه بعد طويل 
لتشبيه، وتقدس عن قد ذكرين هذا بنظري إليه وجها جل عن ا: وهو يبكي فقال

التمثيل، وتعاظم عن التحديد، واهللا ألجهدن نفسي يف بلوغ رضاه مبجاهديت مجيع 
أعدائه وموااليت ألوليائه حىت أصري إىل ما أردته من نظري إىل وجهه الكرمي وهبائه 

مث . ولوددت أنه قد أراين وجهه وحبسين يف النار ما دامت السموات واألرض. العظيم
 .غشي عليه

كنت مع : مسعت خريا النساج يقول: دثنا حممد بن عبد اهللا الفرازي، قالوح
حمارب بن حسان الصويف يف مسجد اخليف وحنن حمرمون، فجلس إلينا غالم مجيل من 

إنك حمرم يف : أهل املغرب، فرأيت حماربا ينظر إليه نظرا أنكرته، فقلت له بعد أن قام
وقد رأيتك تنظر إىل هذا الغالم نظرا ال ينظره شهر حرام يف بلد حرام يف مشعر حرام، 

تقول هذا يا شهواين القلب والطرف، أمل تعلم أنه قد منعين من : إال املفتونون، فقال يل
ستر اإلميان، وعفة اإلسالم، : وما هي؟ قال: الوقوع يف شرك إبليس ثالث، فقلت

منكر اين عنه، مث صعق حىت وأعظمها احلياء من اهللا تعاىل أن يطلع علي وأنا جامث على 
 .)١(اجتمع الناس علينا

انظروا إىل جهل األمحق األول ورمزه إىل التشبيه وإن : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
تلفظ بالترتيه، وإىل محاقة هذا الثاين الذي ظن أن املعصية هي الفاحشة فقط، وما علم 

 .عواه اليت تكذهبا شهوة النظرأن نفس النظر بشهوة حيرم، وحما عن نفسه أثر الطبع بد

قال يل فالن الصويف وهو : وقد حدثين بعض العلماء أن صبيا أمرد حكى له قال
                                     

 .١٠/١٥٥حلية األولياء : انظر )١(



-٣٣٦- تلبيس إبليس

 .هللا فيك إقبال والتفات، حيث جعل حاجيت إليك: حيبين يا بين

وحكي أن مجاعة من الصوفية دخلوا على أمحد الغزايل وعنده أمرد وهو خال به 
لعلنا : رد تارة، وإىل األمرد تارة، فلما جلسوا قال بعضهموبينهما ورد وهو ينظر إىل الو

 .إي واهللا فتصايح اجلماعة على سبيل التواجد: فقال. كدرنا

وحكى أبو احلسني بن يوسف أنه كتب إليه يف رقعة إنك حتب غالمك التركي، 
 .قعةهذا جواب الر: فقرأ الرقعة مث استدعى الغالم فصعد إليه النظر فقبله بني عينيه وقال

إين ال أعجب من فعل هذا الرجل وإلقائه جلباب : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
احلياء عن وجهه، وإمنا أعجب من البهائم احلاضرين كيف سكتوا عن اإلنكار عليه؟ 

 .ولكن الشريعة بردت يف قلوب كثري من الناس

 هذه الطائفة بلغين عن: وأخربنا أبو القاسم احلريري، أنبأنا أبو الطيب الطربي قال
اليت تسمع السماع أا تضيف إليه النظر إىل وجه األمرد، ورمبا زينته باحللي واملصبغات 
من الثياب واحلواشي وتزعم أا تقصد به االزدياد يف اإلميان بالنظر واالعتبار 
واالستدالل بالصنعة على الصانع، وهذه النهاية يف متابعة اهلوى وخمادعة العقل وخمالفة 

أفال ﴿: ، وقال]٢١: الذاريات [﴾وىف أنفسكم أفال تبصرون﴿: لم، قال اهللا تعاىلالع
أومل ينظروا ىف ملكوت ﴿: ، وقال]١٧: الغاشية [﴾ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت

، فعدلوا عما أمرهم اهللا به من االعتبار إىل ما ]١٨٥: األعراف [﴾السماوات واألرض
 .اهم عنه

 ذكرناه بعد تناول األلوان الطيبة واملآكل الشهية، فإذا وإمنا تفعل هذه الطائفة ما
استوفت منها نفوسهم طالبتهم مبا يتبعها من السماع والرقص واالستمتاع بالنظر إىل 

 .وجوه املُرِد، ولو أم تقللوا من الطعام مل حينوا إىل مساع ونظر

ناء وما جيدونه وقد أخرب بعضهم يف شعره عن أحوال املستمعني للغ: قال أبو الطيب
 )الوافر: (حال السماع فقال



-٣٣٧- تلبيس إبليس

على طيب السماع إىل الصـباحِ      أتــذكر وقتنــا وقــد اجتمعنــا
ــاين ــأس األغ ــا ك فأُسكرت النفـوس بغـري راحِ      ودارت بينن
ــيهم إال نشــادى ــر ف ــم ن سرورا والسرور هناك صـاحي     فل
منادي اهللا وحي علـى الفـالح       إذا لبــى أخــو اللــذات فيــه
أرقناهــا ألحلــاظ مــالحِ   ومل منلك سوى املهجـات شـيئًا

فإذا كان السماع تأثريه يف قلوهبم ما ذكره هذا القائل فكيف جيدي السماع : قال
 نفعا أو يفيد فائدة؟

. ال أخاف من رؤية الصور املستحسنة ليس بشيء: قول من قال: قال ابن عقيل
وآيات القرآن تنكر هذه . خاصفإن الشريعة جاءت عامة اخلطاب ال متيز األش

 ﴾قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم﴿: الدعاوى، قال اهللا تعاىل
أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت وإىل السماء كيف رفعت ﴿: ، وقال]٣٠: النور[

 ].١٩-١٧: الغاشية [﴾وإىل اجلبال كيف نصبت

ال حظَّ فيها؛ بل عربة ال ميازجها فلم حيل النظر إال على صور ال ميل للنفس إليها و
شهوة، وال تعتريها لذة، فأما صور الشهوات فإا تعرب عن العربة بالشهوة، وكل صورة 

ولذلك ما بعث اهللا تعاىل . ليست بعربة ال ينبغي أن ينظر إليها ألا قد تكون سببا للفتنة
 ذلك ألا حمل فتنة وشهوة امرأةً بالرسالة وال جعلها قاضيا وال إماما وال مؤذنا، كل
أنا أجد من الصور املستحسنة : ورمبا قطعت عما قصدته الشريعة بالنظر، وكل من قال

عربا كذبناه، وكل من ميز نفسه بطبيعة خترجه عن طباعنا بالدعوى كذبناه، وإمنا هذه 
 .خدع الشيطان للمدعني

واحش، يعتقدون ذلك قوم صحبوا املُردان ومنعوا أنفسهم من الف: القسم اخلامس
جماهدةً، وما يعلمون أن نفس صحبتهم والنظر إليهم بشهوة معصية، وهذه من خالل 

كانوا على هذا بدليل، : الصوفية املذمومات، وقد كان قدماؤهم على غري هذا، وقيل
 )الطويل: (أنشدنا أبو علي الروذباري: وهو ما أخربنا أمحد بن علي بن ثابت قال
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ال حمرمـا  وأمنع نفسـي أن تنـ أنزه يف روض احملاسـن مقلـيت
على اجلبل الصلد األصم ـدما      وأمحل من ثقل اهلوى ما لو أنـه

عاهدت ريب أن : وسيأيت حديث يوسف بن احلسني، وقوله: قال املصنف رمحه اهللا
 .ال أصحب حدثًا مائة مرة ففسخها علي قوام القدود ودعج العيون

قلت : حدثين أيب، قال:  بإسناد عن أيب املختار الضيب، قالأخربتنا شهدةُ الكاتبة
أليب الكميت األندلسي، وكان جواالً يف أرض اهللا، حدثين بأعجب ما رأيت من 

مهرجان، وكان جموسيا فأسلم وتصوف، : صحبت رجالً منهم يقال له: الصوفية، قال
فصلى مث ينام إىل جانبه، مث فرأيت معه غالما مجيالً ال يفارقه، وكان إذا جاء الليل قام 

يقوم فزعا فيصلي ما قُدر له، مث يعود فينام إىل جانبه حىت فعل ذلك مرارا فإذا أسفر 
اهللا م إنك تعلم أن الليل قد مضى علي : الصبح أو كاد يسفر أوتر، مث رفع يديه وقال

ضمره بقليب سليما فلم أقترف فيه فاحشة وال كتبت علي احلفظة فيه معصية وأن الذي أ
يا ليل اشهد مبا كان : لو محلته اجلبال لتصدعت، أو كان باألرض لتدكدكت، مث يقول

سيدي أنت : مين فيك، فقد منعين خوف اهللا عن طلب احلرام والتعرض لآلثام، مث يقول
جتمع بيننا على تقى فال تفرق بيننا يوم جتمع فيه األحباب، فأقمت معه مدة طويلة أراه 

: ليلة، وأمسع هذا القول منه فلما مهمت باإلنصراف من عنده قلتيفعل ذلك كل 
فو اهللا يا : نعم، قال: أومسعتين؟ قلت: إذا انقضى الليل كذا وكذا فقال: مسعتك تقول

أخي إين ُألداري من قليب ما لو داراه سلطان من رعيته لكان اهللا حقيقًا باملغفرة له، 
 . على نفسك العنت من قبله؟وما الذي يدعوك إىل صحبة من ختاف: فقلت

رأيت ببيت : قال أبو محزة الصويف: وقال أبو حممد بن جعفر بن عبد اهللا الصويف
املقدس فىت من الصوفية يصحب غالما مدة طويلة، فمات الفىت وطال حزن الغالم عليه، 

لقد طال حزنك على : حىت صار جلدا وعظما من الضىن والكمد، فقلت له يوما
كيف أسلو عن رجٍل أجلّ اهللا عز :  أظن أنك ال تسلو بعده أبدا، فقالصديقك حىت

وجل أن يصيبه معي طرفة عني أبدا، وصانين عن جناسة الفسوق يف خالل صحبيت له 
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 .وخلوايت معه يف الليل والنهار

هؤالء قوم رآهم إبليس ال ينجذبون معه إىل الفواحش : قال املصنف رمحه اهللا
فتعجلوا لذة النظر والصحبة واحملادثة وعزموا على مقاومة النفس يف فحسن هلم بداياا 

صدها عن الفاحشة فإن صدقوا ومت هلم ذلك، فقد اشتغل القلب الذي ينبغي أن يكون 
شغله ب اهللا تعاىل ال بغريه، وصرف الزمان الذي ينبغي أن خيلو فيه القلب مبا ينفع به يف 

 .حشةاآلخرة مبجاهدة الطبع يف كفه عن الفا

وهذا كله جهل وخروج عن آداب الشرع فإن اهللا عز وجل أمر ِبغض البصر ألنه 
طريقه إىل القلب، ليسلم القلب هللا تعاىل من شائب ختاف منه، وما مثل هؤالء إال كمثل 
 دعمن أقبل إىل سباع يف غيضٍة متشاغلٍة عنه ال تراه فأثارها وحارهبا وقاومها فيا ب

 .إن مل يهلكسالمته من جراحٍة 

 جماهدة النفس
 ):فصل(

ويف هؤالء من قويت جماهدته مدة، مث ضعفت فدعته نفسه إىل الفاحشة فامتنع 
 .حينئٍذ من صحبة املرد

قلت : قال أبو محزة: أخربتنا شهدةُ الكاتبة، عن عمر بن يوسف الباقالين، قال
غالما وضيئًا مدة مث حملمد بن العالء الدمشقي، وكان سيد الصوفية وقد رأيته مياشي 

ِلم هجرت ذلك الفىت الذي كنت أراه معك بعد أن كنت له مواصالً : فارقه، فقلت له
: وِلم فعلت ذلك؟ قال: واهللا لقد فارقته عن غري ِقلَى وال ملل، قلت: وإليه مائالً؟ فقال

 عز رأيت قليب يدعوين إىل أمٍر إذا خلوت به وقرب مين، لو أتيته سقطت من عني اهللا
 .وجل، فهجرته لذلك ترتيها هللا تعاىل ولنفسي من مصارع الفنت

 التوبة وإطالة البكاء
 ):فصل(
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 .ومنهم من تاب وأطالَ البكاء عن إطالق نظره

أَخبرنا احملمدان، ابن ناصر وا بن عبد الباقي بإسناد عن حممد بن حممد بن عبيد اهللا 
كنت مع : مسعت خريا النساج يقول: يقولمسعت أخي أبا عبد اهللا حممد بن حممد : قال

وهو معكم أينما كنتم واهللا مبا ﴿: أمية بن الصامت الصويف إذ نظر إىل غالٍم فقرأ
وأين الفرار من سجن اهللا وقد حصنه مبالئكة : ، مث قال]٤: احلديد [﴾تعملون بصري

ما شبهت غالظ شداد؟ تبارك اهللا فما أعظم ما امتحنين به من نظري إىل هذا الغالم 
أستغفر : نظري إليه إال بناٍر وقعت على قصٍب يف يوم ريح فما أبقت وال تركت، مث قال

اهللا من بالٍء جنته عيناي علي قليب، لقد خفت أال أجنو من معرته وألّا أختلص من إمثه، 
ولو وافيت القيامة بعمل سبعني صديقًا، مث بكى حىت كاد يقضي حنبه، فسمعته يقول يف 

 . طريف ألشغلنك بالبكاء عن النظر إىل البالءيا: بكائه

 املرض من شدة احملبة
 ):فصل(

 .ومنهم من تالعب به املرض من شدة احملبة

كان عبد اهللا بن موسى من : أخربتنا شهدةُ الكاتبة بإسناد عن أيب محزة الصويف قال
 يذهب رؤساء الصوفية ووجوههم فنظر إىل غالم حسن يف بعض األسواق فبلي به وكاد

عقله عليه صبابة وحبا، وكان يقف كل يوم يف طريقه حىت يراه إذا أقبل وإذا انصرف، 
فطال به البالء وأقعده عن احلركة الضىن، وكان ال يقدر أن ميشي خطوة فأتيته يوما 

: يا أبا حممد ما قصتك؟ وما هذا األمر الذي بلغ بك ما أرى؟ فقال: ألعوده، فقلت
 هبا فلم أصرب على البالء فيها، ومل يكن يل هبا طاقة، ورب ذنب أمور امتحنين اهللا

يستصغره اإلنسان هو عند اهللا أعظم من كبري، وحقيق مبن تعرض للنظر احلرام أن تطول 
فانصرفت . أخاف أن يطول يف النار شقائي: ما يبكيك؟ قال: به األسقام مث بكى، قلت

 .عنه وأنا راحم له ملا رأيت به من سوء احلال

ونظر حممد بن عبد اهللا بن األشعث الدمشقي، وكان من خيار عباد : قال أبو محزة
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اهللا، إىل غالم مجيل فغشي عليه، فحِمل إىل مرتله واعتاده السقم حىت أُقعد من رجليه، 
وكان ال يقوم عليهما زمانا طويالً، فكنا نأتيه نعوده ونسأله عن حاله وأمره، وكان ال 

سبب مرضه، وكان الناس يتحدثون حبديث نظره، فبلغ ذلك الغالم خيربنا بقصته وال ب
فأتاه عائدا فهش إليه وحترك وضحك يف وجهه واستبشر برؤيته، فما زال يعوده حىت قام 
على رجليه وعاد إىل حالته، فسأله الغالم يوما أن يسري معه إىل مرتله فأىب أن يفعل 

وما الذي : ه فأىب أن يفعل، فقلت للشيخذلك، فسألين أن أسأله أن يتحول إليه فسألت
لست مبعصوم من البالء وال آمن من الفتنة، وأخاف أن يقع علي : تكره من ذلك؟ فقال

 .من الشيطان حمنة فتجري بيين وبينه معصية فأكون من اخلاسرين

 قتل النفس خوف الوقوع يف الفاحشة
 ):فصل(

 .وفيهم من مهّت نفسه إىل الفاحشة فقتل نفسه

كان ببالد فارس صويف كبري : ثين أبو عبد اهللا احلسني بن حممد الدامغاين قالحد
فابتلي حبدثَ فلم ميلك نفسه أن دعته إىل فاحشة، فراقب اهللا عز وجل مث ندم على هذه 
اهلمة، وكان مرتله على مكان عاٍل ووراء مرتله حبر من املاء، فلما أخذته الندامة صعد 

 ﴾فتوبوا إىل بارئكم فاقتلوا أنفسكم﴿: اء وتال قوله تعاىلالسطح ورمى نفسه إىل امل
 .، فغرق يف البحر]٥٤: البقرة[

انظر إىل إبليس كيف درج هذا املسكني من رؤية هذا : قال املصنف رمحه اهللا
األمرد وإىل إدمان النظر إليه إىل أن مكّن احملبة من قلبه إىل أن حرضه على الفاحشة، 

لَ نفسه فقتل نفسه، ولعله هم بالفاحشة ومل فلما رأى استعصامه حسن له باجلهل قت
مث إنه ندم على . )١(»عفي ألميت عما حدثت به نفوسها«: يعزم، واهلمة معفو عنها لقوله

                                     
من ) ٢٠٢، ١٢٧/٢٠١(، ومسلم ىف اإلميان )٥٢٦٩(أخرجه البخارى ىف الطالق : متفق عليه )١(

 .حديث أىب هريرة
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مهته، والندم توبة فأراه إبليس أنَّ من متام الندم قتل نفسه كما فعل بنو إسرائيل، فأولئك 
وال تقتلوا ﴿: ، وحنن نهينا عنه بقوله تعاىل﴾ا أنفسكمفاقتلو﴿: أُمروا بذلك بقوله تعاىل

 .، فلقد أتى بكبرية عظيمة]٢٩: النساء [﴾أنفسكم

من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى يف «: ويف الصحيحني عن النيب أنه قال
 .)١(»نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا

 ):فصل(

 .وفيهم من فُرق بينه وبني حبيبه فقتل حبيبه

بلغين عن بعض الصوفية أنه كان يف رباط عندنا ببغداد، ومعه صيب يف البيت الذي 
هو فيه، فشنعوا عليه وفرقوا بينهما، فدخل الصويف إىل الصيب ومعه سكني فقتله، وجلس 
عنده يبكي، فجاء أهل الرباط فرأوه فسألوه عن احلال فأقَر بقتل الصيب، فرفعوه إىل 

ب اهللا : فجاء والد الصيب يبكي، فجلس الصويف يبكي ويقول لهصاحب الشرطة فأقر، 
اآلن قد عفوت عنك، فقام الصويف إىل قرب الصيب فجعل : عليك إال ما أقدتين به، فقال

 .يبكي عليه، مث مل يزل حيج عن الصيب ويهدي له الثواب

 مقاربة الفتنة والوقوع فيها
 ):فصل(

مل تنفعه دعوى الصرب وااهدة واحلديث ومن هؤالء من قارب الفتنة فوقع فيها، و
حضرت مبصر قوما من الصوفية، وهلم غالم أمرد : بإسناد عن إدريس بن إدريس قال

ال إله إال : يا هذا قل: فغلب على رجل منهم أمره فلم يدر ما يصنع، فقال: يغنيهم، قال
 .ال ال إله إال اهللاأُقَبلُ الفم الذي ق: ال إله إال اهللا، فقال: اهللا، فقال الغالم

قوم مل يقصدوا صحبة املردان، وإمنا يتوب الصيب ويتزهد : القسم السادس
                                     

من حديث أىب ) ١٠٩/١٧٥(، ومسلم ىف اإلميان )٥٧٧٨(بخارى ىف الطب أخرجه ال: متفق عليه )١(
 .هريرة
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ال متنعوه من اخلري، مث : ويصحبهم على طريق اإلرادة، فيلبس إبليس عليهم، ويقول
يتكرر نظرهم إليه ال عن قصد، فيثري يف القلب الفتنة إىل أن ينال الشيطان منهم قدر ما 

ا وثقوا بدينهم فاستفزهم الشيطان فرماهم إىل أقصى املعاصي كما فعل ميكنه، ورمب
 .بربصيصا

وقد ذكرنا قصته يف أول الكتاب وغلطهم من جهة : قال املصنف رمحه اهللا
 .تعرضهم بالفنت وصحبة من ال يؤمن الفتنة يف صحبته

 مل قوم علموا أن صحبة املردان والنظر إليهم ال جيوز غري أم: القسم السابع
كُلُّ ما : قال يوسف بن احلسني: واحلديث بإسناد عن الرازي يقول. يصربوا على ذلك

رأيتموين أفعله فافعلوه إال صحبة األحداث فإا أفنت الفنت، ولقد عاهدت ريب أكثر من 
مائة مرة أن ال أصحب حدثًا ففسخها علي حسن اخلدود وقوام القدود ودعج العيون، 

 )اخلفيف: (وأنشد صريع الغواين يف معىن ذلك شعرا. ن معصيةوما سألين اهللا معهم ع

وما يف الثُّغـور مـن أُقحـوان        إنَّ ورد اخلدود واحلدق النجـلَ
ــاِن واعوجاج األصداِغ يف ظاهر اخلَدمر ومــا يف الصــدوِر ِمــن
فلهذا أُدعـى صـريع الغـواين       تركتين بـني الغـواين صـريعا

هذا الرجل قد فضح نفسه يف شيء ستره اهللا عليه، : قلت: ه اهللاقال املصنف رمح
وأخرب أنه كلما رأى فتنة نقض التوبة، فأين عزائم التصوف يف محل النفس على املشاق؟ 
مث ظن جبهله أن املعصية هي الفاحشة فقط، ولو كان له علم لعلم أنَّ صحبتهم والنظر 

ربابه؟ واحلديث بإسناد عن حممد بن عمر إليهم معصية، فانظر إىل اجلهل كيف يصنع بأ
: حكي يل عن أيب مسلم اخلشوعي أنه نظر إىل غالم مجيل فأطال، مث قال: أنه قال

سبحان اهللا ما أغض طريف عن مكروه نفسه، وأدمنه على سخط سيده، وأغراه مبا قد 
حسب إال أنه لقد نظرت إىل هذا نظرا ال أ. نهي عنه، وأهبجه باألمر الذي قد حذِّر عنه

سيفضحين عند مجيع من عرفين يف عرصات القيامة، ولقد تركين نظري هذا وأنا 
 .أستحيي من اهللا تعاىل وإن غفر يل، مث صعق
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رأيت : مسعت أبا احلسني النوري يقول: وبإسناد عن أيب بكر حممد بن عبد يقول
تلبسون النعال : ت لهغالما مجيالً ببغداد فنظرت إليه مث أردت أن أُردد النظر فقل

 .أحسنت احلشر بالعلم: الصرارة، ومتشون يف الطُّرقات؟ فقال

 فائدة العلم
 ):فصل(

وكل من فاته العلم ختبط، فإن حصل له وفاته العمل به كان أشد ختبيطًا، ومن 
: النور [﴾قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم﴿: استعمل أدب الشرع يف قوله عز وجل

وقد ورد الشرع بالنهي عن جمالسة . بداية مبا صعب أمره يف النهاية، سلم يف ال]٣٠
 .املردان وأوصى العلماء بذلك

ال جتالسوا أبناء «قال رسول اهللا : واحلديث بإسناده عن أنس رضي اهللا عنه قال
واحلديث بإسناده . )١(»امللوك فإنّ النفوس تشتاق إليهم ما ال تشتاق إىل اجلواري العواتق

ال «: ، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا قالعن األعمش
 .)٢(»متألوا أعينكم من أوالد امللوك فإن هلم فتنة أشد من فتنة العذارى

قدم وفد عبِد القيس على رسوِل اهللا وفيهم غالم : واحلديث بإسناد عن الشعيب قال
كانت خطيئة «: الم وراء ظهره وقالأمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه النيب عليه الصالة والس

 .)٣(»داود النظر

                                     
، وذكره ابن اجلوزى ىف العلل املتناهية ٥/١٩٨أخرجه اخلطيب ىف تاريخ بغداد : موضوع )١(

، وىف إسناده عمرو بن األزهر وهو كذاب كما ٢/٢١٤، وابن عراق ىف تنـزيه الشريعة ٢/٢٨٤
 .٣/٢٤٦ىف امليزان 

عامة ما «: ، وىف إسناده عمر بن عمرو قال فيه٥/١٧٢١أخرجه ابن عدى ىف الكامل : وعموض )٢(
 ٢/٢٨٤، وذكره ابن اجلوزى ىف العلل املتناهية »يرويه موضوع حدث بالبواطل عن الثقات

 .»موضوع: »ىلءقال ىف الآل«:  وقال٢/٥٠٣، والعجلوىن ىف كشف اخلفاء »ال يصح«: وقال
 .»موضوع«: وقال) ٣١٣(ىن ىف الضعيفة ذكره األلبا: موضوع )٣(
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 .)١(ى رسول اهللا أن يحد الرجل النظر إىل الغالم األمرد: وعن أيب هريرة قال

ما أتى على عامل من سبع ضار أخوف عليه من غالم : وقال عمر بن اخلطاب
 .أمرد

إنَّ هلم صورا ال جتالسوا أوالد األغنياء ف: وبإسناد عن احلسن بن ذكوان أنه قال
 .كصور النساء وهم أشد فتنة من العذارى

ال يبيت الرجل : كان يقال: وبإسناد عن حممد بن محري عن النجيب السري قال
 .يف بيٍت مع املُرد

ألنا أخوف على عابد من : وبإسناد عن عبد العزيز بن أيب السائب عن أبيه قال
 .غالم من سبعني عذراء

جاء رجل إىل أمحد بن حنبل : مسعت جنيدا يقول: قالوعن أيب علي الروذباري 
ال جتيء به معك مرة : ابين، فقال أمحد: من هذا؟ قال: ومعه غالم حسن الوجه، فقال له

أيد : أخرى، فلما قام قال له حممد بن عبد الرمحن احلافظ، ويف رواية اخلطيب فقيل له
الذي قصدنا إليه من هذا الباب : محداهللا الشيخ إنه رجل مستور وابنه أفضل منه، فقال أ

 .ليس مينع منه سترمها، على هذا رأينا أشياخنا وبه أخربونا عن أسالفهم

جاء حسن البزاز إىل أمحد بن حنبل ومعه غالم : وبإسناد عن أيب بكر املروزي قال
يا أبا علي ال متش : حسن الوجه فتحدث معه فلما أراد أن ينصرف قال له أبو عبد اهللا

 .وإن كان، ال يهلك الناس فيك: إنه ابن أخيت، قال:  هذا الغالم يف طريق، فقال لهمع

احذروا هؤالء : وبإسناد عن شجاع بن خملد أنه مسع بشر بن احلارث يقول
 .األحداث

                                     
: ، وىف إسناده وازع بن نافع العقيلى قال عنه٧/٢٥٥٨أخرجه ابن عدى ىف الكامل : ضعيف جدا )١(

، وقال الذهىب ىف امليزان ٤/٣٣٠، وذكره العقيلى ىف الضعفاء »عامة ما يرويه الوازع غري حمفوظ«
 .»..ليس بثقة: ، وقال ابن معنيمنكر احلديث: عن الوازع: وقال البخارى«: ٤/٣٢٧
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صحبت ثالثني شيخا كانوا يعدون من األبدال، : وبإسناد عن فتح املوصلي أنه قال
 .تِق معاشرة األحداثا: كلهم أوصوين عند فراقي هلم

: نظر سالم األسود إىل رجل ينظر إىل حدث فقال له: وبإسناد عن احلليب أنه قال
 .يا هذا أبِق على جاهك عند اهللا فإنك ال تزال ذا جاٍه ما دمت له معظّما

من صحب األحداث وقع يف : وبإسناد عن أيب منصور عبد القادر بن طاهر يقول
 .األحداث

من صِحب األحداث : قال مظفر القَرميسيين: لرمحن السلمي قالوعن أيب عبد ا
على شرط السالمة والنصيحة أداه ذلك إىل البالء، فكيف مبن يصحبهم على غري وجه 

 .السالمة

 اإلعراض عند املرد
 ):فصل(

وقد روينا عن رسول اهللا أنه .وقد كان السلف يبالغون يف اإلعراض عن املرد
: ، واحلديث بإسناد عن عطاء بن مسلم قال)١(سن الوجه وراء ظهرهأجلس الشاب احل

ما : وروى إبراهيم بن هاىنء عن حيىي بن معني قال. كان سفيان ال يدع أمردا جيالسه
كنا : وبإسناد عن أيب يعقوب قال. يف طريق: طَِمع أمرد بصحبيت، وألمحد بن حنبل قال
يا شيخ، أين : ية، ما رأينا أحسن منها، فقالتمع أيب نصر بن احلارث، فوقفت عليه جار

هذا الباب الذي يقال له باب حرب، مث جاء بعدها غالم : فقال هلا. مكان باب حرب
يا شيخ، أين مكان باب حرب، فأطرق الشيخ رأسه، : ما رأينا أحسن منه، فسأله فقال

باب حرب، : فقالتعال إيش تريد؟ : فرد عليه الغالم السؤال وغمض عينيه، فقلنا للغالم
يا أبا نصر جاءتك جارية فأجبتها : ها هو بني يديك، فلما غاب قلنا للشيخ: فقلنا له

مع : نعم، يروى عن سفيان الثوري أنه قال: وكلمتها، وجاءك غالم فلم تكلمه، فقال
                                     

 .سبق خترجيه قريبا: موضوع )١(
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 .اجلارية شيطان، ومع الغالم شيطانان، فخشيت على نفسي من شيطانيه

دخل سفيان الثوري احلمام فدخل عليه : بارك يقولوبإسناد عن عبد اهللا بن امل
أخرجوه أخرجوه، فإين أرى مع كل امرأٍة شيطانا، ومع كل غالم : غالم صبيح فقال
دخلنا على حممد بن : وبإسناد عن حممد بن أمحد بن أيب القاسم قال. بضعة عشر شيطانا

سماء منذ أربعني سنة، احلسني صاحب حيىي ابن معني وكان يقال إنه ما رفع رأسه إىل ال
. قُم من حذائي، فأجلسه من خلفه: وكان معنا غالم حدث يف الس بني يديه فقال له

وكنا عند شيخ يقرىء فبقي عنده غالم يقرأ عليه، فأردت : وبإسناد عن أيب أمامة قال
 .اصرب حىت يفرغ هذا الغالم، وكره أن خيلو مع هذا الغالم: االنصراف فأخذ بثويب وقال

يا أبا علي من : قال يل أبو العباس أمحد املؤدب: وبإسناد عن أيب علي الروذباري قال
يا سيدي أنت هبم أعرف، : أين أخذ صوفية عصرنا هذا اُألنس باألحداث؟ فقلت له

هيهات، قد رأينا من كان أقوى إميانا : وقد تصحبهم السالمة إىل كثري من األمور فقال
بل فر كفراره من الزحف، وإمنا ذلك حسب األوقات اليت منهم إذا رأى احلدث قد أق

 .ما أكثر اخلطر ما أكثر الغلط. تغلب األحوال على أهلها، فتأخذها عن تصرف الطباع

 صحبة األحداث
 ):فصل(

 .وصحبة األحداث أقوى حبائل إبليس اليت يصيد هبا الصوفية

: عت أبا بكر الرازي يقولمس: أَخبرنا ابن ناصر عن أيب عبد الرمحن السلمي قال
نظرت يف آفات اخللق فعرفت من أين أتوا ورأيت آفة الصوفية : قال يوسف ابن احلسني

 .)١(يف صحبة األحداث ومعاشرة األضداد وإرفاق النسوان

: رأيت إبليس يف النوم فقلت له: وبإسناد عن أيب الفرج الرستمي الصويف يقول
كيف رأيت : ذاا وأمواهلا فليس لك إلينا طريق، فقالكيف رأيتنا أعرضنا عن الدنيا ول

                                     
 .١٠/٢٤٠ذكر أبو نعيم ىف حلية األولياء  )١(
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 .ما اشتملت به قلوبكم باستماع الغناء ومعاشرة األحداث

: رأيت إبليس يف النوم ميرعين ناحية فقلت: وبإسناد عن أيب سعيد اخلراز يقول
ما : إيش أعمل بكم؟ أنتم طرحتم عن نفوسكم ما أخادع به الناس، قلت: تعال، فقال
: وما هي؟ قال: غري أن فيكم لطيفة، قلت:  الدنيا، فلما وىل التفت إيلَّ فقال:هو؟ قال

 .وقلّ من يتخلص منها من الصوفية: قال أبو سعيد. صحبة األحداث

 عقوبة النظر إىل املردان
 ):فصل(

 .يف عقوبة النظر إىل املردان

 فمر يب كنت أنظر إىل غالم نصراين حسن الوجه: عن أيب عبد اهللا بن اجلالء قال
يا عم أما ترى هذه الصورة كيف : إيش وقوفك؟ فقلت: أبو عبد اهللا البلخي فقال

فوجدت : لتجدن غبها ولو بعد حني، قال: تعذب بالنار، فضرب بيده بني كتفي وقال
 .غبها بعد أربعني سنة أن أنسيت القرآن

 كنت مع أستاذي أيب بكر الدقاق فمر حدث: وبإسناد عن أيب األديان وقال
يا بين لتجدن غبه ولو بعد حني، فبقيت : فنظرت إليه فرآين أستاذي وأنا أنظر إليه، فقال

عشرين سنة وأنا أراعي فما أجد ذلك الغب، فنمت ذات ليلة وأنا مفكر فيه فأصبحت 
 .وقد أُنسيت القرآن كله

ما فعل اهللا بك؟ : رأيت بعض أصحابنا يف املنام فقلت: وعن أيب بكر الكتاين قال
وفعلت كذا : نعم، مث قال: فعلت كذا وكذا، فقلت: عرض علي سيئايت وقال: قال

إين غفرت لك مبا أقررت، : إين أستحيي أن أُقر، فقال: وكذا، فاستحييت أن أُقره فقلت
مر يب غالم حسن الوجه : ما كان ذلك الذنب؟ فقال: فكيف مبا استحييت؟ فقلت له

 .فنظرت إليه

ما فعل : ية عن أيب عبد اهللا الزراد أن رئي يف املنام فقيل لهوقد روي حنو هذه احلكا
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غفر يل كل ذنب أقررت به يف الدنيا إال واحدا، فاستحييت أن أُقر به : اهللا بك؟ قال
نظرت إىل شخص : ما الذنب؟ فقال: فوقفين يف العرق حىت سقط حلم وجهي، فقيل له

 .مجيل

كان معي شاب حسن الوجه خيدمين : وقد بلغنا عن أيب يعقوب الطربي أنه قال
فجاءين إنسان من بغداد صويف، فكان كثري االلتفات إىل ذلك الشاب فكنت أجد عليه 

 -ِلم لَم تنهه : لذلك، فنمت ليلة من الليايل فرأيت رب العزة يف املنام فقال يا أبا يعقوب
ألحداث إال من  عن النظر إىل األحداث، فوعزيت إين ال أشغل با-وأشار إىل البغدادي 

فانتبهت وأنا اضطرب فحكيت الرؤيا للبغدادي : باعدته عن قريب، قال أبو يعقوب
فصاح صيحة ومات، فغسلناه ودفناه، واشتغل عليه قليب فرأيته بعد شهر يف النوم فقلت 

 .وخبين حىت خفت أن ال أجنو مث عفا عين: ما فعل اهللا بك؟ قال: له

 هذا الباب ألنه مما تعم به البلوى عند األكثرين، إمنا مددت النفس يسريا يف: قلت
فمن أراد الزيادة فيه، وفيما يتعلق بإطالق البصر ومجيع أسباب اهلوى، فلينظر يف كتابنا 

 .املسمى بذم اهلوى، ففيه غاية املراد من مجيع ذلك

 ذكر تلبيس إبليس على الصوفية

 مواليف ادعاء التوكل وقطع األسباب وترك االحتراز يف األ
: أَخبرنا احملمدان ابن ناصر وا بن عبد الباقي، بإسناد عن أمحد بن أيب احلوراي، قال

لو توكلنا على اهللا تعاىل ما بنينا احليطان وال جعلنا : مسعت أبا سليمان الداراين يقول
 .لباب الدار غلقًا خمافة اللصوص

صح يل التوكل إال سافرت سنني وما : وبإسناد عن ذي النون املصري أنه قال
وقتا واحدا، ركبت البحر فكسر املركب، فتعلقت خبشبة من خشب املركب، فقالت 

إن حكم اهللا عليك بالغرق فما تنفعك هذه اخلشبة؟ فخليت اخلشبة فطفت : يل نفسي
 .على املاء فوقعت على الساحل
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رج درمهًا سألت أبا يعقوب الزيات عن مسألة يف التوكل فأخ: أَخبرنا حممد قال
 .استحييت أن أُجيبك وعندي شيء: كان عنده مث أجابين، فأعطى التوكل حقه، مث قال

جاء رجل إىل عبد اهللا بن اجلالء «: قال» اللمع«وذكر أبو نصر السراج يف كتاب 
 فسأله عن مسألة يف التوكل وعنده مجاعته،

 اشتروا هبذه :فلم جيبه، ودخل البيت فأخرج إليهم صرة فيها أربعة دوانق فقال
استحييت من اهللا تعاىل أن : شيئًا، مث أجاب الرجل عن سؤاله فقيل له يف ذلك، فقال

 .)١(أتكلم يف التوكل وعندي أربعة دوانق

من طعن يف االكتساب فقد طعن على السنة، ومن طعن : وقال سهل بن عبد اهللا
 .على التوكل فقد طعن على اإلميان

جبت هذا التخليط، ولو عرفوا ماهية التوكل لعلموا قلة العلم أو: قال املصنف قلت
أنه ليس بينه وبني األسباب تضاد، وذلك أن التوكل اعتماد القلب على الوكيل وحده، 

 .وذلك ال يناقض حركة البدن يف التعلق باألسباب وال ادخار املال

: نساءال [﴾وال تؤتوا السفهاء أموالكم الىت جعل اهللا لكم قياما﴿ :فقد قال تعاىل
 .)٢(»ِنعم املال الصاحل مع الرجل الصاحل«وقال . قواما ألبدانكم: ، أي]٥

 .)٣(»إنك أن تدع ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم عالة يتكففون الناس«وقال 

: النساء [﴾خذوا حذركم﴿: واعلَم أن الذي أمر بالتوكل أمر بأخذ احلذر، فقال
أن أسر ﴿: ، وقال]٦٠: األنفال [﴾من قوةوأعدوا هلم ما استطعتم ﴿: ، وقال]٧١

                                     
 .سدسى الدرهم: الدوانق )١(
:  وقال٩/٣٥٣، وذكره اهليثمى ىف جممع الزوائد ٢٠٢، ٤/١٩٧أخرجه أمحد ىف املسند : صحيح )٢(

 . ووافقه الذهىب٢/٢ك ، وصححه احلاكم ىف املستدر»رجال رجال الصحيح«
من حديث ) ١٦٢٨/٥(، ومسلم ىف الوصية )٢٧٤٢(أخرجه البخارى ىف الوصايا : متفق عليه )٣(

 .سعد بن أىب وقاص
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 وشاور طبيبني )١(وقد ظاهر رسول اهللا بني درعني]. ٢٣: الدخان [﴾بعبادى ليالً
 .، وأمر بغلق الباب)٣(من حيرسين الليلة: وقال. )٢(واختفى يف الغار

، وقد أخربنا أن )٤(»أغلق بابك«: ويف الصحيحني من حديث جابر أن النيب قال
 .ايف االحترازالتوكل ال ين

أَخبرنا إمساعيل بن أمحد السمرقندي، نا عبد اهللا بن حيىي املوصلي، ونصر بن أمحد، 
أخربنا أبو احلسني بن بشران، ثنا احلسني بن صفوان، ثنا أبو بكر القرشي، ثين أبو : قاال

أنس مسعت : حفص الصرييف، ثنا حيىي بن سعيد، ثنا املغرية بن أيب قُرة السدوسي، قال
جاء رجل إىل النيب وترك ناقته بباب املسجد فسأله : بن مالك رضي اهللا عنه يقول

 .)٥(»اعقلها وتوكل«: أطلقتها وتوكلت على اهللا، قال: رسول اهللا عنها، فقال

أَخبرنا ابن ناصر، نا أبو احلسني بن عبد اجلبار، نا عبد العزيز بن علي األزجي، نا 
 .ر، نا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر، ثنا أبو بكر اخلَلَّالإبراهيم ابن حممد بن جعف

أخربين حرب بن إمساعيل الكرماين، ثين عبد الرمحن بن حممد بن سالم، ثنا احلسني 
تفسري التوكل أن يرضى مبا يفعل : مسعت سفيان بن عيينة، يقول: بن زياد املروزي، قال

                                     
، وأمحد ىف املسند )٢٨٠٦(وابن ماجه ىف اجلهاد ) ٢٥٩٠(أخرجه أبو داود ىف اجلهاد : صحيح )١(

 .٩/٤٦ الكربى ن، والبيهقى ىف السن)١٠٤(، والترمذى ىف الشمائل ٣/٤٤٩
 ــ ٢/٤٧٣، والبيهقى ىف دالئل النبوة )٣٩٠٥(أخرجه البخارى ىف مناقب األنصار : صحيح )٢(

 . من حديث عائشة٤٧٥
، وصححه ٩/١٤٩ الكربى ن، والبيهقى ىف السن)٢٥٠١(أخرجه أبو داود ىف اجلهاد : صحيح )٣(

 .ية ووافقه الذهىب من حديث سهل بن احلنظل٢/٨٣احلاكم ىف املستدرك 
 ).٢٠١٢/٩٧(، ومسلم ىف األشربة )٥٦٢٣(أخرجه البخارى ىف األشربة : متفق عليه )٤(
هذا حديث غريب من حديث «: وقال) ٢٥١٧(أخرجه الترمذى ىف صفة القيامة : حسن لغريه )٥(

، » حنو هذاeأنس ال نعرفه إال من هذا الوجه، وقد روى عن عمرو بن أمية الضمرى عن النىب 
وأما حديث عمرو بن أميه فقد أخرجه الطرباىن كما ىف . ٣/٤١٥عب اإلميان والبيهقى ىف ش
رواه الطرباىن من طرق ورجال أحدها رجال الصحيح، غري «:  وقال١٠/٣٠٣جممع الزوائد 

 .بإسناد حسن) ٢٥٤٩(، وابن حبان ىف صحيحه »يعقوب بن عبد اهللا بن عمرو بن أمية وهو ثقة



-٣٥٢- تلبيس إبليس

 .به

حتراز ينايف التوكل، وأن التوكل هو يظن أقوام أن االحتياط واال: وقال ابن عقيل
إمهال العواقب واطراح التحفظ، وذلك عند العلماء هو العجز والتفريط الذي يقتضي 
من العقالء التوبيخ والتهجني، ومل يأمر اهللا بالتوكل إال بعد التحرز واستفراغ الوسع يف 

: آل عمران [﴾وشاورهم ىف األمر فإذا عزمت فتوكل على اهللا﴿: التحفظ، فقال تعاىل
: فلو كان التعلق باالحتياط قادحا يف التوكل ملا خص اهللا به نبيه حني قال له] ١٥٩

وهل املشاورة إال استفادة الرأي الذي منه يؤخذ التحفظ . ﴾وشاورهم ىف األمر﴿
والتحرز من العدو، ومل يقنع يف االحتياط بأن يكله إىل رأيهم واجتهادهم حىت نص عليه 

فلتقم طائفة منهم معك ﴿: فقال.  نفس الصالة وهي أخص العباداتوجعله عمالً يف
 ].١٠٢: النساء [﴾وليأخذوا أسلحتهم

ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم ﴿: وبين علة ذلك بقوله تعاىل
ومن علم أن االحتياط ]. ١٠٢: النساء [﴾وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

لكن التوكل التفويض فيما ال وسع فيه وال . عليه ترك ما علمهكذا، ال يقال أن التوكل 
 .طاقة

 .)١(»اعقلها وتوكل«: قال عليه الصالة والسالم

ولو كان التوكل ترك التحرز خلص به خري اخللق يف خري األحوال وهي حالة 
وليأخذوا ﴿: الصالة، وقد ذهب الشافعي رمحه اهللا إىل وجوب محل السالح حينئذ لقوله

، فالتوكل ال مينع من االحتياط واالحتراز فإن موسى ملا قيل ]١٠٢: النساء [﴾همأسلحت
 .خرج] ٢٠: القصص [﴾إن املالء يأمترون بك ليقتلوك﴿: له

ونبينا خرج من مكة خلوفه من املتآمرين عليه ووقاه أبو بكر رضي اهللا عنه بسد 

                                     
 .التخريج السابق: انظر )١(



-٣٥٣- تلبيس إبليس

 .، وأعطى القوم التحرز حقه مث توكلوا)١(أثقاب الغار

: يوسف [﴾ال تقصص رؤياك على إخوتك﴿:  وجل يف باب االحتياطوقال عز
 ﴾فامشوا ىف مناكبها﴿: ، وقال]٦٧: يوسف [﴾ال تدخلوا من باب واحد﴿: ، وقال]٥
، وهذا ألن احلركة للذب عن النفس استعمال لنعمة اهللا تعاىل، وكما أن ]١٥: امللك[

، فال وجه لتعطيل ما أودع اعتمادا اهللا تعاىل يريد إظهار نعمه املبداة يريد إظهار ودائعه
 .على ما جاد به، لكن جيب استعمال ما عندك مث اطلب ما عنده

وقد جعل اهللا تعاىل للطري والبهائم عدة وأسلحة تدفع عنها الشرور كاملخلب 
والظفر والناب، وخلق لآلدمي عقالً يقوده إىل محل األسلحة ويهديه إىل التحصني 

نعطل نعمة اهللا بترك االحتراز فقد عطلّ حكمته كمن يترك باألبنية والدروع، وم 
 .األغذية واألدوية مث ميوت جوعا أو مرضا

وال أبله ممن يدعي العقل والعلم ويستسلم للبالء، إمنا ينبغي أن تكون أعضاء 
املتوكل يف الكسب، وقلبه ساكن مفوض إىل احلق، منع أو أعطى، ألنه ال يرى إال أن 

وكم زين . فمنعه عطاء يف املعىن. تعاىل ال يتصرف إال حبكمة ومصلحةاحلق سبحانه و
للعجزة عجزهم وسولت هلم أنفسهم أن التفريط توكل فصاروا يف غرورهم مبثابة من 

ومىت وضعت أسباب فأمهلت كان ذلك جهالً . اعتقد التهور شجاعة واخلور حزما
فإذا ترك .  للري، والدواء للمرضحبكمة الواضع، مثل وضع الطعام سببا للشبع، واملاء

قد جعلنا لعافيتك سببا فإذا مل : اإلنسان ذلك إهوانا بالسبب مث دعا وسأل فرمبا قيل له
تتناوله كان إهوانا لعطائنا، فرمبا مل نعافك بغري سبب إلهوانك للسبب، وما هذا إال 

االستسقاء طلبا مبثابة من بني قراحه وماء الساقية رفشةٌ مبسحاة فأخذ يصلي صالة 
 .للمطر، فإنه ال يستحسن منه ذلك شرعا وال عقالً

وكيف ال : كيف احترز مع القدر؟ قيل له: فإن قال قائل: قال املصنف رمحه اهللا
                                     

 ــ ٢/٤٧٣، والبيهقى ىف دالئل النبوة )٣٩٠٥(أخرجه البخارى ىف مناقب األنصار : صحيح )١(
 . من حديث عائشة٤٧٥



-٣٥٤- تلبيس إبليس

وخذوا ﴿: وقد قال تعاىل. حتترز مع األوامر من املقدر فالذي قدر هو الذي أمر
 .]٧١: النساء[ ﴾حذركم

اصم بن احلسني، نا ابن بشران، ثنا ابن صفوان، نا أبو أنبأنا إمساعيل بن أمحد، نا ع
بكر القرشي، ثين سريج بن يونس، نا علي بن ثابت، عن خطاب بن القاسم، عن أيب 

أنت : كان عيسى عليه السالم يصلي على رأس جبٍل فأتاه إبليس فقال: عثمان قال
اجلبل وقل قدر فألِق نفسك من : نعم، قال: الذي تزعم أن كل شيء بقضاء وقدر؟ قال

 .يا لعني اهللا خيترب العباد، وليس للعباد أن خيتربوا اهللا تعاىل: علي، فقال

 ):فصل(

ويف معىن ما ذكرنا من تلبيسه عليهم يف ترك األسباب أنه قد لَبس على خلق كثري 
 .منهم بأن التوكل ينايف الكسب

: نعيم أمحد بن عبد اهللا، قالأَخبرنا حممد بن أيب القاسم، نا محد بن أمحد، نا أبو 
مسعت سهل بن عبد : مسعت حممد بن املنذر يقول: مسعت أبا احلسن بن مقسم، يقول

من طعن يف التوكل فقد طعن يف اإلميان، ومن طعن على الكسب : اهللا التستري يقول
 .فقد طعن على السنة

: بد الرمحن السلمي قالأَخبرنا حممد بن ناصر، نا أمحد بن علي بن خلف، نا أبو ع
أحنن : سأل رجل أبا عبد اهللا بن سامل وأنا أمسع: مسعت حممد بن عبد اهللا الرازي، يقول
التوكل حال رسول اهللا والكسب سنة رسول اهللا : متعبدون بالكسب أم بالتوكل؟ فقال

وإمنا سن الكسب ملن ضعف عن التوكل وسقط عن درجة الكمال اليت هي حاله، فمن 
اق التوكل فالكسب غري مباح له حبال إال كسب معاونة ال كسب اعتماد عليه، ومن أط

ضعف عن حال التوكل اليت هي حال رسول اهللا أُبيح له طلب املعاش يف الكسب لئال 
 .)١(يسقط عن درجة سنته حني سقط عن درجة حاله

                                     
 .٣٧٩، ١٠/٣٧٨ذكره أبو نعيم ىف حلية األولياء  )١(



-٣٥٥- تلبيس إبليس

مسعت : قالمسعت حممد بن احلسني، : أنبأنا عبد املنعم بن عبد الكرمي، نا أيب قال
إذا رأيت املُريد يشتغل : مسعت يوسف بن احلسني، قال: أبا القاسم الرازي، يقول

 .بالرخص والكسب فليس جييء منه شيء

هذا كالم قوم ما فهموا معىن التوكل، وظنوا أنه ترك : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
، فال ينايف حركة الكسب وتعطيل اجلوارح عن العمل، وقد بينا أن التوكل فعل القلب

اجلوارح، ولو كان كل كاسب ليس مبتوكل، لكان األنبياء غري متوكلني، فقد كان آدم 
عليه السالم حراثًا ونوح وزكريا جنارين، وإدريس خياطًا، وإبراهيم ولوط زراعني، 
وصاحل تاجرا، وكان سليمان يعمل اخلوص، وداود يصنع الدرع ويأكل من مثنه، وكان 

كنت أرعى غنما «وقال نبينا . ب وحممد رعاة، صلوات اهللا عليهم أمجعنيموسى وشعي
، فلما أغناه اهللا عز وجل مبا فرض له من الفيء مل حيتج إىل )١(»ألهل مكة بالقراريط

 .الكسب

وقد كان أبو بكر وعثمان وعبد الرمحن بن عوف وطلحة رضوان اهللا تعاىل عليهم 
يمون بن مهران بزازين، وكان الزبري بن العوام بزازين، وكذلك حممد بن سريين وم

وكان سعد بن أيب . ، وكذلك أبو حنيفة)٢(وعمرو بن العاص وعامر بن كريز خزاِزين
وقاص يربي النبل، وكان عثمان بن طلحة خياطًا، وما زال التابعون ومن بعدهم 

 .يكتسبون ويأمرون بالكسب

مد اجلوهري، نا ابن حيويه، نا أبو احلسن بن أَخبرنا حممد بن أيب طاهر، نا أبو حم
معروف، نا احلسني بن الفهم، ثنا حممد بن سعد، نا مسلم بن إبراهيم، نا هشام 

ملا استخلف أبو بكر رضي اهللا عنه : حدثنا عطاء بن السائب، قال: الدستوائي، قال
أين : وأبو عبيدة فقاالأصبح غاديا إىل السوق، وعلى رقبته أثواب يتجر هبا فلقيه عمر 

                                     
من حديث ) ٢١٤٩(، وابن ماجه ىف التجارات )٢٢٦٢(أخرجه البخارى ىف اإلجارة : صحيح )١(

 .أىب هريرة
 . وهى ثياب تنسج من صوف وابريسمأى يعملون اخلز، )٢(



-٣٥٦- تلبيس إبليس

فمن أين أطعم : تصنع ماذا، وقد وليت أمور املسلمني؟ قال: قاال. السوق: تريد؟ فقال
 عيايل؟

وأخربنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس، ثنا أبو بكر بن عياش، عن : قال ابن سعد
إن زيدوين ف: ملا استخلف أبو بكر جعلوا له ألفني، فقال: عمرو بن ميمون عن أبيه، قال

 .يل عياالً وقد شغلتموين عن التجارة فزادوه مخسمائة

قد : لو قال رجل للصوفية من أين أُطعم عيايل؟ لقالوا: قلت: قال املصنف رمحه اهللا
ليس مبتوكل وال موقن وكلّ هذا : أشركت ولو سئلوا عمن خيرج إىل التجارة لقالوا

الباب ويتوكل لقرب أمر جلهلهم مبعىن التوكل واليقني، ولو كان أحد يغلق عليه 
أما الغالب من الناس فمنهم من يسعى إىل الدنيا مستجديا، : دعواهم، لكنهم بني أمرين

وإما اجللوس يف الرباط يف هيئة ... ومنهم من يبعث غالمه فيدور بالزنبيل فيجمع له
ع املساكني وقد علم أن الرباط ال خيلو من فتوح كما ال ختلو الدكان من أن تقصد للبي

 .والشراء

أَخبرنا عبد الوهاب احلافظ، نا أبو احلسني بن عبد اجلبار، نا أبو طالب العشاري، 
نا حممد ابن عبد الرمحن املُخلِّص، نا عبيد اهللا بن عبد الرمحن السكَّري، ثنا أبو بكر ابن 

هم، حدثْت عن اهليثم بن خارجة، ثنا سهل بن هشام، عن إبراهيم بن أد: عبيد، قال
من لِزم املسجد وترك احلرفة وقبل ما يأتيه فقد أحلف : كان سعيد بن املسيب يقول: قال

 .يف السؤال

نا محد بن أمحد، نا أبو نعيم : أَخبرنا احملمدان ابن ناصر وا بن عبد الباقي، قاال
: مسعت جدي إمساعيل بن جنيدي، يقول: مسعت حممد بن احلسني، يقول: احلافظ، قال

من لبس منكم مرقعة فقد سأل، ومن قعد يف خانقاه أو :  أبو تراب يقول ألصحابهكان
 .)١(مسجد فقد سأل

                                     
 .١٠/٤٦ذكره أبو نعيم ىف حلية األولياء  )١(



-٣٥٧- تلبيس إبليس

وقد كان السلف ينهون عن التعرض هلذه األشياء : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
 .ويأمرون بالكسب

 أَخبرنا عبد الوهاب بن املبارك، نا أبو احلسني بن عبد اجلبار، نا حممد بن علي بن
الفتح، نا حممد بن عبد الرمحن املخلص، نا عبيد اهللا بن عبد الرمحن السكَّري، نا أبو 

قال : بكر بن عبيد القرشي، نا علي بن اجلعد، نا املسعودي، عن خوات التيمي، قال
يا معشر الفقراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح الطريق : عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

 .)١( تكونوا عياالً على املسلمنيفاستبقوا اخلريات وال

أَخبرنا ابن ناصر، نا أبو احلسني بن عبد اجلبار، نا أبو القاسم التنوخي وأبو حممد 
نا أبو عمر بن حيويه، نا حممد بن خلف، ثنا أبو : اجلوهري وأبو اخلري القزويين، قالوا

بلغين أن عمر بن اخلطاب : جعفر اليماين، نا أبو احلسن املدائين، عن حممد بن عاصم قال
: قال. ال: هل له ِحرفة؟ فإن قيل: رضي اهللا عنه، كان إذا رأى غالما فأعجبه سأل عنه

 .سقط من عيين

أَخبرنا إمساعيل بن أمحد، نا عمر بن عبد اهللا البقال، نا أبو احلسني بن بشران، نا 
ا معاذ بن هشام، ثين أيب، عن قتادة، عثمان بن أمحد الدقَّاق، نا حنبل، ثين أبو عبد اهللا، ن

كان أصحاب رسوِل اهللا يتجرون يف جتر الشام، منهم : عن سعيد بن املسيب، قال
 .طلحة بن عبيد اهللا وسعيد بن زيد

أَخبرنا عبد الوهاب بن املبارك، نا جعفر بن أمحد السراج، نا عبد العزيز بن احلسن 
سألت : د بن مروان املالكي، نا أبو القاسم بن اخلُتليابن إمساعيل الضراب، نا أيب، نا أمح

ال أعمل : ما تقولُ يف رجٍل جلس يف بيته أو يف مسجده وقال: أمحد ابن حنبل قلت
هذا رجل جِهلَ الِعلْم، أما مسعت قول رسول اهللا : شيئًا حىت يأتيين رزقي؟ فقال أمحد

، »تغدو مخاصا«: خر يف ذكر الطري واحلديث اآل)٢(»جعلَ اهللا رزقي حتت ظل رحمي«
                                     

 ).١٢١٧، ١٢١٦(أخرجه البيهقى ىف شعب اإلميان  )١(
، من حديث ابن عمر، وذكره اهليثمى ىف جممع الزوائد ٩٢، ٢/٥٠أخرجه أمحد ىف املسند : حسن )٢(

= 
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وآخرون يضربون ىف األرض يبتغون ﴿: ، قال تعاىل)١(فذكر أا تغدو يف طلب الرزق
 ﴾ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضالً من ربكم﴿: ، وقال]٢٠: املزمل [﴾من فضل اهللا

 ].١٩٨: البقرة[

هم ولنا القدوة وكان أصحاب رسول اهللا يتجرون يف الرب والبحر ويعملون يف خنيل
: أريد احلج على التوكل، فقال له: هبم، وقد ذكرنا فيما مضى عن أمحد أن رجالً قال له

 .فعلى جراب الناس توكلت: ال، قال: فاخرج يف غري القافلة، قال

أَخبرنا ابن ناصر، نا أبو احلسني بن عبد اجلبار، نا عبد العزيز بن علي األزجي، نا 
بن جعفر الساجي، نا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر، نا أبو بكر أمحد إبراهيم بن حممد ا

: هؤالء املتوكلة يقولون: قلت أليب عبد اهللا: ابن حممد اخلَالَّل، نا أبو بكر املَروِزي، قال
إذا ﴿: أليس قد قال اهللا تعاىل. هذا قول رديء: نقعد وأرزاقنا على اهللا عز وجل، فقال

: ، مث قال]٩: اجلمعة [﴾جلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا وذروا البيعنودى للصالة من يوم ا
 .ال أعملُ وجيء إليه بشيء قد عمل واكتسب ألي شيء يقبله من غريه؟: إذا قال

نتوكل : سألت أيب عن قوم يقولون: وأخربنا عبد اهللا بن أمحد، قال: قال اخلالل
ولكن يعودون على . لى اهللاينبغي للناس كلهم يتوكلون ع: على اهللا وال نكتسب، فقال

 .هذا قول إنسان أمحق. أنفسهم بالكسب

ثنا صاحل أنه سأل أباه يعين أمحد بن حنبل : وأخربين حممد بن علي قال: قال اخلالل
التوكل حسن ولكن ينبغي أن يكتسب ويعمل حىت يغين نفسه : عن التوكل، فقال

                                     = 
يىن وغريه وضعفه أمحد وغريه وبقية رجاله وفيه عبد الرمحن بن ثابت وثقه ابن املد«:  وقال٦/٤٩

 .٣٢٢، ٥/٣١٣، وابن أىب شيبة ىف مصنفه )٢٣٧٠(، وسعيد بن منصور ىف سننه »ثقات
هذا حديث «: وقال) ٢٣٤٤(، والترمذى ىف الزهد ٥٢، ١/٣٠أخرجه أمحد ىف املسند : صحيح )١(

 ٢٥٤٨(ه ، وابن حبان ىف صحيح١/١١، وأبو داود الطيالسى ىف مسنده »حسن صحيح
، وسكت عنه الذهىب كلهم من حديث عمر بن ٤/٣١٨، وصححه احلاكم ىف املستدرك )موارد

 ).٣١٠(الصحيحة : اخلطاب، وانظر
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وم ال يعملون ويقولون حنن وسئل أيب وأنا شاهد عن ق: قال. وعياله وال يترك العمل
 .هؤالء مبتدعون: املتوكلون، فقال

هم : إنَّ ابن عيينة كان يقول: وأخربنا املروزي، أنه قال أليب عبد اهللا: قال اخلالل
 .هؤالء قوم سوء يريدون تعطيل الدنيا: مبتدعة، فقال أبو عبد اهللا

ل جلس يف بيته سألت أبا عبد اهللا عن رج: وأخربنا املروزي قال: وقال اخلالل
لو خرج : أجلس وأصرب وأقعد يف البيت وال أُطلع على ذلك أحدا، فقال: وقال

إىل : فاحترف كان أحب إيلَّ، فإذا جلس ِخفْت أن خيرجه جلوسه إىل غري هذا، قلت
 .خيرجه إىل أن يكون يتوقع أن يرسل إليه: أي شيء خيرجه؟ قال

مسعت رجالً يقول أليب عبد اهللا أمحد : وحدثنا أبو بكر املروزي قال: قال اخلالل
وقال . إلزم السوق تصل به الرحم وتعود به على عيالك: قال: إين يف كفاية: بن حنبل
قد أمرم، يعين : وقال أمحد بن حنبل. اعمل وتصدق بالفضل على قرابتك: لرجل آخر

 .أوالده، أن خيتلفوا إىل السوق وأن يتعرضوا للتجارة

:  حممد بن احلسني، أن الفضل بن حممد بن زياد، حدثهم قالوأخربين: قال اخلالل
 .ما أحسن االستغناء عن الناس: مسعت أبا عبد اهللا يأمر بالسوق ويقول

مسعت أبا بكر بن اجلناد : وأخربين يعقوب بن يوسف املُطَّوعي قال: وقال اخلالل
 درهم من جتارة، أحب الدراهم إيل: مسعت أمحد بن حنبل يقول: اجلَصاصي قال: يقول

 .وأكرهها عندي الذي من صلة اإلخوان

وكان إبراهيم بن أدهم حيصد، وسليمان اخلَواص : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
عشي يضرب اللَّنبيلقط، وحذيفة املَر. 

التسبب ال يقدح يف التوكل ألن تعاطي رتبة ترقى على رتبة : وقال ابن عقيل
 ﴾أن املأل يأمترون بك ليقتلوك﴿: وملا قيل ملوسى عليه السالم. األنبياء نقص يف الدين

وقال اهللا . ، خرج وملا جاع واحتاج إىل عفة نفسه أجر نفسه مثان سنني]٢٠: القصص[
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 ].١٥: امللك [﴾فامشوا ىف مناكلها﴿: تعاىل

وهذا ألن احلركة استعمال لنعمة اهللا وهي القوى فاستعمل ما عندك مث اطلب ما 
 .عنده

د يطلب اإلنسان من ربه وينسى ما له عنده من الذخائر فإذا تأخر عنه ما يطلبه وق
 .يسخط

لو : فترى بعضهم ميلك عقارا وأثاثًا فإذا ضاق به القوت واجتمع عليه دين فقيل له
كيف أفرط يف عقاري وأُسقط جاهي عند الناس، وإمنا يفعل هذه : بعت عقارك، قال
أقوام عن الكسب استثقاالً له، فكانوا بني أمرين قبيحني، وإمنا قعد . احلماقات العادات

إما تضييع العيال، فتركوا الفرائض أو التزين باسم أنه متوكل، فيحن عليهم املكتسبون، 
وهذه الرذيلة مل تدخل قط إال على دينء النفس . فضيقوا على عياهلم ألجلهم وأعطوهم

ره الذي أودعه اهللا إيثارا للكسل أو الرذيلة، وإال فالرجل كل الرجل من مل يضيع جوه
السم يتزين به بني اجلهال، فإن اهللا تعاىل قد حيرم اإلنسان املال ويرزقه جوهرا يتسبب به 

 .إىل حتصيل الدنيا بقبول الناس عليه

 ):فصل(

أم قالوا ال بد من أن : منها. وقد تشبث القاعدون عن التكسب بتعلالت قبيحة
ا يف غاية القبح، فإن اإلنسان لو ترك الطاعة وقال ال أقدر بطاعيت يصل إلينا رزقنا، وهذ

أن أُغري ما قضى اهللا علي، فإن كنت من أهل اجلنة فأنا إىل اجلنة أو من أهل النار فأنا إىل 
هذا يرد األوامر كلها، ولو صح ألحد ذلك مل خيرج آدم من اجلنة، : أهل النار، قلنا له
. ومعلوم أننا مطالبون باألمر ال بالقدر. )١( ما قضى عليما فعلت إال: ألنه كان يقول

أين احلالل حىت نطلب؟ وهذا قول جاهل، ألن احلالل ال ينقطع : أم يقولون: ومنها

                                     
من حديث ) ١٥٩٩/١٠٧(، ومسلم ىف املساقاة )٢٠٥١(أخرجه البخارى ىف البيوع : متفق عليه )١(

 .النعمان بن بشري
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 .»احلالل بين واحلرام بين«أبدا لقوله 

 .ومعلوم أن احلالل ما أِذنَ الشرع يف تناوله، وإمنا قوهلم هذا احتجاج للكسل

إذا كسبنا أعنا الظلمة والعصاة مثل ما أخربنا به عمر بن ظفر، نا :  أم قالوا:ومنها
جعفر ابن أمحد، نا عبد العزيز بن علي، نا ابن جهضم، نا علي بن حممد السريواين، 

طلبت احلالل يف كل شيء حىت طلبته يف صيد : مسعت إبراهيم اخلواص، يقول: قال
 شعرا وجلست على املاء، فألقيت الشص السمك، فأخذت قصبة وجعلت فيها

فخرجت مسكة فطرحتها على األرض، وألقيت الثانية فخرجت يل مسكة فأنا أطرحها 
: ثالثة إذا من ورائي لطمة ال أدري من يد من هي وال رأيت أحدا، ومسعت قائالً يقول

طعت الشعر فق: أنت مل تصب رزقًا يف شيء إال أن تعمد إىل من يذكرنا فتقتله؟ قال
 .وكسرت القصبة وانصرفت

مسعت حممد ابن : أنبأنا أبو املظفر عبد املنعم بن عبد الكرمي القشريي، ثنا أيب، قال
مسعت : مسعت أبا عثمان بن األدمي، قال: مسعت أبا بكر الرازي، يقول: احلسني، يقول

 .إخل ما تقدم... إبراهيم اخلَواص يقول طلبت فقصدت

وهذه القصة إن صحت فإن يف الروايتني بعض من : اهللا قلتقال املصنف رمحه 
يتهم، فإن الالطم إبليس وهو الذي هتف به، ألن اهللا تعاىل أباح الصيد فال يعاقب على 

تعمد إىل من يذكرنا فتقتله؟ وهو الذي أباح له قتله، وكسب : وكيف يقال له. ما أباحه
 ألا تذكر اهللا تعاىل مل يكن لنا ما يقيم احلالل ممدوح، ولو تركنا الصيد وذبح األنعام

قوى األبدان ألنه ال يقيمها إال اللحم فالتحري من أخذ السمك وذبح احليوان مذهب 
 .فانظر إىل اجلهل ما يصنع وإىل إبليس كيف يفعل. الربامهة

أَخبرنا أبو منصور القَزاز، نا أمحد بن علي بن ثابت، نا عبد العزيز بن علي 
ثنا علي ابن عبد اهللا اهلمذاين، ثنا حممد بن جعفر، ثنا أمحد بن عبد اهللا بن عبد األز ،جي

أنت صياد بالشبكة : قيل لفتح املوصلي: مسعت شيخا يكىن أبا تراب يقول: امللك، قال
أخاف أن : ومل تصد شيئًا إال وتطعمه لعيالك، فلم ال تصيد وتبيع ذلك للناس فقال
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 .اىل يف جوف املاء فأطعمه عاصيا هللا على وجه األرضأصطاد مطيعا هللا تع

إن صحت هذه احلكاية عن فتح املوصلي فهو من : قال املصنف رمحه اهللا قلت
التعلل البارد املخالف للشرع والعقل ألن اهللا تعاىل أباح الكسب وندب إليه، فإذا قال 

 جيوز لنا إذًا أن نبيع اخلبز رمبا خبزت خبزا فأكله عاص كان حديثًا فارغًا، ألنه ال: قائل
 .لليهود والنصارى

 ذكر تلبيس إبليس على الصوفية يف ترك التداوي
ال خيتلف العلماء أن التداوي مباح، وإمنا رأى بعضهم أن : قال املصنف رمحه اهللا

لقط املنافع يف «العزمية تركه، وقد ذكرنا كالم الناس يف هذا وبينا مبا اخترناه يف كتابنا 
 .»الطب

إذا ثبت أن التداوي مباح باإلمجاع مندوب إليه عند : واملقصود ههنا أنا نقول
بعض العلماء، فال يلتفت إىل قول قوم قد رأوا أن التداوي خارج من التوكل، ألن 
اإلمجاع على أنه ال خيرج من التوكل، وقد صح عن رسول اهللا أنه تداوى وأمر 

 .وال أخرج من أمره أن يتداوى من التوكل ومل خيرج بذلك من التوكل )١(بالتداوي

ويف الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، أن النيب رخص إذا 
 .)٢(اشتكى احملرم عينه أن يضمدها بالصرب

ويف هذا احلديث دليل على فساد ما يقوله ذوو الغباوة من : قال ابن جرير الطربي
صح ألحد عاجل علة به يف جسده بدواء، إذ أهل التصوف والعباد، من أن التوكل ال ي

ويف إطالق النيب للمحرم . ذاك عندهم طلب العافية من غري من بيده العافية والضر والنفع
                                     

من حديث أىب ) ٣٤٣٩(ابن ماجه ىف الطب ، و)٥٦٧٨(أخرجه البخارى ىف الطب : صحيح )١(
 .هريرة

 . من حديث جابر بن عبد اهللا٣/٣٣٥، وأمحد ىف املسند )٢٢٠٤/٦٩(وأخرجه مسلم ىف السالم 
، والترمذى )١٨٣٨(، وأبو داود ىف املناسك )٩٠، ١٢٠٤/٨٩(أخرجه مسلم ىف احلج : صحيح )٢(

 .٦٩، ١/٦٨ املسند ، وأمحد ىف)٢٧١٠(، والنسائى ىف املناسك )٩٥٢(ىف احلج 
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عالج عينه بالصرب لدفع املكروه أدل دليل على أن معىن التوكل غري ما قاله الذين ذكرنا 
ما أن من عرض له كلب قوهلم، وأن ذلك غري خمرج فاعله من الرضا بقضاء اهللا ك

اجلوع ال خيرجه فزعه إىل الغذاء من التوكل والرضا بالقضاء ألن اهللا تعاىل مل ينِزل داًء 
 .)١(إال أنزل له دواء إال املوت

وجعل أسبابا لدفع األدواء كما جعل األكل سببا لدفع اجلوع، وقد كان قادرا أن 
ال يندفع عنهم أذى اجلوع إال مبا جِعلَ حيىي خلقه بغري هذا، ولكنه خلقهم ذوي حاجة ف
 .سببا لدفعه عنهم، فكذا الداء العارض، واهللا اهلادي

 ذكر تلبيس إبليس على الصوفية يف ترك اجلمعة واجلماعة بالوحدة والعزلة
كان خيار السلف يؤثرون الوحدة والعزلة عن الناس اشتغاالً بالعلم : قال املصنف

 مل تقطعهم عن مجعة وال مجاعة وال عيادة مريض وال شهود والتعبد إال أن عزلة القوم
 .جنازة وال قيام حبق، وإمنا هي عزلة عن الشر وأهله وخمالطة البطالني

وقد لَبس إبليس على مجاعة من املتصوفة، فمنهم من اعتزل يف جبل كالرهبان 
م، وعمومهم يبيت وحده ويصبح وحده ففاتته اجلمعة وصالة اجلماعة وخمالطة أهل العل

اعتزل يف األربطة ففام السعي إىل املساجد وتوطنوا على فراش الراحة وتركوا 
 .الكسب

مقصود الرياضة تفريغ القلب : »كتاب اإلحياء«يف : وقد قال أبو حامد الغزايل
فإن مل يكن مكان مظلم فيلف رأسه يف : وليس ذلك إال خبلوة يف مكان مظلم وقال

 ِتِه أو يتدثَّربففي مثل هذه احلالة يسمع نداء احلق ويشاهد جالل . بكساء، أو إزارج
 .حضرة الربوبية

انظر إىل هذه الترتيبات، والعجب كيف تصدر من : قلت: قال املصنف رمحه اهللا

                                     
 من حديث أىب سعيد اخلدرى وسكت عنه، وقال ٤/٤٠١أخرجه احلاكم ىف املستدرك : حسن )١(

 .»هذا إسناد حسن ىف الشواهد«): ١٦٥٠(األلباىن ىف الصحيحة 
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فقيه عامل ومن أين له أن الذي يسمعه نداء احلق؟ وأن الذي يشاهده جالل الربوبية؟ وما 
ساوس واخلياالت الفاسدة، وهذا الظاهر ممن يستعمل يؤمنه أن يكون ما جيده من الو

وقد يسلَم اإلنسانُ يف مثل هذه احلالة من . التقلل يف املطعم فإنه يغلب عليه املاليخوليا
الوساوس إال أنه إذا تغشى بثوبه وغمض عينيه ختايل هذه األشياء ألن يف الدماغ ثالث 

لفكرة، وقوة يكون هبا الذكر، وموضع قوة يكون هبا التخيل، وقوة يكون هبا ا: قوى
التخيل البطنان املقدمان من بطون الدماغ، وموضع التفكر البطن األوسط من بطون 
الدماغ، وموضع احلفظ املوضع املؤخر، فإن أطرق اإلنسان وغمض عينيه جال الفكر 
 والتخيل فريى خياالت فيظنها ما ذكر من حضرة جالل الربوبية إىل غري ذلك، نعوذ ب

 .اهللا من هذه الوساوس واخلياالت الفاسدة

أَخبرنا حممد بن أيب القاسم، نا رزق اهللا بن عبد الوهاب، نا أبو عبد الرمحن 
مسعت أبا عثمان بن اآلدمي، قال كان أبو : مسعت أبا بكر البجلي، يقول: السلمي، قال

طيين : مرأتهعبيد التستري إذا كان أول يوم من شهر رمضان يدخل البيت ويقول ال
باب البيت وألق إيلَّ كل ليلة من الكوة رغيفًا، فإذا كان يوم العيد دخلت فوجدت 
ثالثني رغيفًا يف الزاوية، وال أكل وال شرب وال يتهيأ لصالة ويبقى على طُهر واحد إىل 

 .آخر الشهر

 :هذه احلكاية عندي بعيدة عن الصحة من وجهني: قال املصنف رمحه اهللا

 .ء اآلدمي شهرا ال يحِدث بنوٍم وال بول وال غائط وال ريحبقا: أحدمها

 .ترك املسلم صالة اجلمعة واجلماعة وهي واجبة ال حيلُّ تركها: والثاين

 .فإن صحت هذه احلكاية فما أبقى إبليس هلذا يف التلبيس بقية

هللا أنبأنا زاهر بن طاهر، نا أمحد بن احلسني البيهقي، ثنا احلاكم أبو عبد ا: قال
النيسابوري، ومسعت أبا احلسن البوشنجي الصويف غري مرة يعاتب يف ترك اجلمعة 

 .إن كانت الربكة يف اجلماعة فإن السالمة يف العزلة: واجلماعة والتخلف عنها فيقول
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 النهي عند االنفراد
 ):فصل(

 .وقد جاء النهي عن االنفراد املوجب للبعد عن العلم واجلهاد للعدو

نربا ابن احلصني، نا أبو علي بن املذهب، نا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد اهللا بن أَخ
حدثين أيب، ثنا أبو املغرية، ثنا معان بن رفاعة، ثين علي بن يزيد، عن : أمحد، قال

فمر رجل : خرجنا مع رسول اهللا يف سرية من سراياه قال: القاسم، عن أيب أُمامة، قال
فحدث نفسه بأن يقيم يف ذلك الغار فيقوته ما كان فيه، : بغار فيه شيء من ماء قال

لو أين أتيت نيب : وفيه شيء من ماء ويصيب ما حوله من البقل ويتخلى عن الدنيا مث قال
يا نيب اهللا إين مررت : اهللا فذكرت ذلك له، فإن أذن يل فعلت وإال مل أفعل، فأتاه فقال

: نفسي بأن أقيم فيه وأختلى من الدنيا، قالبغار فيه ما يقوتين من املاء والبقل فحدثتين 
إين مل أبعث باليهودية وال بالنصرانية ولكين بعثت باحلنيفية السمحة، «فقال نيب اهللا 

والذي نفس حممد بيده لغدوة أو روحة يف سبيل اهللا خري من الدنيا وما فيها، وملقام 
 .)١(»أحدكم يف الصف خري من صالته ستني سنة

  على الصوفية يف التخشع ومطأطأة الرأس وإقامة الناموسذكر تلبيس إبليس
إذا سكن اخلوف القلب أوجب خشوع الظاهر وال ميلك : قال املصنف رمحه اهللا

صاحبه دفعه فتراه مطرقًا متأدبا متذلالً، وقد كانوا جيتهدون يف ستر ما يظهر منهم من 
لسنا نأمر العاِلم ذلك، وكان حممد ابن سريين يضحك بالنهار ويبكي بالليل، و

 .باالنبساط بني العوام فإن ذلك يؤذيهم

إذا ذكرمت الِعلْم فاكظموا عليه وال ختلطوه : فقد روي عن علي رضي اهللا عنه
ومثل هذا ال يسمى رياء ألن قلوب العوام تضيق عن التأويل . بضحك فتمجه القلوب

                                     
، وذكره اهليثمى ىف جممع ٨/٢٥٧، والطرباىن ىف الكبري ٥/٢٦٦أخرجه أمحد ىف املسند : ضعيف )١(

 .»وفيه على بن يزيد األهلاىن وهو ضعيف«: قال و٥/٢٧٩الزوائد 
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دب، وإمنا املذموم تكلف للعامل إذا تفسح يف املباح فينبغي أن يتلقاهم بالصمت واأل
التخشع والتباكي وطأطأة الرأس لريى اإلنسان بعني الزهد والتهيؤ للمصافحة وتقبيل 

ادع لنا فيتهيأ للدعاء كأنه يسترتل اإلجابة وقد ذكرنا عن إبراهيم : اليد، ورمبا قيل له
 .ادع لنا فكره ذلك واشتد عليه: النخعي أنه قيل له

اخلوف على شدة الذل واحلياء فلم يرفع رأسه إىل وقد كان يف اخلائفني م لَهمح ن
 .السماء، وليس هذا بفضيلة ألنه ال خشوع فوق خشوع رسول اهللا

كان رسول اهللا كثريا ما يرفع رأسه : ويف صحيح مسلم من حديث أيب موسى قال
عتبار ويف هذا احلديث دليل على استحباب النظر إىل السماء ألجل اال. )١(إىل السماء

، ]٦: ق [﴾أفلم ينظروا إىل السماء فوقهم كيف بنيناها﴿: بآياا، وقد قال اهللا تعاىل
ويف هذا رد على ]. ١٠١: يونس [﴾قل انظروا ماذا ىف السماوات واألرض﴿: وقال

املتصوفني، فإن أحدهم يبقى سنني ال ينظر إىل السماء، وقد ضم هؤالء إىل ابتداعهم 
علموا أن إطراقهم كرفعهم يف باب احلياء من اهللا تعاىل مل يفعلوا الرمز إىل التشبيه، ولو 

فأما العلماء فهو بعيد عنهم شديد . ذلك، غري أن ما شغل إبليس إال التالعب باجلهلة
 .اخلوف منهم ألم يعرفون مجيع أمره وحيترزون من فنون مكره

احلسن الباقالَّين، نا أخربنا حممد بن : أَخبرنا حممد بن ناصر وعمر بن ظفر، قاال
القاضي أبو العالء الواسطي، نا أبو نصر أمحد بن حممد، نا أبو اخلري أمحد بن حممد 
البزاز، ثنا البخاري، ثنا إسحاق، ثنا حممد بن الفُضيل، ثنا الوليد بن مجيع، عن أيب سلمة 

ا مل يكن أصحاب رسول اهللا منحرفني وال متماوتني، وكانو: ابن عبد الرمحن، قال
يتناشدون الشعر يف جمالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحد منهم على شيء 

 .من أمر دينه دارت محاليق عينيه كأنه جمنون

أَخبرنا عبد الوهاب احلافظ، ثنا جعفر بن أمحد، نا عبد العزيز احلسن بن إمساعيل 

                                     
 .٤/٣٩٩، وأمحد ىف املسند )٢٥٣١/٢٠٧(أخرجه مسلم ىف فضائل الصحابة : صحيح )١(
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اب، نا أيب، ثنا أمحد بن مروان، ثنا إبراهيم احلريبرثنا حممد بن احلارث، عن الض ،
نظر عمر بن اخلطاب رضي اهللا : املدائين، عن حممد بن عبد اهللا القرشي، عن أبيه، قال

يا هذا ارفع رأسك فإن اخلشوع ال يزيد على ما : عنه إىل شاب قد نكَّس رأسه فقال له
 .يف القلب فمن أظهر للناس خشوعا فوق ما يف قلبه فإمنا أظهر نفاقًا على نفاق

أَخبرنا عبد الوهاب، نا املبارك بن عبد اجلبار، نا علي بن أمحد الفايل، ثنا أمحد بن 
: حممد ابن يوسف، ثنا ابن صفوان، نا أبو بكر القرشي، ثين يعقوب بن إمساعيل، قال

قال عبد اهللا، أخربنا املعتمر، عن كَهمس بن احلسن أن رجالً تنفس عند عمر بن 
 .لكمه:  فَلَكَزه عمر، أو قالاخلطاب كأنه يتحازن

أَخبرنا حممد بن ناصر، نا جعفر بن أمحد، نا احلسن بن علي التميمي، نا أبو بكر 
ابن مالك، ثنا عبد اهللا بن أمحد، ثين أيب، ثنا أسود بن عامر، نا أبو بكر، عن عاصم بن 

ذا مشى ميشي لقي أيب عبد الرمحن بن األسود وهو ميشي، وكان إ: كليب اجلَرمي قال
ما لك إذا مشيت : جنب احلائط متخشعا هكذا، وأمال أبو بكر عنقَه شيئًا فقال أيب

مشيت إىل جنب احلائط؟ أما واهللا إن عمر إذا مشى لشديد الوطء على األرض 
 .جهوري الصوت

ن بن أَخبرنا حممد بن أيب طاهر، نا أبو حممد اجلوهري، نا ابن حيويه نا أبو احلس
معروف، ثنا احلسني بن الفهم، ثنا حممد بن سعد، يرفعه إىل سليمان بن أيب خيثمة، عن 

قالت الشفاء بنت عبد اهللا، ورأت فتيانا يقصرون يف املشي ويتكلمون رويدا، : أبيه، قال
كان واهللا عمر إذا تكلم أمسع، وإذا مشى أسرع، : قالت. نساك: ما هذا؟ قالوا: فقالت
 .ا ضرب أوجع، وهو الناسك حقًاوإذ

وقد كان السلف يسترون أحواهلم ويتصنعون بترك : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
 .التصنع

وكان . وقد ذكرنا عن أيوب السختياين أنه كان يف ثوبه بعض الطول ليستر حاله
ما : ال أعتد مبا ظهر من عملي، وقال لصاحب له ورآه يصلي: سفيان الثوري يقول
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 .أجرأك تصلي والناس يرونك

حدثنا حممد بن ناصر، ثنا عبد القادر بن يوسف، نا ابن املُذَهب، نا القطيعي، : قال
 .ثنا عبد اهللا بن أمحد، ثنا أبو عبد اهللا يعين السلمي، ثنا بقية، عن حممد بن زياد

 .يا هلا من سجدة لو كانت يف بيتك: مر أبو أُمامة برجل ساجد فقال: قال

از، نا أبو بكر بن ثابت، نا اجلوهري، ثنا حممد بن العباس، أَخا أبو منصور القَزنرب
ثنا حممد ابن القاسم األنباري، ثنا احلارث بن حممد، ثنا حيىي بن أيوب، ثنا شعيب بن 

من هذا؟ : فجعل يتبصره ويقول: آه، قال: حرب، قال رجل يف جملس احلسن بن عمارة
 .أمر بهحىت ظننا أنه لو عرفه 

أَخبرنا إمساعيل بن أمحد املقري، نا محد بن احلداد، ثنا أبو نعيم احلافظ، نا عبد اهللا 
: ابن حممد بن جعفر، ثنا عبد اهللا بن حممد بن يعقوب، ثنا أبو حامت، ثنا حرملة، قال

 )الكامل: (مسعت الشافعي رضي اهللا عنه يقول

وإذا خلَوا فهم ذئـاب خفـافِ       لذين إذا أتـوك تنسـكواودِع ا 
أَخبرنا عبد الرمحن بن حممد القَزاز، نا أمحد بن علي بن ثابت، نا أبو عمر احلسن 
: ابن عثمان الواعظ، نا جعفر بن حممد الواسطي، نا احلسني بن عبيد اهللا األبزاري، قال

: يا إبراهيم قلت: كنت واقفًا على رأس املأمون فقال يل: مسعت إبراهيم بن سعيد، يقول
ما : قلت. عشرة من أعمال الرب ال تصعد إىل اهللا، واهللا ال يقبل منها شيء: قال. لبيك

بكاء إبراهيم على املنرب، وخشوع عبد الرمحن بن إسحاق، : هي يا أمري املؤمنني؟ فقال
وتقشف ابن مساعة، وصالة خيعويه بالليل، وصالة عباس الضحى، وصيام ابن السندي، 

ثنني واخلميس، وحديث أيب رجاء، وقصص احلاجيب، وصدقة حفصويه، وكتاب اإل
 .ليعلى ابن قريش» الشايف«

 ذكر تلبيس إبليس على الصوفية يف ترك النكاح
النكاح مع خوف العنت واجب ومن غري خوف العنت سنة مؤكدة : قال املصنف
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ئذ أفضل من مجيع ومذهب أيب حنيفة وأمحد بن حنبل أنه حين. عند مجهور الفقهاء
 )١(»تناكحوا تناسلوا«: قال عليه الصالة والسالم. النوافل ألنه سبب يف وجود الولد

 .)٢(»النكاح من سنيت فمن رغب عن سنيت فليس مين«وقال رسول اهللا 

أَخبرنا حممد بن أيب طاهر، نا اجلوهري، نا أبو عمر بن حيويه، نا أمحد بن 
هم، ثنا حممد بن سعد، نا سليمان بن داود الطيالسي، نا معروف، ثنا احلسني بن الف

لقد : إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن سعد بن أيب وقاص قال
رد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له يف ذلك 

 .)٣(الختصينا

نا محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك أنَّ وأخربنا عفان، : قال ابن سعد
نفرا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سألوا أزواج النيب صلى اهللا عليه 

ال : ال آكل اللحم، وقال بعضهم: فقال بعضهم. وسلم عن عمله يف السر، فأخربوهم
أصوم وال أفطر، : همال أنام الليل على فراش، وقال بعض: أتزوج النساء، وقال بعضهم

ما بال أقوام قالوا كذا وكذا «: فحمد اهللا النيب صلى اهللا عليه وسلم وأثىن عليه مث قال
 .)٤(»لكين أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنيت فليس مين

وأخربنا سعيد بن منصور، نا أبو عوانة، عن عطاء بن السائب عن : قال ابن سعد
إن خري هذه األمة كان أكثرها «: قال ابن عباس رضي اهللا عنه: ن جبري، قالسعيد ب

                                     
عن ابن عمر والبيهقى ىف معرفة السنن ) ٢٦٦٣(أخرجه الديلمى ىف مسند الفردوس : ضعيف )١(

فيه «: وقال) ١٥٢٩(لخيص  بالغا عن الشافعى، وذكره ابن حجر ىف الت٢٢٠، ٥/٢١٩واآلثار 
 .»إسناده ضعيف«: ٢/٢٢وقال احلافظ العراقى ىف ختريج أحاديث اإلحياء . »احملمدان ضعيفان

إسناده ضعيف التفاقهم على «: وىف الزوائد) ١٨٤٦(أخرجه ابن ماجه ىف النكاح : حسن لغريه )٢(
، )٧١٧٤(س ، والديلمى ىف الفردو»ضعف عيسى بن ميمون املديىن، لكن له شاهد صحيح

 ).١٥٣٠(تلخيص احلبري : وأنظر
 ).٧، ١٤٠٢/٦(، ومسلم ىف النكاح )٥٠٧٤، ٥٠٧٣(أخرجه البخارى ىف النكاح : متفق عليه )٣(
 ).١٤٠١/٥(، ومسلم ىف النكاح )٥٠٦٣(أخرجه البخارى ىف النكاح : متفق عليه )٤(
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 .)١(»نساًء

وأخربنا أمحد بن عبد اهللا بن قيس، ثنا مندل، عن أيب رجاء : قال ابن سعد
زوجوين فإنَّ : قال شداد بن أوس: اجلزري، عن عثمان بن خالد عن حممد مسلم، قال

 .)٢(ى اهللا عزبارسول اهللا أوصاين أن ال ألق

وأَخبرنا ابن احلصني، نا ابن املُذَهب، نا أمحد بن جعفر، ثنا عبد اهللا بن أمحد، ثين 
دخل : أيب، ثنا عبد الرزاق، نا حممد بن راشد، عن مكحول، عن رجل، عن أيب ذر قال

 يا عكاف«على رسول اهللا رجل يقال له عكاف بن بشر التميمي اهلاليل فقال له النيب 
» وأنت موسر خبري؟«: قال. ال: قال» وال جارية؟«: قال. ال: قال» هل لك زوجة؟

أنت إذًا من إخوان الشياطني، لو كنت من النصارى لكنت من «: وأنا موسر، قال: قال
شراركم عزابكم وأراذل موتاكم عزابكم، أبالشياطني . رهبام، إن سنتنا النكاح

 .)٣(»لغ يف الصاحلني من ترك النساءمتَرسون؟ فما للشياطني من سالح أب

أَخبرنا ابن احلصني، نا ابن املذهب، نا أمحد بن جعفر، نا عبد اهللا بن أمحد بن 
حنبل، ثين أيب، ثين أيوب بن النجار، عن طيب بن حممد، عن عطاء بن أيب رباح، عن 

يتشبهون لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خمنثي الرجال الذين «: أيب هريرة قال
: بالنساء، واملترجالت من النساء املتشبهات بالرجال، واملتبتلني من الرجال الذين يقولون

 .)٤(»ال نتزوج، واملتبتالت من النساء الاليت يقلن ذلك

                                     
 ).٥٠٦٩(أخرجه البخارى ىف النكاح  )١(
ال يعرف من «:  ىف ترمجة عثمان بن خالد، وقال عنه٣/٣٣ ىف امليزان ذكره احلافظ الذهىب: منكر )٢(

 . »هو، واخلرب منكر
 .مندل وهو ابن على العنـزى وهو ضعيف كما ىف التقريب: وىف إسناد املصنف

وفيه «:  وقال٤/٢٥٠، وذكره اهليثمى ىف جممع الزوائد ٥/١٦٣أخرجه أمحد ىف املسند : ضعيف )٣(
 .»جاله ثقاتراو مل يسم، وبقية ر

وفيه «:  وقال٤/٢٥١، وذكره اهليثمى ىف جممع الزوائد ٢/٢٨٩أخرجه أمحد ىف املسند : ضعيف )٤(
الضعيفة : وانظر. »الطيب بن حممد وثقه ابن حبان وضعفه العقيلى، وبقية رجاله رجال الصحيح

= 
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نا أبو بكر اخلطيب، نا أبو : أَخبرنا حممد بن ناصر، نا عبد القادر بن حممد، قال
ن جعفر اخلُتلي، ثنا أمحد بن حممد بن عبد اخلالق، ثنا الفتح ابن أيب الفوارس، نا أمحد ب

ليس العزوبة من أمر : مسعت أبا عبد اهللا أمحد بن حنبل، يقول: أبو بكر املروزي، قال
لو كان بشر : اإلسالم يف شيء، النيب تزوج أربع عشرة امرأة ومات عن تسع، مث قال

النكاح مل يغزوا ومل حيجوا ومل لو ترك الناس . بن احلارث تزوج كان قد مت أمره كله
يكن كذا، ومل يكن كذا، وقد كان النيب يصبح وما عندهم شيء، وكان خيتار النكاح 

ويعقوب . وحيث عليه، وينهى عن التبتل، فمن رغب عن فعل النيب فهو على غري احلق
فإن : تقل. )١(»حبب إيلَّ النساء«: والنيب قال. عليه السالم يف حزنه قد تزوج وولد له

إبراهيم بن أدهم حيكى عنه بأنه قال لروعة صاحب عيال، فما قدرت أن أمت احلديث 
انظر عافاك اهللا ما كان عليه نبينا حممد . وقعنا يف بنيات الطريق: حىت صاح يب وقال
لبكاء الصيب بني يدي أبيه يطلب منه خبزا أفضل من كذا وكذا، أنى : وأصحابه مث قال
 .تعزب املتزوجيلحق املتعبد امل

 نقد مسالك الصوفية يف تركهم النكاح
 ):فصل(

وقد لَبس إبليس على كثري من الصوفية فمنعهم من النكاح فقدماؤهم تركوا ذلك 
تشاغالً بالتعبد ورأوا النكاح شاغالً عن طاعة اهللا عز وجل، وهؤالء وإن كانت هبم 

بأبدام وأديام، وإن مل يكن هبم حاجة إىل النكاح أو هبم نوع تشوق إليه فقد خاطروا 
 .حاجة إليه فاتتهم الفضيلة

ويف «: من حديث أيب ذر رضي اهللا عنه عن رسول اهللا أنه قال: ويف الصحيحني
                                     = 

)١١١٤.( 
، ٣/١٢٨ املسند ، وأمحد ىف)٣٩٥٠، ٣٩٤٩(أخرجه النسائى ىف عشرة النساء : إسناده حسن )١(

 ووافقه الذهىب، وقال احلافظ ابن حجر ىف ٢/١٦٠، وصححه احلاكم ىف املستدرك ١٩٩
 ).٥٢٦١(، وحسنه األلباىن ىف املشكاة »وإسناده حسن«): ١٥٣٠(التلخيص 
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أرأيتم لو «: يأيت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: ، قالوا»بضع أحدكم صدقة
لك إذا وضعها يف احلالل وكذ«: قال. نعم: قالوا» وضعها يف حرام أكان عليه وزر؟

 .)١(»أفتحتسبون الشر وال حتتسبون اخلري«: ، مث قال»كان له أجر

النكاح يوجب النفقة والكسب صعب، وهذه حجة للترفه عن : ومنهم من قال
 .تعب الكسب

دينار «: من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب أنه قال: ويف الصحيحني
أنفقته يف رقبة، ودينار أنفقته يف الصدقة، ودينار أنفقته على أنفقته يف سبيل اهللا، ودينار 

 .)٢(»عيالك، أفضلها الدينار الذي أنفقته على عيالك

النكاح يوجب امليل إىل الدنيا، فروينا عن أيب سليمان الداراين أنه : ومنهم من قال
 .الدنياإذا طلب الرجل احلديث أو سافر يف طلب املعاش أو تزوج فقد ركن إىل : قال

وهذا كله خمالف للشرع، وكيف ال يطلب احلديث، : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
وكيف ال يطلب املعاش وقد قال عمر بن . واملالئكة تضع أجنحتها لطالب العلم

ألن أموت من سعي على رجلي أطلب كفاف وجهي أحب : اخلطاب رضي اهللا عنه
 .إيلَّ من أن أموت غازيا يف سبيل اهللا

، فما أرى هذه )٣(»تناكحوا تناسلوا«:  ال يتزوج وصاحب الشرع يقولوكيف
 .األوضاع إال على خالف الشرع

زاهد، والعوام تعظم : فأما مجاعة من متأخري الصوفية فإم تركوا النكاح ليقال
 .ما عرف امرأة قط، فهذه رهبانية ختالف شرعنا: الصويف إذا مل تكن له زوجة فيقولون

                                     
، واللفظ ١٦٨، ٥/١٦٧، وأمحد ىف املسند )١٠٠٦/٥٣(أخرجه مسلم ىف الزكاة : صحيح )١(

 .من حديث أىب ذر وليس أىب هريرة كما قال املصنف. ليه ىف البخارىبأكمله ألمحد، ومل أعثر ع
، والبيهقى ىف السنن ٢/٤٧٣، وأمحد ىف املسند )٩٩٥/٣٩(أخرجه مسلم ىف الزكاة : صحيح )٢(

 .، ومل أعثر عليه ىف البخارى كما قال املصنف٧/٤٦٧الكربى 
 .وقد سبق) ١٥٢٩(تلخيص احلبري : انظر: ضعيف )٣(
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ينبغي أن ال يشغل املريد نفسه بالتزويج، فإنه يشغله عن السلوك : قال أبو حامد
 .ويأنس بالزوجة، ومن أنس بغري اهللا شغل عن اهللا تعاىل

وإين ألعجب من كالمه أتراه ما علم أن من قصد عفاف : قال املصنف رمحه اهللا
نفسه ووجود ولد أو عفاف زوجته فإنه مل خيرج عن جادة السلوك، أو يرى األنس 

: لطبيعي بالزوجة ينايف أنس القلوب بطاعة اهللا تعاىل، واهللا تعاىل قد من على اخللق بقولها
: الروم [﴾وجعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة﴿
٢١.[ 

هالَّ تزوجت «: ويف احلديث الصحيح عن جابر رضي اهللا عنه عن النيب قال له
 .)١(»ِبكرا تالعبها وتالعبك

 .وما كان بالذي ليدله على ما يقطع أنسه ب اهللا تعاىل

، أكان )٢(أترى رسول اهللا ملا كان ينبسط على نسائه ويسابق عائشة رضي اهللا عنها
 .خارجا عن األنس ب اهللا، هذه كلها جهاالت بالعلم

 حماذير ترك النكاح
 ):فصل(

 : أخرجهم إىل ثالثة أنواعواعلَم أنه إذا دام ترك النكاح على شبان الصوفية

املرض حببس املاء، فإنَّ املرء إذا طال احتقانه تصاعد إىل الدماغ منه : النوع األول
هِنيم. 

أعرف قوما كانوا كثريي املين، فلما منعوا : قال أبو بكر حممد بن زكريا الرازي
ت أنفسهم من اجلماع لضرب من التفلسف بردت أبدام وعسرت حركام ووقع

                                     
 ).٧١٥/٥٤(، ومسلم ىف الرضاع )٥٠٧٩(أخرجه البخارى ىف النكاح : همتفق علي )١(
 ٨٩٤٣(، والنسائى ىف الكربى ىف عشرة النساء )٢٥٧٨(أخرجه أبو داود ىف اجلهاد : صحيح )٢(

 .»صحيح«): ١٣١(، وقال األلباىن ىف الصحيحة ٦/٣٩، وأمحد ىف املسند )٨٩٤٥ــ 
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 .عليهم الكآبة بال سبب، وعرضت هلم أعراض املاليخوليا وقلَّت شهوام وهضمهم

ورأيت رجالً ترك اجلماع ففقد شهوة الطعام، وصار إن أكل القليل مل : قال
 .يستمرئه وتقايأه، فلما عاد إىل عادته من اجلماع سكنت عنه هذه األعراض سريعا

منهم خلقًا كثريا صابروا على ترك اجلماع الفرار إىل املتروك، فإن : النوع الثاين
فاجتمع املاء فأقلقوا، ورجعوا فالمسوا النساء، والبسوا من الدنيا أضعاف ما فروا منه، 

 .فكانوا كمن أطال اجلوع مث أكل ما ترك يف زمن الصرب

االحنراف إىل صحبة الصبيان، فإن قوما منهم أيسوا أنفسهم من : النوع الثالث
 .هم ما اجتمع عندهم، فصاروا يرتاحون إىل صحبة املُردالنكاح فأقلق

 ):فصل(

إنا ال ننكح شهوة، فإن أرادوا أن األغلب : وقد لَبس على قوم منهم تزوجوا وقالوا
يف طلب النكاح إرادة السنة جاز، وإن زعموا أنه ال شهوة هلم يف نفس النكاح فمحال 

 .ظاهر

 ):فصل(

نفسهم وزعموا أم فعلوا ذلك حياًء من اهللا تعاىل، وقد محل اجلهل أقواما فجبوا أ
وهذه غاية احلماقة، ألن اهللا تعاىل شرف الذَّكر على األنثى هبذه اآللة وخلقها لتكون 

الصواب ضد هذا، مث قطعهم اآللة : سببا للتناسل، والذي جيب نفسه يقول بلسان احلال
 .صودهمال تزيل شهوة النكاح من النفس، فما حصل هلم مق

 ذكر تلبيس إبليس على الصوفية يف ترك طلب األوالد
نا محد بن أمحد، نا أبو نعيم أمحد : أَخبرنا احملمدان ابن ناصر وا بن عبد الباقي، قاال

: بن عبد اهللا، ثنا إسحاق بن أمحد، ثنا إبراهيم بن يوسف، ثنا أمحد بن أيب احلواري، قال
إن أراد . ال للدنيا وال لآلخرة. الذي يريد الولد أمحق: مسعت أبا سليمان الداراين يقول
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 .)١(أن يأكل أو ينام أو جيامع نغص عليه، وإن أراد أن يتعبد شغله

وهذا غلط عظيم، وبيانه أنه ملا كان مراد اهللا تعاىل : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
دمي غري ممتد البقاء فيها إال من إجياد الدنيا إتصال دوامها إىل أن ينقضي أجلها، وكان اآل

إىل أمد يسري أخلف اهللا تعاىل منه مثله فحثه على سببه يف ذلك، تارة من حيث الطبع 
وانكحوا األيامى منكم ﴿: بإيقاد نار الشهوة، وتارة من باب الشرع بقوله تعاىل

تناكحوا تناسلوا فإين أُباهي «، وقول الرسول ]٣٢: النور [﴾والصاحلني من عبادكم
 .)٢(»كم األمم يوم القيامة ولو بالسقْطب

رب ﴿وقد طلب األنبياء عليهم الصالة والسالم األوالد، فقال تعاىل حكايةً عنهم 
رب اجعلىن ﴿، ]٣٨: آل عمران [﴾هب ىل من لدنك ذرية طيبة إنك مسيع الدعاء

 .، إىل غري ذلك من اآليات]٤٠: إبراهيم [﴾مقيم الصالة ومن ذريىت

إىل وجودهم، ورب مجاع حدث منه ولد، مثل الشافعي وأمحد وتسبب الصاحلون 
وقد جاءت األخبار بإثابة املباضعة واإلنفاق . بن حنبل فكان خريا من عبادة ألف سنة

على األوالد والعيال ومن ميوت له ولد، ومن خيلف ولدا بعده، فمن أعرض عن طلب 
را جسيما، ومن فعل ذلك فإمنا األوالد والتزوج فقد خالف املسنون واألفضل وحِرم أج

 .يطلب الراحة

أَخبرنا عمر بن ظفر، نا جعفر بن أمحد بن السراج، نا أبو القاسم األزجي، ثنا بان 
األوالد عقوبةُ شهوة احلالل، فما ظنكم : جهضم، ثنا اخللدي، قال مسعت اجلُنيد يقول

 بعقوبة شهوة احلرام؟

لط فإن تسمية املباح عقوبة ال يحسن ألنه ال يباح وهذا غ: قال املصنف رمحه اهللا
 .شيء، مث يكون ما جتدد منه عقوبة، وال يندب إىل شيء، إال وحاصله مثوبة

                                     
 .٩/٢٦٤ذكره أبو نعيم ىف حلية األولياء  )١(
تلخيص احلبري :  وانظر٢٢٠، ٥/٢١٩أخرجه البيهقى ىف معرفة السنن واآلثار : ضعيف )٢(

 .، وقد سبق خترجيه)١٥٢٩(
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 ذكر تلبيس إبليس على الصوفية يف األسفار والسياحة
قد لَبس إبليس على خلق كثري منهم فأخرجهم إىل السياحة ال إىل مكان معروف 

 وأكثرهم خيرج إىل الوحدة وال يستصحب زادا، ويدعي بذلك وال إىل طلب علم،
الفعل التوكل، فكم تفوته من فضيلة وفريضة وهو يرى أنه يف ذلك على طاعة وأنه 

وأما السياحة . يقرب بذلك من الوالية وهو من العصاة املخالفني لسنة رسول اهللا
 األرض يف غري أرب واخلروج ال إىل مكان مقصود فقد ى رسول اهللا عن السعي يف

 .حاجة

أَخبرنا حممد بن ناصر، نا املبارك بن عبد اجلبار، نا إبراهيم بن عمر الربمكي، نا ابن 
ثين : مسعت أبا حممد بن قتيبة، يقول: حيويه، نا عبيد اهللا بن عبد الرمحن السكري، قال

 ابن جريج، عن حممد بن عبيد، عن معاوية بن عمرو، عن أيب إسحاق، عن سفيان، عن
ال زمام وال خزام وال رهبانية وال «: احلسن بن مسلم، عن طاوس، أن رسول اهللا قال

 .)١(»تبتل وال سياحة يف اإلسالم

حلقة من شعر جيعل يف أحد جانيب : يف األنف، واِخلزام: الزمام: قال ابن قتيبة
: تراقي وزم األنوف، والتبتلوأراد ما كان عباد بين إسرائيل يفعلونه من خزم ال. املنخرين

 .مفارقة األمصار والذهاب يف األرض: ترك النكاح، والسياحة

يا رسول اهللا ائذن يل : وروى أبو داود يف سننه من حديث أيب أمامة أن رجالً قال

                                     
: »ال زمام«واملراد من قوله .  عن طاوس مرسال٨/٤٤٨ًأخرجه عبد الرزاق ىف مصنفه : ضعيف )١(

وهو أن خيرق األنف أراد ما كان عباد بىن إسرائيل يفعلونه من زم األنوف، : قال ابن األثري
 .ويعمل فيه زمام كزمام الناقة ليقاد به

حلقة جتعل ىف احلاجز الذى بني منخرى البعري يشد فيها الزمام ليسهل انقياده إذا : »اخلزامة«وقوله 
 . كان صعباً

 .هو االنقطاع عن النساء وترك النكاح: »تبتل«وقوله 
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 .)١(»إن سياحة أميت اجلهاد يف سبيل اهللا «يف السياحة، فقال النيب 

ا تقدم من حديث ابن مظعون أنه قال يا وقد ذكرنا فيم: قال املصنف رمحه اهللا
مهالً يا عثمان فإن «: إن نفسي حتدثين بأن أسيح يف األرض، فقال النيب له: رسول اهللا

وقد روى إسحاق بن إبراهيم بن . )٢(»سياحة أميت الغزو يف سبيل اهللا واحلج والعمرة
و املقيم يف هاىنء، عن أمحد بن حنبل أنه سئل عن الرجل يسيح يتعبد أحب إليك أ

 .ما السياحة يف اإلسالم يف شيء وال من فعل النبيني وال الصاحلني: األمصار؟ قال

 نقد مسالك الصوفية يف السياحة
 ):فصل(

 .)٣(وأما اخلروج على الوحدة فقد ى رسول اهللا أن يسافر الرجل وحده

ب فأخربنا عبد الرمحن بن حممد، نا أمحد بن علي بن ثابت، نا حممد بن الطي
الصباغ، نا أمحد بن سلمان النجاد، ثنا حيىي بن جعفر بن أيب طالب، ثنا علي بن عاصم، 
: ثنا عبد الرمحن ابن حرملة، ثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النيب قال

أَخبرنا هبة اهللا بن حممد، نا . )٤(»الراكب شيطان واإلثنان شيطانان والثالثة ركب«
أمحد بن جعفر، ثنا عبد اهللا بن أمحد، ثين أيب، ثنا أيوب بن النجار، احلسن بن علي، نا 

لعن رسول اهللا صلى : عن طيب بن حممد، عن عطاء بن أيب رباح، عن أيب هريرة، قال
                                     

 ووافقه ٢/٧٣ه احلاكم ىف املستدرك ، وصحح)٢٤٨٦(أخرجه أبو داود ىف اجلهاد : حسن )١(
، وقال األلباىن ىف ٨/٢١٦، والطرباىن ىف الكبري ٩/١٦١الذهىب، والبيهقى ىف السنن الكربى 

 .»حسن«: صحيح سنن أىب داود
 .ه، وقد سبق خترجي)١٧٨٢(الصحيحة : انظر )٢(
مع الزوائد  من حديث ابن عمر، وذكره اهليثمى ىف جم٢/٩١أخرجه أمحد ىف املسند : صحيح )٣(

 .»ورجاله رجال الصحيح«:  وقال٨/١٠٤
حسن «: وقال) ١٦٧٤(، والترمذى ىف اجلهاد )٢٦٠٧(أخرجه أبو داود ىف اجلهاد : حسن )٤(

الصحيحة : ، وانظر٥/٢٥٧، والبيهقى ىف السنن الكربى ٢/١٨٦، وأمحد ىف املسند »صحيح
)٦٢.( 
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 .)١(اهللا عليه وسلم راكب الفَالة وحده

 املشي يف الليل
 ):فصل(

 .وقد ى النيب عن ذلك. وقد ميشون بالليل أيضا على الوحدة

وأَخبرنا ابن احلصني، نا ابن املذهب، نا أمحد بن جعفر، ثنا عبد اهللا بن أمحد، ثين 
قال : أيب، ثنا حممد بن عبيد، ثنا عاصم، عن أبيه، عن ابن عمر، رضي اهللا عنهما قال

 .)٢(»لو يعلم الناس ما يف الوحدة ما سار أحد وحده بليل أبدا«النيب 

نا حممد بن أيب عدي، ثنا حممد بن إسحاق، عن حممد وحدثين أيب، ث: قال عبد اهللا
قال رسول : بن إبراهيم، عن عطاء بن يسار، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه، قال

 .)٣(»أِقلوا اخلروج إذا هدأت الرجلُ فإن اهللا تعاىل يبث يف خلقه ما شاء«اهللا 

ال يراد لنفسه، قال وفيهم من جعل دأبه السفر، والسفر : قال املصنف رمحه اهللا
 .)٤(»السفر قطعة من العذاب فإذا قضى أحدكم مته من سفره فليعجل إىل أهله«النيب 

فمن جعل دأبه السفر فقد مجع بني تضييع العمر وتعذيب النفس، وكالمها مقصود 
 .فاسد

                                     
وفيه «:  وقال٨/١٠٣ثمى ىف جممع الزوائد ، وذكره اهلي٢/٢٨٩أخرجه أمحد ىف املسند : ضعيف )١(

الضعيفة : وانظر. »طيب بن حممد وثقة ابن حبان، وضعفه العقيلى، وبقية رجاله رجال الصحيح
)١١١٤.( 

 .١١٢، ٢/٨٦، وأمحد ىف املسند )٢٩٩٨(أخرجه البخارى ىف اجلهاد : صحيح )٢(
، والنسائى ىف عمل اليوم ٣/٣٠٦، وأمحد ىف املسند )٥١٠٤(أخرجه أبو داود ىف األدب : صحيح )٣(

 ١/٤٤٥، وصححه احلاكم ىف املستدرك )٢٥٥٩(، وابن خزمية ىف صحيحة )٩٤٢(والليلة 
 .موارد) ١٩٩٦(ووافقه الذهىب، وابن حبان ىف صحيحه 

من حديث ) ١٩٢٧/١٧٩(، ومسلم ىف اإلمارة )٣٠٠١(أخرجه البخارى ىف اجلهاد : متفق عليه )٤(
 .أىب هريرة
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مسعت حممد بن أيب الطيب العكي : أنبأنا عبد املنعم بن عبد الكرمي، ثنا أيب قال
كنت قد بقيت : مسعت أبا محزة اخلراساين يقول: عت أبا احلسن البصري يقولمس: يقول

محرما يف عباٍء أسافر كل سنة ألف فرسخ تطلع الشمس علي وتغرب كلما أحللت 
 .أحرمت

 ذكر تلبيسه عليهم يف دخول الفالة بغري زاد
وكل ترك قد لبس على خلق كثري منهم فأومههم أنَّ الت: قال املصنف رمحه اهللا

الزاد، وقد بينا فساد هذا فيما تقدم إال أنه قد شاع هذا يف جهلة القوم، وجاء محقى 
القُصاص حيكون ذلك عنهم على سبيل املدح هلم به فيتضمن ذلك حتريض الناس على 
مثل ذلك، وبأفعال أولئك ومدح هؤالء هلؤالء فسدت األحوال وخفيت على العوام 

 .نهم بذلك كثرية وأنا أذكر منها نبذةواألخبار ع. طُرق الصواب

أنبأنا حممد بن عبد امللك، نا أبو بكر، نا رضوان بن حممد الدينوري، ثنا طاهر ابن 
عبد اهللا، ثنا الفضل بن الفضل الكندي، ثين أبو بكر حممد بن عبد الواحد بن جعفر 

تح املوصلي أخربين ف: الواسطي، ثنا حممد بن السفاح، عن علي بن سهل املصري، قال
يا عجبا بادية بيداء : خرجت حاجا فلما توسطت البادية إذا أنا بغالم صغري، فقلت: قال

يا بين إنك غالم : وأرض قفراء، وغالم صغري فأسرعت فلحقته فسلمت عليه مث قلت
وسع : فقلت. يا عم قد مات من كان أصغر سنا مين: صغري مل جتر عليك األحكام، قال

يا عم علي املشي وعلى اهللا البالغ، أما : فقال. الطريق بعيد حىت تلحق املرتلخطاك فإن 
 ].٦٩: العنكبوت [﴾والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا﴿: قرأت قوله تعاىل

يا عم، زادي يقيين : ما يل ال أرى معك ال زادا وال راحلة؟ فقال: فقلت له
يا عم، أخربين لو أن أخا من : السألتك عن اخلبز واملاء، ق: قلت. وراحليت رجائي

إخوانك أو صديقًا من أصدقائك دعاك إىل مرتله أكنت تستحسن أن حتمل معك طعاما 
: إليك عين يا بطال هو يطعمنا ويسقينا، قال فتح: فقال. أُزودك: فتأكله يف مرتله؟ فقلت

 .فما رأيت صغريا أشد توكالً منه وال رأيت كبريا أشد زهدا منه
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مبثل هذه احلكاية تفسد األمور ويظن أن هذا هو الصواب، : ال املصنف رمحه اهللاق
إذا كان الصغري قد فعل هذا فأنا أحق بفعله منه، وليس العجب من : ويقول الكبري

الصيب، بل من الذي لقيه، كيف مل يعرف أن هذا الذي يفعله منكر وأن الذي استدعاك 
 .ن مضى على هذا كبار القوم فكيف الصغارأمرك بالتزود، ومن ماله يتزود، ولك

أَخبرنا أبو منصور القزاز، نا أبو بكر بن علي احلافظ، نا أبو نعيم األصفهاين، قال 
مسعت حممد بن احلسن بن علي اليقطيين، يقول حضرت أبا عبد اهللا بن اجلالّء، وقيل له 

أم متوكلون فيموتون يف عن هؤالء الذين يدخلون البادية بال زاد وال عدة يزعمون 
 .هذا فعل رجال احلق فإن ماتوا فالدية على القاتل: الرباري، فقال

: أَخبرنا ابن ناصر، أنبأنا أمحد بن علي بن خلف، نا أبو عبد الرمحن السلمي، قال
قال رجل أليب عبد اهللا : مسعت أمحد بن علي يقول: مسعت أبا احلسني الفارسي، يقول

: هذا من فعل رجال اهللا، قال: قال.  تقول يف الرجل يدخل البادية بال زادبن اجلالء، ما
 .الدية على القاتل: فإن مات، قال

هذه فتوى جاهل حبكم الشرع إذ ال خالف بني : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
فقهاء اإلسالم أنه ال جيوز دخول البادية بغري زاد، وأن من فعل ذلك فمات باجلوع فإنه 

 تعاىل مستحق لدخول النار، وكذلك إذا تعرض مبا غالبه العطب، فإن اهللا جعل عاص هللا
 .﴾وال تقتلوا أنفسكم﴿: النفوس وديعة عندنا فقال

وقد تكلمنا فيما تقدم يف وجوب االحتراز من املؤذي، ولو مل يكن املسافر بغري 
 .﴾وتزودوا﴿: زاد إال أنه خالف أمر اهللا يف قوله

مسعت : بن حبيب، نا أبو سعد بن أيب صادق، نا ابن باكويه، قالأَخبرنا أبو بكر 
خرجت من شرياز يف : مسعت أبا عبد اهللا بن خفيف، قال: أبا أمحد الكبري، يقول

السفرة الثالثة فتهت يف البادية وحدي وأصابين من اجلوع والعطش ما أسقط من أسناين 
 .مثانية وانتثر شعري كله

هذا قد حكى عن نفسه ما ظاهره طلب املدح على : تقل: قال املصنف رمحه اهللا
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 .ما فعل والذم الحق به

أَخبرنا أبو منصور القزاز، نا أمحد بن علي بن ثابت، نا عبد الكرمي بن هوزان، 
مسعت حممد بن عبد اهللا الواعظ، وأخربنا : مسعت أبا عبد الرمحن السلمي، يقول: قال

 صادق، نا أبو عبد اهللا بن باكويه واللفظ له، ثنا أبو بكر بن حبيب، نا أبو سعد ابن أيب
إين : أبو الفضل يوسف بن علي البلْخي، ثنا حممد بن عبد اهللا أبو محزة الصويف قال

ألستحيي من اهللا أن أدخل البادية وأنا شبعان وقد اعتقدت التوكل لئال يكون شبعي 
 .زادا تزودته

م على مثل هذا، وإن هؤالء القوم وقد سبق الكال: قلت: قال املصنف رمحه اهللا
 .ظنوا أن التوكل ترك األسباب

ولو كان هكذا لكان رسول اهللا حني تزود ملا خرج إىل الغار قد خرج من 
التوكل، وكذلك موسى ملا طلب اخلضر تزود حوتا، وأهل الكهف حني خرجوا 

 .فاستصحبوا دراهم واستخفوا ما معهم

ال :  جلهلهم، وقد اعتذر هلم أبو حامد فقالوإمنا خفي على هؤالء معىن التوكل
أن يكون اإلنسان قد راض نفسه : أحدمها: جيوز دخول املفازة بغري زاد إال بشرطني

أن ميكنه التقوت باحلشيش وال : حيث ميكنه الصرب على الطعام أسبوعا وحنوه، والثاين
 .حشيش يرجى به وقتهختلو البادية من أن يلقاه آدمي بعد أسبوع أو ينتهي إىل حلة أو 

أقبح ما يف هذا القول أنه صدر من فقيه، فإنه قد ال : قلت: رمحه اهللا: قال املصنف
يلقى أحدا وقد يضل وقد ميرض فال يصلح له احلشيش، وقد يلقى من ال يطعمه 

 .ويتعرض مبن ال يضيفه وتفوته اجلماعة قطعا وقد ميوت وال يليه أحد

ة، مث ما احملوج إىل هذه احملن إن كان يعتمد فيها على مث قد ذكرنا ما جاء يف الوحد
 عادة أو لقاء شخص واالجتزاء حبشيش؟

وأي فضيلة يف هذه احلال حىت خياطر فيها بالنفس؟ وأين أمر اإلنسان أن يتقوت 



-٣٨٢- تلبيس إبليس

حبشيش ومن فعل هذا من السلف؟ وكأن هؤالء القوم جيزمون على اهللا سبحانه أن 
 .الطعام يف الربية فقد طلب ما مل جتر به العادةيرزقهم يف البادية، ومن طلب 

أال ترى أن قوم موسى ملا سألوا من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها أوحى 
اهللا إىل موسى أن اهبطوا مصرا، وذلك ألن الذي طلبوه يف األمصار، فهؤالء القوم على 

 .غاية اخلطأ يف خمالفة الشرع والعقل، والعمل مبوافقات النفس

أَخبرنا حممد بن ناصر، نا املبارك بن عبد اجلبار، نا عبد العزيز بن علي األزجي، نا 
إبراهيم بن حممد ابن جعفر الساجي، نا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر، ثنا أبو بكر أمحد 
بن حممد اخلالل، نا احلسن بن أمحد الكرماين، ثنا أبو بكر، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن 

كان أهل اليمن حيجون وال يتزودون : ينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، قالعمرو بن د
: حنن متوكلون فيحجون فيأتون إىل مكة فيسألون الناس فأنزل اهللا عز وجل: ويقولون

 ].١٩٧: البقرة [)١(﴾وتزودوا فإن خري الزاد التقوى﴿

، نا أبو طاهر حممد أَخبرنا أبو املعمر األنصاري، نا حيىي بن عبد الوهاب بن منده
بن أمحد ابن عبد الرحيم، نا أبو حممد بن حيان، ثنا أبو بكر أمحد بن هارون الربدجيي، 
ثنا عبد اهللا بن األزهر، ثنا أسباط، ثنا حممد بن موسى اجلرجاين، قال سألت حممد بن 
: كثري الصنعاين، عن الزهاد الذين ال يتزودون وال ينتعلون وال يلبسون اخلفاف، فقال

: فأي شيء الزهد؟ قال: سألتين عن أوالد الشياطني ومل تسألين عن الزهاد، فقلت له
 .التمسك بالسنة والتشبه بأصحاب النيب

أَخبرنا حممد بن ناصر، نا أبو احلسني بن عبد اجلبار، نا عبد العزيز بن علي 
نا أبو بكر أمحد األزجي، نا إبراهيم بن حممد الساجي، نا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر، 

ابن حممد اخلالل، نا أمحد بن احلسني بن حسان، أن أبا عبد اهللا أمحد بن حنبل سئل عن 
أُف أُف ال ال، ومد هبا صوته، : الرجل يريد املفازة بغري زاد فأنكره إنكارا شديدا وقال

                                     
 ).١٥٢٣(خرجه البخارى ىف احلج أ: صحيح )١(



-٣٨٣- تلبيس إبليس

 .إال بزاد ورفقاء قافلة

رجل يريد : عبد اهللا فقالوقال أبو بكر املروزي وجاء رجل إىل أيب : قال اخلالل
حيمل معه زادا : سفرا أميا أحب إليك حيمل معه زادا أو يتوكل؟ فقال له أبو عبد اهللا

 .ويتوكل حىت ال يتشرف للناس

وأخربين إبراهيم بن اخلليل أن أمحد بن نصر حدثهم أن رجالً سأل : قال اخلالل
ال يعجبين، فمن أين : ه شيئًا؟ قالأبا عبد اهللا أخيرج الرجل إىل مكة متوكالً ال حيمل مع

فإذا مل يعطوه أليس يتشرف هلم حىت يعطوه؟ ال : فيتوكل فيعطيه الناس، قال: يأكل؟ قال
 .مل يبلغين أن أحدا من أصحاب النيب والتابعني فعل هذا. يعجبين هذا

وأخربنا حممد بن علي السمسار، أن حممد بن موسى بن مشيش : قال اخلالل
. اعمل واحترف. ال: أحج بال زاد؟ فقال: عبد اهللا سأله رجل فقالحدثهم أن أبا 

فهؤالء الذين يعرفون وحيجون بال زاد هم على : فقال) وأخرج النيب زود أصحابه(
 .نعم، هم على اخلطأ: اخلطأ؟ قال

مسعت احلسني الرازي : وأخربين حممد بن أمحد بن جامع الرازي قال: قال اخلالل
يا أبا عبد اهللا معي : بل وجاءه رجل من أهل خراسان فقال لهشهدت أمحد بن حن: قال

اذهب إىل باب الكرخ فاشتر هبذا الدرهم حبا : فقال له أمحد. درهم أحج هبذا الدرهم
يا أبا عبد اهللا أما ترى : قال. وامحل على رأسك حىت يصري عندك ثالمثائة درهم فحج

ن رغب يف هذا يريد أن يفسد على ال تنظر إىل هذا فإنه م: مكاسب الناس، قال أمحد
فتدخل البادية وحدك أو مع : يا أبا عبد اهللا أنا متوكل، قال: الناس معايشهم، قال

كذبت إذن لست مبتوكل، فادخل وحدك وإال فأنت : ال، مع الناس، قال: الناس؟ قال
 .متوكل على جراب الناس

 خالفة للشرعسياق ما جرى للصوفية يف أسفارهم وسياحام من األفعال امل
أَخبرنا أبو منصور عبد الرمحن بن حممد القزاز، نا أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت 
نا حممد ابن عبد الباقي، نا محد بن أمحد، نا أبو النعيم احلافظ، ثنا أمحد بن حممد ابن 
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سافرت سفرة على : مسعت أبا محزة يقول: مقسم، ثين أبو بدر اخلياط الصويف، قال
 فبينما أنا أسري ذات ليلة والنوم يف عيين إذ وقعت يف بئر، فرأيتين قد حصلت التوكل،

فيها فلم أقدر على اخلروج لبعد مرتقاها فجلست فيها، فبينما أنا جالس إذ وقف على 
جنوز ونترك هذه البئر يف طريق املسلمني : رأس البئر رجالن، فقال أحدمها لصاحبه

: فبدرت نفسي أن أناديهما، فنوديت: ا نصنع؟ قالفم: السابلة واملارة، فقال اآلخر
تتوكل علينا وتشكو بالءنا إىل سوانا، فسكت فمضيا، مث رجعا ومعهما شيء فجعاله 

أمنت طمها ولكن حصلت فيها مسجونا، : على رأسها غطوها به، فقالت يل نفسي
يب شديدا فمكثت يومي وليليت، فلما كان الغد ناداين شيء يهتف يب وال أراه، متسك 

فمددت يدي فوقعت على شيء خشن فتسمكت به فعالها وطرحين فوق األرض فإذا 
: هو سبع فلما رأيته حلق نفسي من ذلك ما يلحق من مثله، فهتف يب هاتف وهو يقول

 .)١(يا أبا محزة استنقذناك من البالء بالبالء وكفيناك ما ختاف مبا ختاف

 نصر احلميدي، نا أبو بكر حممد بن أمحد أَخبرنا حممد بن ناصر، حممد بن أيب
مسعت حممد بن حسن املخرمي، مسعت : األردستاين، ثنا أبو عبد الرمحن السلمي، قال

حججت سنة من السنني فبينا أنا أمشي يف : قال أبو محزة اخلراساين: ابن املالكي يقول
ستغيث فما أمتمت ال واهللا ال أ: الطريق وقعت يف بئر فنازعتين نفسي أن أستغيث فقلت

تعال نشد رأس هذا البئر : هذا اخلاطر حىت مر برأس البئر رجالن، فقال أحدمها لآلخر
إىل من هو أقرب إليك منهما، : يف هذا الطريق، فأتوا بقصب وبارية فهمهمت فقلت

وسكت حىت طموا رأس البئر فإذا بشيء قد جاء فكشف عن رأس البئر وولَّى رجليه 
فتعلقت به فأخرجين، فنظرت فإذا هو سبع فهتف . تعلق يب: ة لهوكان يقول يف مههم
 .يا أبا محزة أليس ذا حسن جنيناك من التلف بالتلف: يب هاتف وهو يقول

أَخبرنا أبو منصور القزاز، نا أمحد بن علي بن ثابت، نا أبو القاسم رضوان بن 
: هللا النيسابوري، يقولمسعت أمحد بن حممد بن عبد ا: حممد ابن احلسن الدينوري، قال

                                     
 .٣٢١، ١٠/٣٢٠ذكره أبو نعيم ىف حلية األولياء  )١(
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مسعت أبا عبد اهللا حممد : مسعت أبا بكر حممد بن أمحد بن عبد الوهاب احلافظ، يقول
: بن نعيم حيكي عن أيب محزة الصويف الدمشقي أنه ملا خرج من البئر أنشد يقول

 )الطويل(

فأغنيتين بالقرب منك عن الكشف     نهاين حيائي منك أن أكشف اهلوى

غيب أنـك يف الكـف     تبشرين بال  تراءيت يل بالغيب حـىت كـأنين
وتؤنسين بالعطف منك وباللطف    أراك ويب من هيبيت لك وحشـة
وذا عجب كون احلياة مع احلتف      وحتيي حمبا أنت يف احلب حتفـه

اختلفوا يف أيب محزة هذا الواقع يف البئر، فقال أبو : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
وقد ذكرنا يف رواية . هو أبو محزة اخلراساين وكان من أقران اجلنيد: لميعبدالرمحن الس

 .أخرى أنه دمشقي

هو أبو محزة البغدادي وامسه حممد بن إبراهيم، وذكره : وقال أبو نعيم احلافظ
، وأيهم كان فهو خمطىء يف فعله، خمالف )١(وذكر له هذه احلكاية» تارخيه«اخلطيب يف 

مته على نفسه، وقد كان جيب عليه أن يصيح ومينع من طم للشرع بسكوته، معني بص
 .البئر، كما جيب عليه أن يدفع عن نفسه من يقصد قتله

ال آكل الطعام وال أشرب املاء، وهذا جهل من : ال أستغيث كقول القائل: وقوله
فاعله وخمالفة احلكمة يف وضع الدنيا، فإن اهللا تعاىل وضع األشياء على حكمة فوضع 

 يدا يدافع هبا ولسانا ينطق به وعقالً يهديه إىل دفع املضار واجتالب املصاحل، لآلدمي
وجعل األغذية واألدوية ملصلحة اآلدميني، فمن أعرض عن استعمال ما خِلق له وأرشد 

 .إليه فقد رفض أمر الشرع وعطل حكمة الصانع

ع أمر املقدر وكيف ال حيترز م: فكيف أحترز مع أمر القدر؟ قلنا: فإن قال جاهل
اخف «: ، وقد اختفى النيب يف الغار وقال لسراقة]٧١ :النساء[ ﴿﴾: وقد قال اهللا تعاىل

                                     
 .٣٩٢، ١/٣٩١اخلطيب ىف تاريخ بغداد  )١(
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، واستأجر دليالً إىل املدينة، ومل يقل أخرج على التوكل، ومازال ببدنه مع »عنا
 .األسباب، وبقلبه مع املسبب، وقد أحكمنا هذا األصل فيما تقدم

، هذا من حديث النفس اجلاهلة اليت قد استقر فنوديت من باطين: وقول أيب محزة
عندها باجلهل أن التوكل ترك التمسك باألسباب ألن الشرع ال يطلب من اإلنسان ما 
اه عنه، وهالَّ نافره باطنه يف مد يده وتعلّقه بذلك املتديل إليه ومتسكه به، فإن ذلك 

أنا : ألنه أي فرق بني قولهأيضا نقض ملا ادعاه من ترك األسباب الذي يسميه التوكل، 
يف البئر وبني متسكه مبا تدلّى عليه، ال بل هذا آكد ألن الفعل آكد من القول، فهال 

والذي جاز على البئر من : قلنا. هذا بعثه اهللا يل: فإن قال. سكت حىت حيمل بال سبب
خلقها بعثه؟ واللسان املستغيث من خلقه؟ فإنه لو استغاب كان مستعمالً لألسباب اليت 

اهللا تعاىل لينتفع هبا للدفع عنه فلم يستعملها وإمنا بسكوته عطل األسباب اليت خلقها اهللا 
تعاىل له ودفع احلكمة فصح لومه على ترك السبب، وأما ختليصه باألسد فإن صح هذا 

 .فقد يتفق مثله مث ال ينكر أن اهللا تعاىل يلطف بعبده، وإمنا ينكر فعله املخالف للشرع

ربا أبو منصور القزاز، نا أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت، ثنا عبد العزيز بن أيب أَخن
قال : ثنا اخللدي، قال: مسعت علي بن عبد اهللا بن جهضٍم املكي، يقول: احلسن، قال

كنت يف طريق الكوفة بقرب الصحراء اليت بربيقان، : قال يل حممد بن السمني: اجلنيد
على الطريق مجالً قد سقط ومات عليه سبعة أو مثانية من والطريق منقطع، فرأيت 

السباع تتناهش حلمه، حيمل بعضها على بعض، فلما أن رأيتهم كأن نفسي اضطربت 
متيل ميينا أو مشاالً فأبيت عليها إال أن آخذ : وكانوا على قارعة الطريق، فقالت يل نفسي

ليهم بالقرب منهم على قارعة الطريق، فحملتها على أن مشيت حىت وقفت ع
كأحدهم، مث رجعت إىل نفسي ألنظر كيف هي؟ فإذا الروع معي قائم فأبيت أن أبرح 
وهذه صفيت فقعدت بينهم، مث نظرت بعد قعودي، فإذا الروع معي فأبيت أن أبرح 
وهذه صفيت، فوضعت جنيب فنمت مضطجعا فَتغشاين النوم وأنا على تلك اهليئة 

ي كانوا عليه، فمضى يب وقت وأنا نائم، فاستيقظت فإذا السباع والسباع يف املكان الذ
قد تفرقت ومل يبق منها شيء وإذا الذي كنت أجده قد زال فقمت وأنا على تلك اهليئة 
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 .فانصرفت

فهذا الرجل قد خالف الشرع يف تعرضه للسباع وال : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
 .يه أن يفر مما يؤذيه أو يهلكهحيل ألحد أن يتعرض لسبع أو حلية بل جيب عل

إذا وقع الطاعون وأنتم بأرض فال تقدموا «: أن النيب قال: ويف الصحيحني
 .)١(»عليه

 .)٢(»ِفر من اذوم فرارك من األسد«وقال 

 .)٣(ومر عليه الصالة والسالم حبائط مائل فأسرع

ى عليه وهذا الرجل قد أراد من طبعه أن ال يرتعج، وهذا شيء ما سلم منه موس
السالم فإنه ملا رأى احلية خاف ووىل مدبرا، فإن صح ما ذكره وهو بعيد الصحة ألن 

أنا ال : ال أخاف السبع بطبعي، كذبناه، كما لو قال: طباع اآلدميني تتساوى، فمن قال
 .أشتهي النظر إىل املستحسن

، وهذا وكأنه قهر نفسه حىت نام بينهم استسالما للهالك لظنه أن هذا هو التوكل
ولعل السباع اشتغلت . خطأ ألنه لو كان هو التوكل ما ي عن مقاربة ما خياف شره

 .عنه وشبعت من اجلمل، والسبع إذا شبع ال يفترس

 .ولقد كان أبو تراب النخشيب من كبار القوم فلقيته السباع الربية فنهشته فمات

غري أنا نبني خطأ فعله . مث ال ينكر أن يكون اهللا تعاىل لطف به وجناه حبسن ظنه فيه

                                     
، ٢٢١٩/٩٨(، ومسلم ىف السالم )٥٧٣٠، ٥٧٢٩(أخرجه البخارى ىف الطب : متفق عليه )١(

 .من حديث عبد الرمحن بن عوف) ١٠٠
 . من حديث أىب هريرة٢/٤٤٣، وأمحد ىف املسند )٥٧٠٧(أخرجه البخارى ىف الطب : صحيح )٢(
 من حديث أىب هريرة، ١١/٤٩١، وأبو يعلى ىف مسنده ٢/٣٥٦أخرجه أمحد ىف املسند : ضعيف )٣(

: قلت» رواه أمحد وأبو يعلى وإسناده ضعيف«:  وقال٢/٣١٨وذكره اهليثمى ىف جممع الزوائد 
 .ىف إسناده إبراهيم بن إسحاق وهو ضعيف
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للعامي الذي إذا مسع هذه احلكاية ظن أا عزمية عظيمة ويقني قوي ورمبا فضل حالته 
على حالة موسى عليه السالم إذ هرب من احلية، وعلى حالة نبينا إذ مر جبدار مائل 
 فهرول، وعلى لبسه الدرع يف غزواته كلها وقت احلرب، حىت قال عليه الصالة والسالم

 .)١(»ليس لنيب أن يلبس المة حربه مث يرتعها من غري قتال«: يف غزوة اخلندق

 .وعلى حالة أيب بكر رضي اهللا عنه إذ سد خروق الغار اتقاء أذى احليات

وهيهات أن تعلو مرتبة هذا املخالف للشرع على مرتبة النبيني والصديقني مبا خيايل 
 .له ظنه الفاسد من أن هذا الفعل هو التوكل

وقد أخربنا عنه أبو منصور القزاز، نا أبو بكر اخلطيب، نا أمساعيل بن أمحد 
: مسعت حممد بن احلسن البغدادي يقول: اجلربي، ثنا حممد بن احلسني السلمي، قال

كنت أصحب حممد : مسعت مؤمالً املغاريب يقول: مسعت حممد بن عبد اهللا الفرغاين قال
واملوصل فبينا حنن يف برية نسري إذ زأر السبع بن السمني فسافرت معه ما بني تكريت 

من قريب منا فجزعت وتغريت وظهر ذلك على وجهي ومهمت أن أبادر فأفر فضبطين 
 .)٢(يا مؤمل التوكل ههنا ليس يف املسجد اجلامع: وقال

ال أشك يف أن التوكل يظهر أثره يف املتوكل عند : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
 . من شروطه االستسالم للسبع فإنه ال جيوزالشدائد، ولكن ليس

أَخبرنا عمر بن ظفر، نا ابن السراج، نا عبد العزيز بن علي األزجي، نا ابن 
حدثين بعض املشايخ، أنه : جهضم، ثنا إبراهيم بن أمحد بن علي العطار، قال له اخلواص

نا يف سياحة، فنمنا خرج: ما لنا ال نراك مع أيب طالب اجلرجاين؟ قال: قيل لعلي الرازي
 .ال تصحبين بعد هذا اليوم: يف موضع فيه سباع، فلما نظر إيلّ رآين مل أمن طردين، وقال

                                     
، ٣/٣٥١، ووصله أمحد ىف املسند ١٣/٣١٥أخرجه البخارى ىف االعتصام معلقاً : حيحص )١(

ورجاله رجال «:  وقال٦/١٠٧، وذكره اهليثمى ىف جممع الزوائد )٢١٥٩(والدارمى ىف الرؤيا 
 .»الصحيح

 .٣٤٩، ٥/٣٤٨ذكره اخلطيب ىف تاريخ بغداد  )٢(
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لقد تعدى هذا الرجل إذ أراد من صاحبه أن يغري ما طبع : قال املصنف رمحه اهللا
عليه، وليس ذلك يف قدرته وال يف وسعه، وال يطالبه مبثله الشرع، وما قدر على هذه 

 .ة موسى حني هرب من احلية، فهذا كله مبناه على اجلهلاحلال

مسعت : مسعت اخللدي يقول: أَخبرنا ابن ظفر، نا ابن السراج، ثنا ابن جهضم، قال
كنت أسلك طريق مكة فتدخل : مسعت حسنا أخا سنان يقول: إبراهيم اخلواص يقول

رجلي فأدلك رجلي يف رجلي الشوكة فيمنعين ما أعتقده من التوكل أن أخرجها من 
 .على األرض وأمشي

أَخبرنا حممد بن عبد الباقي بن أمحد، أنبأنا أبو علي احلسن بن حممد بن الفضل 
مسعت أمحد بن : الكرماين، نا سهل بن علي اخلشاب، نا عبد اهللا بن علي السراج، قال

 إذا حج الدينوري اثنيت عشرة حجة حافيا مكشوف الرأس، وكان: علي الوجدي يقول
دخل يف رجله شوك ميسح رجله يف األرض وميشي وال يتطاطى إىل األرض من صحة 

 .توكله

انظروا إىل ما يصنع اجلهل بأهله، وليس من طاعة اهللا : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
أن يقطع اإلنسان تلك البادية حافيا ألنه يؤذي نفسه غاية األذى، وال مكشوف الرأس، 

 ولوال وجوب كشف الرأس يف مدة اإلحرام مل يكن لكشفه وأي قربة حتصل هبذا،
معىن، فمن ذا الذي أمره أال خيرج الشوك من رجله وأي طاعة تقع هبذا؟ ولو أن رجله 
انتفخت مبا يبقى فيها من الشوك وهلك كان قد أعان على نفسه، وهل دلك الرجل 

 .باألرض إال دفع شر الشوك، فهال دفع الباقي باإلخراج

توكل من هذه األفعال املخالفة للعقل والشرع ألما يقضيان جبلب املنافع وأين ال
للنفس ودفع املضار عنها، ولذلك أجاز الشرع ملن أدركه ضرر يف إحرامه أن خيرق 

إين ألتبني عقل : حرمة اإلحرام ويلبس ويغطي رأسه ويفدي، ولقد مسعت أبا عبيد يقول
 .الرجل بأن يدع الشمس وميشي يف الظل

خبرنا أبو منصور القزاز، نا أبو بكر اخلطيب، ثنا عبد العزيز بن أيب احلسن أَ



-٣٩٠- تلبيس إبليس

: مسعت أبا بكر الرقي يقول: مسعت علي بن عبد اهللا بن جهضم قال: القرميسيين، قال
خرجت يف وسط السنة إىل مكة وأنا حدث السن يف : حدثين أبو بكر الدقاق، قال

عيين يف الطريق وكنت أمسح وسطي نصف جل وعلى كتفي نصف جل فرمدت 
دموعي باجلل فأقرح اجلل املوضع فكان خيرج الدم مع الدموع فمن شدة اإلرادة وقوة 
سروري حبايل مل أفرق بني الدموع والدم وذهبت عيين يف تلك احلجة وكانت الشمس 

 .إذا أثرت يف بدين قبلت يدي ووضعتها على عيين سرورا مين بالبالء

:  أيب القاسم، نا محد بن أمحد احلداد، نا أبو نعيم احلافظ، قالأَخبرنا حممد بن
مسعت : مسعت حممد بن داود الرقي، يقول: مسعت أبا الفضل أمحد بن أيب عمران، يقول

كان سبب ذهاب بصري أين خرجت يف وسط السنة أريد مكة، : أبا بكر الدقاق، يقول
ين فمسحت ويف وسطي نصف جل وعلى وسطي نصف جل، فرمدت إحدى عي

 .)١(الدموع باجلل فقرح املكان، وكانت الدموع والدم تسيالن من عيين

: أَخبرنا حممد بن أيب القاسم، نا أبو حممد التميمي، نا أبو عبد الرمحن السلمي قال
ما سبب ذهاب : قلت أليب بكر الدقاق، وكان بفرد عني: مسعت أبا بكر الرازي، يقول

ية على التوكل فجعلت على نفسي أن ال آكل ألهل كنت أدخل الباد: عينك؟ قال
 .املنازل شيئًا تورعا، فسالت إحدى عيين على خدي من اجلوع

 .إذا مسع مبتدىء حالة هذا الرجل ظن أن هذه جماهدات: قال املصنف رمحه اهللا

: وقد مجعت هذه السفرة اليت افتخر فيها فنونا من املعاصي واملخالفات منها
 السنة على الوحدة، ومشيه بال زاد وال راحلة، ولباسه اجلل، ومسح خروجه يف تنصيف

عينيه به، وظنه أن ذلك يقربه إىل اهللا تعاىل، وإمنا يتقرب إىل اهللا تعاىل مبا أمر به وشرعه 
 .ال مبا ى وكف عنه

أريد أن أضرب نفسي بعصا ألا عصت، أتقرب بذلك إىل اهللا : فلو أن إنسانا قال

                                     
 .١٠/٣٤٤ذكره أبو نعيم ىف حلية األولياء  )١(
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 .كان عاصيا

وسرور هذا الرجل هبذا خطأ قبيح، ألنه إمنا يفرح بالبالء إذا كان بغري تسبب منه 
لنفسه فلو أن إنسانا كسر رجل نفسه مث فرح هبذه املصيبة كان اية يف احلماقة، مث تركه 
السؤال وقت االضطرار ومحله على النفس يف شدة ااعة حىت سالت عنيه، مث يسمي 

 .د، أكربها اجلهل والبعد عن العلمهذا تورعا، محاقات زها

وقد أخربنا حممد بن أيب القاسم، نا محد بن أمحد، نا أبو نعيم احلافظ، ثنا سليمان 
بن أمحد، ثنا حممد بن العباس بن أيوب األصفهاين، ثنا عبد الرمحن بن يونس الرقي، ثنا 

 من جاع فلم يسأل حىت مات دخل: مطرف ابن مازن، عن سفيان الثوري، قال
 .)١(النار

ووجهه أن اهللا تعاىل قد . فانظر إىل كالم الفقهاء ما أحسنه: قال املصنف رمحه اهللا
جعل للجائع مكنة التسبب، فإذا عدم األسباب الظاهرة فله قدرة السؤال اليت هي 
كسب مثله يف تلك احلال، فإذا تركه فقد فرط يف حق نفسه اليت هي وديعة عنده 

 .فاستحق العقاب

لنا يف ذهاب عني هذا الرجل ما هو أظرف مما ذكرنا، فأخربنا حممد بن وقد روي 
مسعت أبا أمحد : عبد الباقي ابن أمحد، ثنا محد بن أمحد احلداد، ثنا أبو نعيم، قال

استضفت حيا : قال أبو علي الروذباري حيكى عن أيب بكر الدقَّاق قال: القَالَنسي، يقول
. ظرت إليها، فقلعت عيين اليت نظرت هبا إليهافن. من العرب فرأيت جارية حسناء

 .مثلك من نظر هللا: وقلت

فانظروا إىل جهل هذا املسكني بالشريعة والبعد : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
عنها، ألنه إن كان نظر إليها من غري تعمد فال إمث عليه، وإن تعمد فقد أتى صغرية، قد 

ة وهي قلع عينيه، ومل يتب عنها ألنه اعتقد قلعها فضم إليها كبري. كان يكفيه منها الندم

                                     
 .٦/٦٦كره أبو نعيم ىف حلية األولياء ذ )١(
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قربة إىل اهللا سبحانه، ومن اعتقد احملظور قربة فقد انتهى خطؤه إىل الغاية، ولعله مسع 
تلك احلكاية عن بعض بين إسرائيل أنه نظر إىل امرأة فقلع عينه، وتلك مع بعد صحتها، 

وكأن هؤالء القوم ابتكروا رمبا جازت يف شريعتهم فأما شريعتنا فقد حرمت هذا، 
وقد . شريعة مسوها بالتصوف وتركوا شريعة نبيهم حممد نعوذ ب اهللا من تلبيس إبليس

 .روي عن بعض عابدات الصوفية مثل هذا

: أَخبرنا أبو بكر بن حبيب العامري، نا أبو سعد بن أيب صادق، نا ابن باكويه قال
أخربتين شعوانة أنه كان : م شعوانة، قالأخربين أبو احلسن علي بن أمحد البصري، غال

يف جرياا امرأة صاحلة فخرجت ذات يوم إىل السوق فرآها بعض الناس فافتنت هبا 
ما : فتنت بك، فقالت: أي شيء تريد مين؟ قال: فقالت له املرأة. وتبعها إىل باب دارها

 إىل عيناك، فدخلت إىل دارها فقلعت عينيها وخرجت: الذي استحسنت مين؟ قال
 .خذمها فال بارك اهللا فيك: خلف الباب ورمت هبما إليه وقالت له

فانظروا إخواين كيف يتالعب إبليس باجلهلة، فإن ذلك : قال املصنف رمحه اهللا
الرجل أتى صغرية بالنظر، وأتت هي بكبرية، مث ظنت أا فعلت طاعة، وكان ينبغي أا 

د هذا كما يروى عن ذي النون املصري ال تكلم رجالً أجنبيا، وقد وجد من القوم ض
لقيت امرأة يف الربية فقلت هلا وقالت يل، وهذا ال حيل له، وقد أنكرت : وغريه أنه قال

فأخربنا عبد امللك بن عبد اهللا الطروحي، نا حممد بن علي بن عمر، . عليه امرأة متيقظة
ن يوسف، ثين سكر، نا أبو الفضل حممد بن حممد العامي، نا أبو سعيد حممد بن أمحد ب

رأيت امرأة بنحو أرض : مسعت ذا النون يقول: ثين حممد بن يعقوب العرجي، قال
 .وما للرجال أن يكلموا النساء لوال نقص عقلك لرميتك بشيء: البهجة فناديتها، فقالت

أَخبرنا عبد الرمحن بن حممد، نا أمحد بن علي بن ثابت، ثنا عبد العزيز األزجي، ثنا 
قال يل : ن عبد اهللا اهلمداين، ثين علي بن إمساعيل الطَّالَّء، ثين حممد بن اهليثم، قالعلي اب

دخلت البادية بعض السنني على التوكل فبقيت سبعة عشر يوما ال : أبو جعفر احلداد
آكل فيها شيئًا، وضعفت عن املشي فبقيت أياما أخر مل أذق فيها شيئًا، فسقطت على 



-٣٩٣- تلبيس إبليس

لب علي من القمل شيء ما رأيت مثله وال مسعت به، فبينا أنا وجهي وغشي علي، وغ
كذلك إذ مر يب ركب فرأوين على تلك احلالة فرتل أحدهم عن راحلته فحلق رأسي 
وحلييت وشق ثويب وتركين يف الرمضاء، وسار فمر يب ركب آخر فحملوين إىل حيهم 

أسي وصبت الل بن يف وأنا مغلوب فطرحوين ناحية، فجاءتين امرأة فجلست على ر
جبل الشراة، : أقرب املواضع منكم أين؟ قالوا: حلقي ففتحت عيين قليالً وقلت هلم

 .فحملوين إىل الشراة

لو حيكى أن رجالً من اانني احنل من السلسلة : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
دق على أنا ما رأيت مثل هذا اجلنون، لَص: فأخذ سكينا وجعل يشرح حلم نفسه ويقول

هذا، وإال فانظروا إىل حال هذا املسكني ومبا فعل بنفسه، مث يعتقد أن هذا قربة، نسأل 
 .اهللا العافية

أَخبرنا أمحد بن ناصر، نا أمحد بن علي بن خلف، نا أبو عبد الرمحن السلمي، 
مسعت إبراهيم : مسعت أبا احلسن الرحياين يقول: مسعت أبا بكر الرازي، يقول: قال

رأيت شخصا من أهل املعرفة عرج بعد سبعة عشر يوما على سبب يف : اخلواص يقول
: قلت. الربية، فنهاه شيخ كان معه، فأىب أن يقبل، فسقط ومل يرتفع عن حدود األسباب

هذا قد أراد أن يصرب عن القوت أكثر من هذا، وليس الصرب إىل هذا احلد وإن أطيق 
 .بفضيلة

 القاسم، نا رزق اهللا بن عبد الوهاب، نا أبو عبد الرمحن حممد أَخبرنا حممد بن أيب
دخل إبراهيم اهلروي مع شبة : مسعت جدي إمساعيل بن جنيد، يقول: بن احلسني، قال

فطرحتها كلها وأبقيت دينارا، : يا شبة اطرح ما معك من العالئق، قال: فقال. الربية
فأخرجت الدينار : سري، قالاطرح كل ما معك، ال تشغل : فخطا خطوات مث قال

ليس معي شيء، : اطرح ما معك، قلت: ودفعته إليه فطرحه مث خطا خطوات، وقال
ليس معي إال :  فقلت)١(بعد سري مشتغل، مث ذكرت أن معي دستجة شسوع: قال

                                     
 .دستة: حزمة وحنوها، جتمع اثىن عشر فردا من كل نوع، معرب: دستجة )١(

= 
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فمشينا فما احتجت إىل شسع يف البادية إال . امِش: فأخذها فطرحها، مث قال: هذه، قال
 .كذا من عامل اهللا بالصدق: ني يدي، فقال يلوجدته مطروحا ب

كل هذه األفعال خطأ، ورمي املال حرام، والعجب : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
 .ممن يرمي ما ميلكه، ويأخذ ما ال يدري من أين هو؟ وهل حيل له أخذه أم ال

 مسعت :أَخبرنا أبو بكر بن حبيب، نا أبو سعيد بن أيب صادق، نا ابن باكويه، قال
 .مسعت علي بن حممد املصري: نصر بن أيب نصر العطار، يقول

دخلت البادية مرة بغري زاد فأصابتين فاقة : مسعت أبا سعيد اخلراز، يقول: قال
فرأيت املرحلة من بعد فسررت بوصويل، مث فكرت يف نفسي أن شكيت وأين توكلت 

فحفرت لنفسي يف الرمل حفرة على غريه فآليت أن ال أدخل املرحلة إال إن محلت إليها 
يا أهل املرحلة : وواريت جسدي فيها إىل صدري فسمعت صوتا يف نصف الليل عاليا

إن هللا وليا حبس نفسه يف هذا الرمل فاحلقوه، فجاء مجاعة فأخرجوين ومحلوين إىل 
 .املرحلة

 لقد تنطع هذا الرجل على طبعه، فأراد منه ما مل: قلت: قال املصنف رمحه اهللا
يوضع عليه، ألن طبع ابن آدم أن يهش إىل ما حيب، وال لوم على العطشان إذا هش إىل 
املاء، وال على اجلائع إذا هش إىل الطعام، فكذلك كل من هش إىل حمبوب له، وقد كان 

، وملا خرج من مكة )١(النيب إذا قدم من سفر فالحت له املدينة أسرع السري حبا للوطن
: لعن اهللا عتبة وشيبة إذ أخرجونا من مكة، ويقول: ان بالل يقولتلفت إليها شوقًا، وك

 )الطويل(

                                     = 
 .قليل منه: شسع املال: بقيته، يقال: وشسع املال. سري ميسك النعل بأصابع القدم: شسوع

 أنس بن من حديث) ١٨٨٦(وىف فضائل املدينة ) ١٨٠٢(أخرجه البخارى ىف العمرة : صحيح )١(
 .مالك
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)١(بواٍد وحويل إذِْخر وجليـل     أال ليت شعري هل أبينت ليلـة

وهل تبدون يل شامة وطفيـل      وهل أردت يوما ميـاه جمنـة
 نفسه عن مث حبسه. فنعوذ ب اهللا من اإلقبال على العمل بغري مقتضى العلم والعقل

 .صالة اجلماعة قبيح، وأي شيء يف هذا التقرب إىل اهللا سبحانه؟ إمنا هو حمض جهٍل

أنبأنا ابن ناصر، نا جعفر بن أمحد السراج، نا عبد العزيز بن علي بن أمحد، ثنا أبو 
كنت عند أيب اخلري النيسابوري : احلسن علي بن جهضم، ثنا بكر بن حممد، قال

يد جنت :  بذكر باديته، إىل أن سألته عن سبب قطع يده فقالفبسطين مبحادثته يل
 .فقطعت

سافرت حىت بلغت االسكندرية : مث اجتمعت به مع مجاعة فسألوه عن ذلك فقال
فأقمت هبا اثنيت عشرة سنة وكنت قد بنيت هبا كوخا، فكنت أجيء إليه من ليل إىل ليل 

قمامة السفر، وآكل من البرِدي يف وأفطر على ما ينفضه املرابطون وأزاحم الكالب على 
الشتاء، فنوديت يف سري يا أبا اخلري تزعم أنك ال تشارك اخللق يف أقوام وتشري إىل 

إهلي وسيدي وعزتك ال مددت يدي إىل : فقلت. التوكل وأنت يف وسط القوم جالس
مت اثين شيء مما تنبته األرض حىت تكون املوصل إيلَّ رزقي من حيث ال أكون فيه، فأق

عشر يوما أصلي الفرض وأتنفل مث عجزت عن النافلة فأقمت اثين عشر يوما أصلي 
الفرض والسنة، مث عجزت عن السنة فأقمت اثين عشر يوما أصلي الفرض ال غري، مث 
عجزت عن القيام فأقمت اثين عشر يوما أصلي جالسا ال غري، مث عجزت عن اجللوس، 

يفرأيت إن طرحت نفسي ذهب فَرإهلي وسيدي : وقلت. ضي فلجأت إىل اهللا بسر
افترضت علي فرضا تسألين عنه وقسمت يل رزقًا وضمنته يل فتفضل علي برزقي وال 
تؤاخذين مبا عقدته معك، فوعزتك ألجتهدن أن ال أحلل عقدا عقدته معك، فإذا بني 

 مث طولبت باملسري يدي قُرصان بينهما شيء فكنت أجده على الدوام من الليل إىل الليل
إىل الثغر فسرت حىت دخلت الفَرما، فوجدت يف اجلامع قاصا يذكر قصة زكريا 

                                     
 .من حديث عائشة) ١٨٨٩(أخرجه البخارى ىف فضائل املدينة : صحيح )١(
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إن صعدت إيلَّ منك أنةٌ ألحمونك : فقال. واملنشار وأن اهللا تعاىل أوحى إليه حني نشر
إهلي وسيدي . لقد كان زكريا صبارا: فقلت. من ديوان النبوة، فصرب حىت قطع شطرين

 .بتليتين ألصربنلئن ا

وسرت حىت دخلت أنطاكية فرآين بعض إخواين وعلم أين أريد الثغر فدفع إيلَّ 
سيفًا وترسا وحربة، فدخلت الثغر، وكنت حينئٍذ أحتشم من اهللا تعاىل أن أتوارى وراء 
السور خيفة من العدو، فجعلت مقامي يف غابة أكون فيها بالنهار وأخرج بالليل إىل 

غرز احلربة على الساحل وأسند الترس إليها حمرابا وأتقلد سيفي وأصلي شاطىء البحر فأ
 .إىل الغداة، فإذا صليت الصبح غدوت إىل الغابة، فكنت فيها اري أمجع

فبدوت يف بعض األيام فعثرت بشجرة فاستحسنت مثرها ونسيت عقدي مع اهللا 
فأخذت بعض وقسمي به أن ال أمد يدي إىل شيء مما تنبت األرض، فمددت يدي 

الثمرة، فبينا أنا أمضغها ذكرت العقد فرميت هبا من يفَّ وجلست ويدي على رأسي 
قم؛ فأخرجوين إىل الساحل فإذا أمري وحوله خيل ورجالة : فدار يب فرسان وقالوا يل

وبني يديه مجاعة سودان كانوا يقطعون الطريق، وقد أخذهم، وافترقت اخليل يف طلب 
:  أسود معي سيف وترس وحربة فلما قدمت إىل األمري قالمن هرب منهم فوجدوين

بل هو : ال، قال: تعرفونه؟ قالوا: عبد من عبيد اهللا، فقال للسودان: إيش أنت؟ قلت
رئيسكم وإمنا تفدونه بأنفسكم، ألقطعن أيديكم وأرجلكم، فقدموهم ومل يزل يقدم 

م مد يديك فمددا فقطعت، تقد: رجالً رجالً ويقطع يده ورجله حىت انتهى إيلَّ، فقال
إهلي وسيدي يدي جنت : مد رجلك فمددا ورفعت رأسي إىل السماء وقلت: مث قال

ورجلي إيش عملت، فإذا بفارس قد وقف على احللقة ورمى بنفسه إىل األرض وصاح 
إيش تعملون تريدون أن تنطبق اخلضراء على الغرباء، هذا رجل صاحل يعرف بأيب اخلري، 
فرمى األمري نفسه وأخذ يدي املقطوعة من األرض وقبلها وتعلَّق يب يقبل صدري ويبكي 

قد جعلتك يف حل من أول ما : سألتك ب اهللا أن جتعلين يف ِحلٍّ، فقلت: ويقول
 .قطعتها، هذه يد قد جنت فقطعت
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فانظروا رمحكم اهللا إىل عدم العلم كيف صنع هبذا الرجل : قال املصنف رمحه اهللا
د كان من أهل اخلري، ولو كان عنده علم لعلم أن ما فعله حرام عليه، وليس إلبليس وق

 .عون على العباد والزهاد أكثر من اجلهل

مسعت : أَخبرنا أبو بكر بن حبيب، نا أبو سعيد بن أيب صادق، نا ابن باكويه قال
مسعت ابن : ي يقولمسعت حممد بن داود الدينور: احلسني ابن أمحد الفارسي، قال

دخلنا اِملصيصة مع حامت األصم فعقد أنه ال يأكل فيها شيئًا إال حىت يفتح : حديق يقول
 .تفرقوا: فمه ويوضع يف فيه وإال ما يأكل، فقال ألصحابه

وجلس فأقام تسعة أيام ال يأكل فيها شيئًا، فلما كان يف اليوم العاشر جاء إليه 
: كُلْ فلم جيبه، فقال له ثالثًا، فلم جيبه، فقال: ؤكل فقالإنسان فوضع بني يديه شيئًا ي

هذا جمنون، فأصلح لقمة وأشار هبا إىل فمه فلم يفتح فمه، ومل يتكلم فأخرج مفتاحا 
إن أحببت : كل، وفتح فمه باملفتاح ودس اللقمة يف فمه فأكل مث قال له: كان معه فقال

 .حابهأن ينفعك اهللا به فأطعم أولئك، وأشار إىل أص

أنبأنا حممد بن أيب طاهر، نا علي بن احملسن التنوخي، عن أبيه، ثين حممد بن هالل 
صحبت : حدثين رجل من الصوفية قال: بن عبد اهللا، ثين القاضي أمحد بن سيار، قال

شيخا من الصوفية أنا ومجاعة يف سفر، فجرى حديث التوكل واألرزاق وضعف اليقني 
لي علي، وحلف علي أميانا عظيمة ال ذقت مأكوالً أو يبعث ع: فيها وقوته، فقال الشيخ

وكنا منشي يف الصحراء، :  فالوذج حار ال آكله إال بعد أن حيلف علي، قال)١(يل جبام
فقالت له اجلماعة إال أنك غري جاهد ومشى ومشينا، فانتهينا إىل قرية وقد مضى يوم 

ماعة غريي، فطرح نفسه يف مسجد القرية وليلتان مل يطعم فيها شيئًا، ففارقته اجل
فأقمت عليه، فلما كان يف ليلة اليوم الرابع وقد انتصف الليل .مستسلما للموت ضعفًا

وكاد الشيخ يتلف، إذا بباب املسجد قد فتح وإذا جبارية سوداء معها طبق مغطَّى، فلما 
لطبق وإذا جبام غرباء، فكشفت ا: أنتم غرباء أو من أهل القرية؟ فقلت: رأتنا قالت

                                     
 .إناء للشراب والطعام من فضة أو حنوها، وقد غلب استعماله ىف قدح الشراب: اجلام )١(
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ال أفعل، : كلْ، فقال: كلوا، فقلت له: فالوذج يفور حلرارته، فقدمت لنا الطبق وقالت
واهللا لئن مل تأكل ألصفعنك هكذا : فرفعت اجلارية يدها فصفعته صفعة عظيمة وقالت

كلْ معي، فأكلنا حىت فَرغ اجلام، ومهت اجلارية باإلنصراف، : إىل أن تأكل، فقال
 ما خربك وخرب هذا اجلام؟: فقلت للجارية

أنا جارية لرئيس هذه القرية، وهو رجل حاد، طلب منا منذ ساعة فالوذج : فقالت
نعم، : نعم فعاد فاستعجل، فقلنا: فقمنا نصلحه له، فطال األمر عليه فاستعجلنا فقلنا

فحلف بالطالق ال أكله هو وال أحد ممن هو يف داره، وال أحد من أهل القرية وال 
 إال رجل غريب، فخرجنا نطلب يف املساجد رجالً غريبا فلم جند، إىل أن انتهينا يأكله

إليكم، ولو مل يأكل هذا الشيخ لقتلته ضربا إىل أن يأكل لئال تطَلَّق سيديت من زوجها، 
 .كيف تراه إذا أراد أن يرزق: فقال الشيخ: قال

، وما فعله الرجل من رمبا مسع هذا جاهل فاعتقده كرامة: قال املصنف رمحه اهللا
أقبح القبيح، فإنه جيرب على اهللا ويتألّى عليه وحيمل على نفسه من اجلوع ما ال جيوز له، 
وهذا ال جيوز له، وال ينكر أن يكون لطف به، إال أنه فعل ضد الصواب، ورمبا كان 

 .إنفاذ ذلك رديئًا ألنه يعتقد أنه قد أكرم وأن ذلك مرتلة

قبلها فإا إن صحت دلت على جهل بالعلم، وفعل ملا وكذلك حكاية حامت اليت 
ال جيوز ألنه ظن أن التوكل إمنا هو ترك التسبب، فلو عمل مبقتضى واقعته مل ميضغ 
الطعام ومل يبلعه فإن تسبب، وهل هذا إال من تالعب إبليس باجلهال لقلة علمهم 

 .ن املاليخوليابالشرع، مث أي قربة يف هذا الفعل البارد، وما أظن غالبه إال م

أَخبرنا عبد الرمحن بن حممد القزاز، نا أمحد بن علي بن ثابت، نا علي بن احملسن، 
وقفت : قال يل جعفر اخللدي: حدثين أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد الطربي، قال: قال

وأي : فقلت أليب إسحق. بعرفة ستا ومخسني وقفة، منها إحدى وعشرون على املذهب
يصعد إىل قنطرة الياسرية فينفض كُميه حىت يعلَم : له على املذهب فقالشيء أراد بقو

 .أنه ليس معه زاد وال ماء ويليب ويسري
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 ﴾وتزودوا﴿: وهذا خمالف للشرع فإن اهللا تعاىل يقول: قال املصنف رمحه اهللا
 ، ورسول اهللا قد تزود، وال ميكن أن يقال إن هذا اآلدمي ال حيتاج إىل]١٩٧: البقرة[

شيء يف مدة أشهر فإن احتاج ومل يتزود فعطب أمث، وإن سأل الناس أو تعرض هلم مل 
يِف ذلك بدعوى التوكل، وإن ادعى أنه يكرم ويرزق بال سبب فنظره إىل أنه مستحق 

 .لذلك حمنة، ولو تبع أمر الشرع ومحل الزاد كان أصلح له على كل حال

أخربين أيب، عن بعض الصوفية، أنه : وأنبأنا أبو زرعة طاهر بن حممد بن طاهر قال
: حاج اليمن، فقال: من صحبتم؟ فقالوا: قدم عليه من مكة مجاعة من املتصوفة فقال هلم

أوه التصوف قد صار إىل هذا أو التوكل قد ذهب أنتم ما جئتم على الطريقة والتصوف 
تيان لقد كنا وحق األحباب والف: وإمنا جئتم من مائدة اليمن إىل مائدة احلرم، مث قال

أربعة نفر مصطحبني يف هذا الطريق خنرج إىل زيارة قرب النيب على التجريد ونتعاهد بيننا 
أن ال نلتفت اىل خملوق وال نستند اىل معلوم فجئنا اىل النيب ومكثنا ثالثة أيام مل يفتح لنا 

نا بسويق بشيء، فخرجنا حىت بلغنا اجلحفة ونزلنا وحبذائنا نفر من األعراب، فبعثوا إلي
لو كنا من أهل هذا الشأن مل يفتح لنا بشيء حىت : فأخذ بعضنا ينظر إىل بعض ويقول

 .ندخل احلرم فشربناه على املاء وكان طعامنا حىت دخلنا مكة

امسعوا إخواين إىل توكل هؤالء كيف منعهم من التزود املأمور به فأحوجهم : قلت
 .رتبة جهل مبعرفة املراتبمث ظنهم أن ما فعلوه م. إىل أخذ صدقات الناس

ومن عجب ما بلغين عنهم يف أسفارهم ما أخربنا به حممد بن أيب القاسم البغدادي، 
بلغين أن أبا شعيب املقفع وكان : نا أبو حممد التميمي، عن أيب عبد الرمحن السلمي، قال

قد حج سبعني حجة راجالً أحرم يف كل حجة بعمرة وحجة من عند صخرة بيت 
دخل بادية تبوك على التوكل، فلما كان يف حجته األخرية رأى كلبا يف املقدس، و

فدفع إليه إنسان شربة : من يشتري حجة بشربة ماء، قال: البادية يلهث عطشا، فقال
يف كل ذاِت كبٍد «: هذا خري يل من حجي ألن النيب قال: ماء فسقى الكلب مث قال



-٤٠٠- تلبيس إبليس

ى أجر١(»حر(. 

يسى، نا ابن الكوفاين، ثنا أبو حممد احلسن بن حممد بن أَخبرنا عبد األول بن ع
: قوري اخلُبوشاين، نا أبو نصر عبد اهللا بن علي الطوسي املعروف با بن السراج، قال

كنا يف البادية مجاعة ومعنا أبو : مسعت أبا علي الروذباري يقول: مسعت الوجيهي يقول
م علينا الطريق وكان أبو احلسني يصعد احلسني العطويف فرمبا كانت تلحقنا القافلة ويظل

تالً فيصيح صياح الذئب حىت تسمع كالب احلي فينبحون فيمر على بيوم وحيمل إلينا 
 .من عندهم معونة

وإمنا ذكرت مثل هذه األشياء ليترته العاقل يف مبلغ علم هؤالء وفهمهم : قلت
نع من خيرج منهم للتوكل وغريه يرى خمالفتهم ألوامر الشرع، وليت شعري كيف يص

وال شيء معه بالوضوء والصالة؟ وإن خترق ثوبه وال إبرة معه فكيف يفعل؟ وقد كان 
 .بعض مشاخيهم يأمر املسافر بأخذ العدة قبل السفر

فأخربنا أبو منصور القزاز، نا أبو بكر اخلطيب، نا أبو القاسم عبد الكرمي بن هوازن 
: مسعت أبا العباس البغدادي يقول: مي يقولمسعنا أبا عبد الرمحن السل: القشريي، قال

كان إبراهيم اخلواص جمردا يف التوكل يدقق فيه، وكان ال تفارقه : مسعت الفرغاين يقول
يا أبا إسحاق ِلم جتمع هذا وأنت متنع من كل : إبرة وخيوط وركوة ومقراض فقيل له

، والفقري ال يكون مثل هذا ال ينقض التوكل ألن هللا تعاىل علينا فرائض: شيء؟ فقال
عليه إال ثوب واحد فرمبا يتخرق ثوبه وإن مل يكن معه إبرة وخيوط تبدو عورته فتفسد 
عليه صلواته، وإن مل يكن معه ركوة تفسد عليه طهارته، وإذا رأيت الفقري بال ركوة 

 .وال إبرة وال خيوط فامه يف صالته

 ذكر تلبيس إبليس على الصوفية إذا قدموا من السفر

                                     
من حديث ) ٢٢٤٤/١٥٣(، ومسلم ىف السالم )٢٤٦٦(أخرجه البخارى ىف املظامل : متفق عليه )١(

 .أىب هريرة
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من مذهب القوم أن املسافر إذا قدم فدخل الرباط وفيه : ال املصنف رمحه اهللاق
مجاعة مل يسلم عليهم حىت يدخل امليضأة، فإذا توضأ جاء وصلى ركعتني مث سلم على 
الشيخ مث سلم على اجلماعة، وهذا ما ابتدعه متأخروهم على خالف الشريعة، ألن 

 قوم سن له أن يسلم عليهم سواء كان على فقهاء اإلسالم أمجعوا على أن من دخل على
للطفل : طهارة أو مل يكن، إال أن يكونوا أخذوا هذا من مذهب األطفال، فإنه إذا قيل

ما غسلت وجهي بعد، أو لعل األطفال علِّموه من هؤالء : مل ال تسلم علينا؟ قال
 .املبتدعني

 بكر بن مالك، ثنا عبد اهللا بن أَخبرنا ابن احلصني، نا أبو علي بن املذهب، نا أبو
: أمحد، ثين أيب، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن مهام بن منبٍه، ثنا أبو هريرة رضي اهللا عنه

ليسلم الصغري على الكبري، واملار على القاعد والقليل على «قال رسول اهللا : قال
 .ن السفر مساءومن مذهب القوم تغميز القادم م. ، أخرجه يف الصحيحني)١(»الكثري

باب السنة يف تغميزهم القادم من : أنبأنا أبو زرعة طاهر بن حممد عن أبيه قال
دخلت على النيب وغالم له : السفر أول ليلة لتعبه، واحتج حبديث عمر رضي اهللا عنه

 .)٢(»إن الناقة قد اقتحمتين«: ما شأنك يا رسول اهللا؟ قال: حبشي يغمز ظهره فقلت

: انظروا إخواين إىل فقه هذا احملتج، فإنه كان ينبغي أن يقول: هللاقال املصنف رمحه ا
باب السنة يف تغميز من رمت به ناقته، وتكون السنة تغميز الظهر ال القدم، ومن أين له 
. أنه كان يف سفر وأنه غمز أول ليلة مث جيعل تغميز النيب كما اتفق ألجل أمل ظهره سنة

ومن مذهبهم عمل دعوة . لدقيق أحسن ما ذكرهلقد كان ترك استخراج هذه الفقه ا
باب اختاذهم العترية للقادم، واحتج حبديث عائشة رضي اهللا عنها : قال ابن طاهر. للقادم

                                     
من ) ٢١٦٠/١(ومسلم ىف السالم ) ٦٢٣٤، ٦٢٣١(أخرجه البخارى ىف االستئذان : تفق عليهم )١(

 .حديث أىب هريرة
، وذكره )٣٠٣٣(، والبزار )٨٠٧٧(، وىف األوسط ١/٨٣أخرجه الطرباىن ىف الصغري : ضعيف )٢(

لم، ورجاله رجال الصحيح خال عبد اهللا بن زيد بن أس«:  وقال٥/٩٦اهليثمى ىف جممع الزوائد 
 .»وقد وثقه أبو حامت وغريه، وضعفه ابن معني وغريه
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أن النيب سافر سفرا، فنذرت جارية من قريش إن اهللا تعاىل رده أن تضرب يف بيت 
 .)١(»ِت فاضريبإنْ كنِت نذر«عائشة رضي اهللا عنها بدف، فلما رجع فقال النيب 

قد بينا أن الدف مباح، وملا نذرت هذه املرأة مباحا، أمرها : قال املصنف رمحه اهللا
 .أن تفي، فكيف حيتج هبذا على الغناء والرقص عند قدوم املسافر

 ذكر تلبيس إبليس على الصوفية إذا مات هلم ميت
 :له يف ذلك تلبيسان

ومن بكى على هالك خرج عن طريق أم يقولون ال يبكى على هالك، : األول
 .أهل املعارف

وهذه دعوى تزيد على الشرع، فهي حديث خرافة وخترج عن : قال ابن عقيل
العادات والطباع، فهي احنراف عن املزاج املعتدل، فينبغي أن يطالب هلا بالعالج باألدوية 

عيناه من احلزن فهو وابيضت ﴿: املعدلة للمزاج، فإن اهللا تعاىل أخرب عن نيب كرمي فقال
وبكى رسول ] ٨٤: يوسف [﴾يا أسفى على يوسف﴿: ، وقال]٨٤: يوسف [﴾كظيم

، وقالت فاطمة )٣(»واكرباه«: ، وقال)٢(»إن العني لتدمع«: اهللا عند موت ولده وقال
، ومسع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه )٤(فلم ينكر» واكرب أبتاه«: رضي اهللا عنها

                                     
وأخرجه ). ٢٦٥٦(أخرجه الفاكهى ىف تاريخ بسند حسن كما ىف تلخيص احلبري : حسن )١(

، ٣٥٦، ٥/٣٥٣وأمحد ىف املسند » حسن صحيح غريب«: وقال) ٣٦٩٠(الترمذى ىف املناقب 
 . لكربى من حديث بريدة، والبيهقى ىف السنن ا) موارد٢٠١٥(وابن حبان ىف صحيحه 

 .من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) ٣٣١٢(وأخرجه أبو داود ىف األميان والنذور 
من حديث ) ٢٣١٥/٦٢(، ومسلم ىف الفضائل )١٣٠٣(أخرجه البخارى ىف اجلنائز : متفق عليه )٢(

 .أنس بن مالك
وفيه عبد املنعم بن «:  اهليثمى وقال٣١، ٩/٣٠أخرجه الطرباىن كما ىف جممع الزوائد : موضوع )٣(

، وذكره ابن اجلوزى ىف ٤/٧٣، وأبو نعيم ىف حلية األولياء »إدريس وهو كذاب وضاع
 .»هذا حديث موضوع«:  وقال١/٢٩٥املوضوعات 

 من حديث أنس بن ٣/١٤١، وأمحد ىف املسند )٤٤٦٢(أخرجه البخارى ىف املغازى : صحيح )٤(
= 
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 )الطويل: (متمما يندب أخاه ويقول

من الدهر حىت قيل لن يتصـدعا       وكنا كنـدماين جذميـة حقبـة
لو : لييت كنت أقول الشعر فأندب أخي زيدا، فقال متمم: فقال عمر رضي اهللا عنه

مات أخي كما مات أخوك ما رثيته، وكان مالك مات على الكفر وزيد قتل شهيدا، 
 ال تزال اإلبل الغليظة األكباد حتن مث. ما عزاين أحد يف أخي كمثل تعزيتك: فقال عمر

وكل مأخوذ . إىل مآلفها من األعطان واألشخاص، وترغو للفصالن، ومحام الطري ترجع
من البالء، فال بد أن يتضرع ومن مل حتركه املسار واملطربات وتزعجه املخزيات فهو إىل 

 .اجلماد به أقرب

 يف اخلروج عن مست الطبع، فقال وقد أبان النيب عليه الصالة والسالم عن العيب
أو أملك لك أن «: مل أُقَبلْ أحدا من ولدي وكان له عشرة من الولد فقال: للذي قال

 . وجعل يلتفت إىل مكة ملا خرج)١(»نزع اهللا الرمحة من قلبك

وقد قنع . فاملطالب ملا خيرج عن الشرائع وينبو عن الطباع جاهل يطالب جبهل
 خدا وال نشق جيبا، فأما دمعة سائلة وقلب حزين فال عيب يف الشرع منا أن ال نلطم

 .ذلك

أم يعملون عند موت امليت دعوة ويسموا عرسا ويغنون فيها : التلبيس الثاين
ويرقصون ويلعبون ويقولون نفرح للميت إذ وصل إىل ربه، والتلبيس يف هذا عليهم من 

 :ثالثة أوجه

امليت طعام الشتغاهلم باملصيبة عن إعداد الطعام أن املسنون أن يتخذ ألهل : أحدها
 .ألنفسهم وليس من السنة أن يتخذه أهل امليت ويطعمونه إىل غريهم

                                     = 
 .مالك

من حديث ) ٢٣١٧/٦٤(، ومسلم ىف الفضائل )٥٩٩٨(ارى ىف األدب أخرجه البخ: متفق عليه )١(
 .عائشة
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واألصل يف اختاذ الطعام ألجل امليت ما أخربنا به أبو الفتح الكروخي، نا أبو عامر 
، ثنا أمحد أخربنا اجلراحي، ثنا احملبويب، ثنا الترمذي: األزدي، وأبو بكر الغورجي قال
حدثنا سفيان بن عيينة، عن جعفر بن خالد، عن أبيه، : ابن منيع، وعلي بن حجر قاال
اصنعوا آلل جعفر طعاما فإنه «ملا جاء نعي جعفر فقال النيب : عن عبد اهللا بن جعفر، قال

 .هذا حديث حسن صحيح: ، قال الترمذي)١(»قد جاءهم ما يشغلهم

وصل إىل ربه، وال وجه للفرح ألنا ال : قولونأم يفرحون للميت وي: والثاين
 .نتيقن أنه غفر له، وما يؤمنا أن نفرح له وهو يف املعذبني

 .لقد شغلين احلزن لك عن احلزن عليك: وقد قال عمر بن ذر ملا مات ابنه

أَخبرنا عبد األول، نا ابن املظفر، نا ابن أعني، ثنا الفربري، ثنا البخاري، ثنا أبو 
مملا : ان، نا شعيب، عن الزهري، ثين خارجة بن زيد األنصاري، عن أم العالء قالتالي

رمحة اهللا عليك يا أبا السائب : مات عثمان بن مظعون دخل علينا رسول اهللا فقلت
 .)٢(»وما يدريك أن اهللا أكرمه«فشهاديت عليك لقد أكرمك اهللا، فقال النيب 

لدعوة فيخرجون هبذا عن الطباع السليمة أم يرقصون ويلعبون يف تلك ا: والثالث
مث إن كان ميتهم قد غفر له فما الرقص واللعب بشكرهم وإن . اليت يؤثر عندها الفراق

 .كان معذبا فأين أثر احلزن؟

 ذكر تلبيس إبليس على الصوفية يف ترك التشاغل بالعلم
 العلم، اعلم أن أول تلبيس إبليس على الناس صدهم عن: قال املصنف رمحه اهللا

وقد دخل على . ألن العلم نور فإذا أطفأ مصابيحهم خبطهم يف الظلم كيف شاء
                                     

، وابن ماجه ىف اجلنائز )٩٩٨(، والترمذى ىف اجلنائز )٣١٣٢(أخرجه أبو داود ىف اجلنائز : حسن )١(
.  ووافقه الذهىب١/٣٧٢، وصححه احلاكم ىف املستدرك ١/٢٠٥، وأمحد ىف املسند )١٦١٠(

 .ترمذىوحسنه األلباىن ىف صحيح ال
 من حديث أم ٦/٤٣٦، وأمحد ىف املسند )٢٦٨٧(أخرجه البخارى ىف الشهادات : صحيح )٢(

 .العالء
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 .الصوفية يف هذا الفن من أبواب

أنه منع مجهورهم من العلم أصالً وأراهم أنه حيتاج إىل تعب وكلف : أحدها
 .فحسن عندهم الراحة فلبسوا املراقع وجلسوا على بساطة البطالة

 أمحد السمرقندي، نا محد بن أمحد احلداد، نا أبو نعيم أَخبرنا إمساعيل بن
مسعت : األصفهاين، ثنا أبو حممد بن حيان، ثنا أبو احلسن البغدادي، ثنا ابن صاعد، قال

أن : وبيان ما قاله الشافعي. أسس التصوف على الكسل: الشافعي رضي اهللا عنه يقول
ستجالب الدنيا بالعلوم يطول، وا. مقصود النفس إما الواليات وإما استجالب الدنيا
والصوفية قد تعجلوا الواليات، فإم . ويتعب البدن، وهل حيصل املقصود أو ال حيصل

 .واستجالب الدنيا فإا إليهم سريعة. يرون بعني الزهد

أَخبرنا عبد احلق، نا املبارك بن عبد اجلبار، نا أبو الفرج الطناجريي، ثنا أبو حفص 
  ومن الصوفية من ذم العلماء ورأى أن االشتغال بالعلم بطَالة،:ابن شاهني، قال

إن علومنا بال واسطة، وإمنا رأوا بعد الطريق يف طلب العلم فقصروا الثياب : وقالوا
 .ورقعوا اجلباب ومحلوا الركاء وأظهروا الزهد

نعوا أنه قنع قوم منهم باليسري منه ففام الفضل الكثري يف كثرته، فاقت: والثاين
بأطراف األحاديث وأومههم أن علو اإلسناد واجللوس للحديث كله رياسة ودنيا وأن 

 .للنفس يف ذلك لذة

وكشف هذا التلبيس أنه ما من مقام عال إال وله فضيلة وفيه خماطرة، فإن اإلمارة 
والقضاء والفتوى كله خماطرة، وللنفس فيه لذة، ولكن فضيلته عظيمة كالشوك يف جوار 

 .فينبغي أن تطلب الفضائل ويتقى ما يف ضمنها من اآلفاتالورد، 

فأما ما يف الطبع من حب الرياسة فإنه إمنا وضع لتجتلب هذه الفضيلة، كما وضع 
طلبنا : حب النكاح ليحصل الولد، وبالعلم يتقوم قصد العامل، كما قال يزيد بن هارون

 .العلم لغري اهللا فأىب إال أن يكون هللا
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 .ا على اإلخالص، ومن طالب نفسه بقطع ما يف طبعه مل ميكنهأنه دلن: ومعناه

أنه أوهم قوما منهم أن املقصود العمل، وما فهموا أن التشاغل بالعلم من : والثالث
أوىف األعمال، مث إن العامل وإن قصر سري عمله فإنه على اجلادة، والعابد بغري علم على 

 .غري الطريق

 منهم أن العامل ما اكتسب من البواطن، حىت إن أنه أرى خلقًا كثريا: والرابع
 )املتقارب: (وكان الشبلي يقول. حدثين قليب عن ريب: أحدهم يتخايل له وسوسة فيقول

برزت عليهم بعلـم اِخلـرق      إذا طــالبوين بعلــم الــورق
وقد مسوا علم الشريعة علم الظاهر ومسوا هواجس النفوس العلم الباطن، واحتجوا 

نا به عبد احلق بن عبد اخلالق، نا احلسني ابن علي الطناجريي، نا أبو حفص له مبا أخرب
بن شاهني، ثنا علي بن حممد بن جعفر بن أمحد ابن عنبسة العسكري، ثين دارم بن 

مسعت : مسعت حيىي بن احلسني ابن زيد بن علي، قال: قبيصة بن شل الصنعاين، قال
زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن احلسن حيىي ابن عبد اهللا بن حسني، عن حيىي بن 

علم الباطن سر من «: بن علي، عن علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه عن النيب أنه قال
سر اهللا عز وجل، وحكم من أحكام اهللا تعاىل، يقذفه اهللا عز وجل يف قلوب من يشاء 

 .)١(»من أوليائه

 النيب ويف إسناده جماهيل وهذا حديث ال أصل له عن: قلت: قال املصنف رمحه اهللا
 .ال يعرفون

أنبأنا حممد بن ناصر، نا أبو الفضل بن علي السهلكي، نا أبو علي عبد اهللا بن 
إبراهيم النيسابوري، ثنا أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن جهضم، ثنا أبو الفتح أمحد بن 

جل فقيه عامل كان يف ناحية أيب يزيد ر: احلسن، ثنا علي ابن جعفر، عن أيب موسى، قال

                                     
، وقال ١/٢٨٠، وابن عراق ىف تنـزيه الشريعة )٣٩٢٢(أخرجه الديلمى ىف الفردوس : موضوع )١(

 .»موضوع«): ١٢٢٧(ال أصل له، وقال األلباىن ىف الضعيفة : املصنف
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وما : قد حكي يل عنك عجائب، فقال أبو يزيد: تلك الناحية، فقصد أبا يزيد وقال له
علمك هذا يا أبا يزيد عن من ومن أين وِمن من؟ : فقال له. مل تسمع من عجائيب أكثر

من عمل مبا يعلم ورثه اهللا «علمي من عطاء اهللا تعاىل، ومن حيث قال : فقال أبو يزيد
علم ظاهر وهو حجة اهللا تعاىل على : العلم علمان«، ومن حيث قال )١(»مل يعلمعلم ما 

، وعلمك يا شيخ نقل من لسان عن لسان )٢(»خلقه، وعلم باطن وهو العلم النافع
 .التعليم، وعلمي من اهللا إهلام من عنده

. علمي عن الثقات عن رسول اهللا عن جربيل عن ربه عز وجل: فقال له الشيخ
: يا شيخ كان للنيب علم عن اهللا مل يطلع عليه جربيل وال ميكائيل، قال: بو يزيدفقال له أ

أبينه لك . نعم: ولكن أريد أن يصح يل علمك الذي تقول هو من عند اهللا، قال. نعم
 .قدر ما يستقر يف قلبك معرفته

يا شيخ علمت أن اهللا تعاىل كلم موسى تكليما وكلم حممدا ورآه كفاحا، : مث قال
أما علمت أن كالم الصديقني واألولياء بإهلام : قال. نعم: أن حلم األنبياء وحي؟ قالو

 .منه، وفوائده من قلوهبم، حىت أنطقهم باحلكمة ونفع هبم األمة

ما أهلم اهللا تعاىل أم موسى أن تلقي موسى يف التابوت فألقته، : ومما يؤكد ما قلت
 ﴾وما فعلته عن أمرى﴿: وله ملوسىوأهلم اخلضر يف السفينة والغالم واحلائط، ق

إن ابنة خارجة حاملة : ، وكما قال أبو بكر لعائشة رضي اهللا عنهما]٨٢: الكهف[

                                     
، وذكره املأل على القارئ ىف األسرار املرفوعة ١٠/١٥و نعيم ىف حلية األولياء أخرجه أب: موضوع )١(

): ٤٢٢(، وقال األلباىن ىف الضعيفة ٢٨٦، ١، والشوكاىن ىف الفوائد اموعة )٣٢٥(
 .»موضوع«

، وابن عبد الرب النمرى ىف كتاب العلم كما ىف )٣٦٤(أخرجه الدارمى ىف املقدمة : ضعيف )٢(
 .  عن احلسن مرسال١/١٠٣الترغيب 

: ١/١٠٣ من حديث جابر، وقال املنذرى ىف الترغيب ٤/٣٤٦وأخرجه اخلطيب ىف تاريخ بغداد 
: ١/٨٩وقال األلباىن ىف املشكاة . ١/٥٨ختريج أحاديث اإلحياء : ، وانظر»بإسناد حسن«
 ).٣٧٧٨(ضعيف اجلامع : ، وانظر»ضعيف«
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 .يا سارية اجلبل: ببنت، وأهلم عمر رضي اهللا عنه فنادى

مسعت أبا عبد اهللا الشريازي : أنبأنا ابن ناصر، أنبأنا أبو الفضل السهلكي قال
حضرت جملس أيب : مسعت إبراهيم سبتية يقول: يقولمسعت يوسف بن احلسني : يقول

فالن لقي فالنا وأخذ من علمه وكتب منه الكثري، وفالن لقي : يزيد والناس يقولون
مساكني أخذوا علمهم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن احلي : فالنا، فقال أبو يزيد

 .الذي ال ميوت

وىل من قلة العلم إذ لو كان عاملًا هذا الفقه يف احلكاية األ: قال املصنف رمحه اهللا
لعلم أن اإلهلام للشيء ال ينايف العلم وال يتسع به عنه، وال ينكر أن اهللا عز وجل يلهم 

 .)١(»إن يف األمم محدِثني وإن يكن يف أميت فَعمر«اإلنسان الشي كما قال النيب 

الف العلم مل جيز له أن واملراد بالتحديث إهلام اخلري، إال أن امللهم لو أهلم ما خي
إنه نيب وال ينكر لألنبياء االطالع بالوحي على : وأما اخلضر فقد قيل. يعمل عليه

العواقب، وليس اإلهلام من العلم يف شيء إمنا هو مثرة العلم والتقوى فيوفق صاحبهما 
 .للخري ويلهم الرشد

ليس هذا بشيء إذ إنه يعتمد على اإلهلام واخلواطر ف: فأما أن يترك العلم ويقول
 .لوال العلم النقلي ما عرفنا ما يقع يف النفس أمن اإلهلام للخري أو الوسوسة من الشيطان

واعلَم أن العلم اإلهلامي امللقى يف القلوب ال يكفي عن العلم املنقول، كما أن 
ية وال العلوم العقلية ال تكفي عن العلوم الشرعية، فإن العقلية كاألغذية والشرعية كاألدو

 .ينوب هذا عن هذا

أصلح ما ينسب إليه هذا القائل أنه ما : أخذوا علمهم ميتا عن ميت: وأما قوله

                                     
 من حديث ٢/٣٣٩، وأمحد ىف املسند )٣٦٨٩(بة أخرجه البخارى ىف فضائل الصحا: متفق عليه )١(

 . أىب هريرة
 .من حديث عائشة) ٢٣٩٨/٢٣(وأخرجه مسلم ىف فضائل الصحابة 
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 .يدري ما يف ضمن هذا القول، وإال فهذا طعن على الشريعة

من الصوفية من : أنبأنا ابن احلصني، نا ابن املذهب، نا أبو حفص بن شاهني، قال
وما كان املتقدمون يف : حنن علومنا بال واسطة، قال: ارأى االشتغال بالعلم بطالة، وقالو

 .التصوف إال رؤوسا يف القرآن والفقه واحلديث والتفسري ولكن هؤالء أحبوا البطالة

اعلم أن ميل أهل التصوف إىل اإلهلية دون التعليمية، : وقال أبو حامد الطوسي
: نفه املصنفون، بل قالواولذلك مل يتعلموا ومل حيرصوا على دراسة العلم وحتصيل ما ص

الطريق تقدمي ااهدات مبحو الصفات املذمومة وقطع العالئق كلها واإلقبال على اهللا 
تعاىل بكنه اهلمة، وذلك بأن يقطع اإلنسان مهه عن األهل واملال والولد والعلم وخيلو 

بالتأمل بنفسه يف زاوية ويقتصر على الفرائض والرواتب وال يقرن مهه بقراءة قرآن وال 
اهللا اهللا اهللا إىل أن ينتهي إىل حال : يف نفسه وال يكتب حديثًا وال غريه، وال يزال يقول
 .يترك حتريك اللسان مث ميحي عن القلب صورة اللفظ

عزيز علي أن يصدر هذا الكالم من فقيه، فإنه ال : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
ة اليت حثت على تالوة القرآن وطلب إنه على احلقيقة طيٌّ لبساط الشريع. خيفى قبحه

وعلى هذا املذهب فقد رأيت الفضالء من علماء األمصار فإم ما سلكوا هذه . العلم
 .الطريق وإمنا تشاغلوا بالعلم أولًا

وعلى ما قد رتب أبو حامد ختلو النفس بوساوسها وخياالا وال يكون عندها من 
 .عب فرييها الوسوسة حمادثة ومناجاةالعلم ما يطرد ذلك، فيلعب هبا إبليس أي مل

وال ننكر أنه إذا طهر القلب انصبت عليه أنوار اهلدى فينظر بنور اهللا، إال أنه ينبغي 
أن يكون تطهريه مبقتضى العلم ال مبا ينافيه، فإن اجلوع الشديد والسهر وتضييع الزمان 

يء ينسب إىل يف التخيالت أمور ينهى الشرع عنها، فال يستفاد من صاحب الشرع ش
مث ال تنايف بني العلم . ما ى عنه، كما ال تستباح الرخص يف سفر قد ى عنه
وإمنا تالعب الشيطان . والرياضة، بل العلم يعلِّم كيفية الرياضة ويعني على تصحيحها

بأقوام أبعدوا العلم وأقبلوا على الرياضة مبا ينهى عنه العلم، والعلم بعيد عنهم، فتارة 
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الفعل املنهي عنه، وتارة يؤثرون ما غريه أوىل منه، وإمنا كان يفيت يف هذه يفعلون 
 .احلوادث العلم، وقد عزلوه، فنعوذ ب اهللا من اخلذالن

كان عندنا بسوق السالح رجل كان : أنبأنا ابن ناصر عن أيب علي بن البنا قال
به فأمهلوا القرآن حجاب، والرسول حجاب، ليس إال عبد ورب، فافتنت مجاعة : يقول

 .العبادات واختفى خمافة القتل

أنبأنا حممد بن عبد امللك، نا أمحد بن علي بن ثابت، نا أبو احلسن حممد بن عبيد 
اهللا ابن حممد اجلبائي، ثنا أمحد بن سلمان النجاد، ثنا حممد بن عبد اهللا بن سليمان، ثنا 

إن قوما : عمرو قالهشام ابن يونس، ثنا احملاريب، عن بكر بن حنش، عن ضرار بن 
تركوا العلم وجمالسة أهل العلم واختذوا حماريب فصلوا وصاموا حىت يبس جلد أحدهم 
على عظمه وخالفوا السنة فهلكوا، فو اهللا الذي ال إله غريه ما عمل عامل قط على 

 .جهل إال كان ما يفسد أكثر مما يصلح

 نقد مسالك الصوفية يف تركهم االشتغال بالعلم
 ):فصل(

قد فرق كثري من الصوفية بني الشريعة واحلقيقة، وهذا جهل من قائله ألن و
الشريعة كلها حقائق، فإن كانوا يريدون بذلك الرخصة والعزمية فكالمها شريعة، وقد 

 .أنكر عليهم مجاعة من قدمائهم يف إعراضهم عن ظواهر الشرع

جاء :  سامل يقولمسعت أبا احلسن بن: وعن أيب احلسن غالم شعوانة بالبصرة يقول
جئت أن أكتب شيئًا : رجل إىل سهل بن عبد اهللا وبيده حمربة وكتاب فقال لسهل

: اكتب إن استطعت أن تلقى اهللا وبيدك احملربة والكتاب فافعل، قال: ينفعين اهللا به، فقال
الدنيا كلها جهل إال ما كان علما، والعلم كله حجة إال : يا أبا حممد أفدين فائدة، فقال

ا كان عمالً، والعمل كله موقوف إال ما كان منه على الكتاب والسنة، وتقوم السنة م
 .على التقوى
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احفظوا السواد على البياض فما أحد ترك الظاهر : وعن سهل بن عبد اهللا أنه قال
 .إال تزندق

ما من طريق إىل اهللا أفضل من العلم فإن عدلت : وعن سهل بن عبد اهللا أنه قال
 .علم خطوة ت يف الظالم أربعني صباحاعن طريق ال

كلُّ باطن خيالف ظاهرا : مسعت أبا سعيد اخلراز يقول: وعن أيب بكر الدقاق قال
 .فهو باطل

كنت مارا يف تيه بين إسرائيل فخطر ببايل أن علم : وعن أيب بكر الدقاق أنه قال
 تتبعها الشريعة كل حقيقة ال: احلقيقة مباين للشريعة فهتف يب هاتف من حتت شجرة

 .فهي كفر

: فقال» اإلحياء«وقد نبه اإلمام أبو حامد الغزايل يف كتاب : قال املصنف رمحه اهللا
إن احلقيقة ختالف الشريعة، أو الباطن خيالف الظاهر فهو إىل الكفر أقرب منه : من قال
 .إىل اإلميان

: ا احلقيقة، قالاملراد منه: جعلت الصوفية الشريعة امسا وقالوا: وقال ابن عقيل
وهذا قبيح ألن الشريعة وضعها احلق ملصاحل اخللق وتعبدام، فما احلقيقة بعد هذا سوى 
شيء واقع يف النفس من إلقاء الشياطني، وكل من رام احلقيقة يف غري الشريعة فمغرور 

 .خمدوع

 ذكر تلبيس إبليس على مجاعة من القوم يف دفنهم كتب العلم وإلقائها يف املاء
قد كان مجاعة منهم تشاغلوا بكتابة العلم، مث لبس عليهم : ل املصنف رمحه اهللاقا

 .ما املقصود إال العمل ودفنوا كتبهم: إبليس وقال

نعم الدليل كنت : فقد روي أن أمحد بن أيب احلواري رمى كتبه يف البحر، وقال
 .واالشتغال بالدليل بعد الوصول حمال

حلديث ثالثني سنة فلما بلغ منه الغاية محل كتبه ولقد طلب أمحد بن أيب احلواري ا
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يا ِعلْم مل أفعل بك هذا اونا وال استخفافًا حبقك ولكين كنت : وقال. إىل البحر فغرقها
 .أطلبك ألهتدي بك إىل ريب فلما اهتديت بك استغنيت عنك

 مسعت :أَخبرنا أبو بكر بن حبيب، نا أبو سعد بن أيب صادق، نا ابن باكويه، قال
مسعت أبا احلسن بن سامل، عن أيب عبد اهللا : أبا احلسن غالم شعوانة بالبصرة، يقول

أبو احلسني بن اخلالل كان : حممد بن عبد اهللا احلافظ، قال أمحد بن حممد بن إمساعيل
حسن الفهم، له صرب على احلديث وأنه كانه يتصوف ويرمي باحلديث مدة مث يرجع 

 رمى جبملة من مساعاته القدمية يف دجلة، فأول ما مسع على ويكتب، ولقد أخربت أنه
 .أيب العباس األصم وطبقته وكتب الكثري

مسعت أبا عمرو بن أيب : أنبأنا زاهر بن طاهر، نا أمحد بن احلسني البيهقي، قال
لقد كان موسى بن هارون يقرأ علينا، فإذا فرغ من : جعفر، يقول مسعت أبا طاهر يقول

 .قد أديته: له يف دجلة ويقولاجلزء رمى بأص

: أَخبرنا حممد بن ناصر، نا أمحد بن علي بن خلف، نا أبو عبد الرمحن السلمي قال
ورث أبو عبد : مسعت مجاعة من مشايخ الري يقولون: مسعت أبا نصر الطوسي، يقول

اهللا املقري عن أبيه مخسني ألف دينار سوى الضياع والعقار، فخرج عن مجيع ذلك 
أحرمت وأنا غالم حدث : فسألت أبا عبد اهللا عن ذلك فقال: نفقها على الفقراء، قالوأ

وخرجت إىل مكة على الوحدة حني مل يبق يل شيء أرجع إليه، وكان اجتهادي أن 
أزهد يف الكتب وما مجعت من العلم واحلديث أشد علي من اخلروج إىل مكة والتقطع 

 .يف األسفار واخلروج عن ملكي

ربا أبو منصور القزاز، نا أمحد بن علي بن ثابت، نا إمساعيل احلريي، ثنا حممد أَخن
مسعت الشبلي : مسعت أبا العباس بن احلسني البغدادي يقول: بن احلسني السلمي، قال

أعرف من مل يدخل يف هذا الشأن حىت أنفق مجيع ملكه وغرق يف هذه الدجلة : يقول
 .قرأ بكذا وكذا رواية، يعين بذلك نفسهسبعني قمطرا مكتوبا خبطه، وحفظ و

قد سبق القول بأن العلم نور، وأن إبليس حيسن لإلنسان : قال املصنف رمحه اهللا
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 .إطفاء النور ليتمكن منه يف الظلمة، وال ظلمة كظلمة اجلهل

وملا خاف إبليس أن يعاود هؤالء مطالعة الكتب فرمبا استدلوا بذلك على مكايده 
ب وإتالفها، وهذا فعل قبيح حمظور وجهل باملقصود بالكتب، وبيان حسن هلم دفن الكت

هذا أن أصل العلوم القرآن والسنة، فلما علم الشرع أن حفظهما يصعب أمر بكتابة 
 .املصحف وكتابة احلديث

فإن رسول اهللا كان إذا نزلت عليه آية دعا بالكاتب فأثبتها، وكانوا : فأما القرآن
جارة وعظام الكتف، مث مجع القرآن بعده يف املصحف أبو بكر يكتبوا يف العسب واحل

صونا عليه، مث نسخ من ذلك عثمان ابن عفان رضي اهللا عنه وبقية الصحابة، وكل ذلك 
 .حلفظ القرآن لئال يشذ منه شيء

ال تكتبوا «: فإن النيب قَصر الناس يف بداية اإلسالم على القرآن وقال: وأما السنة
. ، فلما كثرت األحاديث ورأى قلة ضبطهم أذن هلم يف الكتابة)١(»نعين سوى القرآ

ابسط «: فروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه شكا إىل رسول اهللا قلة احلفظ فقال
، فقال »ضمه إليك«: ، فبسط رداءه، وحدثه النيب عليه الصالة والسالم وقال»رداءك

 .)٢(سول اهللافلم أنس بعد ذلك شيئًا مبا حدثنيه ر: أبو هريرة

 .)٣(، يعين بالكتابة»استعن على حفظك بيمينك«: ويف رواية أنه قال

وما : يا رسول اهللا: فقلت» قيدوا العلم«: وروى عنه عبد اهللا بن عمرو أنه قال

                                     
 من حديث ٣٩، ٢١، ٣/١٢، وأمحد ىف املسند )٣٠٠٤/٧٢(أخرجه مسلم ىف الزهد : صحيح )١(

قرآن فليمحه، ال تكتبوا عىن، ومن كتب عىن غري ال«:  قالeأىب سعيد اخلدرى، أن رسول اهللا 
 .»..وحدثوا عىن وال حرج

 ).٢٤٩٢/١٥٩(، ومسلم ىف فضائل الصحابة )١١٩(أخرجه البخارى ىف العلم : متفق عليه )٢(
هذا حديث إسناده ليس بذلك القائم، «: وقال) ٢٦٦٦(أخرجه الترمذى ىف العلم : ضعيف )٣(

 .»اخلليل بن مرة منكر احلديث: ومسعت حممد بن إمساعيل يقول
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 .)١(»الكتابة«: تقييده؟ قال

إنا نسمع منك أشياء : قلنا يا رسول اهللا: وروى عنه أيضا رافع بن خديج قال
 .)٢(»اكتبوا وال حرج«: قالأفنكتبها؟ 

واعلم أن الصحابة ضبطت ألفاظ رسول اهللا وحركاته : قال املصنف رمحه اهللا
 .وأفعاله واجتمعت الشريعة من رواية هذا ورواية هذا

نضر اهللا امرأ مسع مقاليت فوعاها «: ، وقال)٣(»بلغوا عين«وقد قال رسول اهللا 
ا يسمع ال يكاد حيصل إال من الكتابة ألن وتأدية احلديث كم. )٤(»فأداها كما مسعها

أمله : وقد كان أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه حيدث باحلديث فيقال له. احلفظ خوان
 .ال، بل من الكتاب: علينا، فيقول

أمرين سيدي أمحد بن حنبل أن ال أحدث إال من : وقد قال علي بن املديين
ها التابعون وسافر احملدثون وقطعوا فإذا كانت الصحابة قد روت السنة وتلقا. الكتاب

شرق األرض وغرهبا لتحصيل كلمة من ههنا وكلمة من هنا وصححوا ما صح وزيفوا 
ما مل يصح وجرحوا الرواة وعدلوا وهذبوا السنن وصنفوا، مث من يغسل ذلك فيضيع 

                                     
:  وقال١/١٥٢، وذكره اهليثمى ىف جممع الزوائد )٨٤٨(أخرجه الطرباىن ىف األوسط : ضعيف )١(

ثقة قليل احلديث، وقال : وفيه عبد اهللا بن املؤمل وثقة ابن معني وابن حبان، وقال ابن سعد«
ابن املؤمل «:  وقال الذهىب١/١٠٦، واحلاكم ىف املستدرك »أحاديثه مناكري: اإلمام أمحد

 .»ضعيف
وفيه «:  وقال١/١٥١، وذكر اهليثمى ىف جممع الزوائد ٤/٣٢٩أخرجه الطرباىن ىف الكبري : ضعيف )٢(

 .»أبو مدرك روى عن رفاعة بن رافع، وعنه بقية، ومل أر من ذكره
 من ٢٠٢، ٢/١٥٩، وأمحد ىف املسند )٣٤٦١(أخرجه البخارى ىف أحاديث األنبياء : صحيح )٣(

 .حديث عبد اهللا بن عمرو
وأمحد ىف املسند ) ٢٦٥٦(، والترمذى ىف العلم )٣٦٦٠(أخرجه أبو داود ىف العلم : يحصح )٤(

 .  من حديث زيد بن ثابت٥/١٨٣
، وأمحد )٢٣٢(، وابن ماجه ىف املقدمة »حسن صحيح«: وقال) ٢٦٥٨(وأخرجه الترمذى ىف العلم 

 . من حديث ابن مسعود١/٤٣٧ىف املسند 



-٤١٥- تلبيس إبليس

 .التعب وال يعرف حكم اهللا يف حادثة، فما عوندت الشريعة مبثل هذا

 .لشرائع قبلنا إسناد إىل نبيهم، وإمنا هذه خصيصة هلذه األمةفهل لشريعة من ا

وقد روينا عن اإلمام أمحد بن حنبل مع كونه طاف الشرق والغرب يف طلب 
: ما كتبت عن فالن؟ فذكر له أن النيب عليه الصالة والسالم: احلديث أنه قال البنه

إنا : ام أمحد بن حنبل، فقال اإلم)١(»كان خيرج يوم العيد من طريق ويرجع من أخرى«
هللا سنة من سنن رسول اهللا مل تبلغين، وهذا قوله مع إكثاره ومجعه، فكيف مبن مل 

 يكتب؟ وإذا كتب غسل؟

أفترى إذا غسلت الكتب ودفنت عالم يعتمد يف الفتاوى واحلوادث؟ على فالن 
 .بعد اهلدىالزاهد أو فالن الصويف أو على اخلواطر فيما يقع هلا نعوذ ب اهللا من الضالل 

 ):فصل(

وال ختلو هذه الكتب اليت دفنوها أن يكون فيها حق أو : قال املصنف رمحه اهللا
باطل أو قد اختلط احلق بالباطل، فإن كان فيها باطل فال لوم على من دفنها، وإن كان 
قد اختلط احلق بالباطل ومل ميكن متييزه كان عذرا يف إتالفها، فإن أقواما كتبوا عن 

 .عن كذابني واختلط األمر فدفنوا كتبهمثقات و

 .وعلى هذا حيمل ما يروى عن دفن الكتب عن سفيان الثوري

وإن كان فيه احلق والشرع فال حيل إتالفها بوجه لكوا ضابطة العلم وأمواالً، 
جوابك : قيل له. تشغلين عن العبادة: وليسأل من يقصد إتالفها عن مقصوده فإن قال

 :من ثالثة أوجه

 .أنك لو فهمت لعلمت أن التشاغل بالعلم أوىف العبادات: هاأحد
                                     

من حديث جابر بن عبد اهللا وأخرجه الترمذى ىف ) ٩٨٦(ن أخرجه البخارى ىف العيدي: صحيح )١(
، وصححه )١٣٠١(، وابن ماجه ىف إقامة الصالة »حسن غريب«: ، وقال)٥٤١(الصالة 

 . ووافقه الذهىب كلهم من حديث أىب هريرة١/٢٦٩احلاكم ىف املستدرك 
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أن اليقظة اليت وقعت لك ال تدوم، فكأين بك وقد ندمت على ما فعلت : والثاين
واعلم أن القلوب ال تبقى على صفائها بل تصدأ فتحتاج إىل جالء، . بعد الفوات

 .وجالؤها النظر يف كتب العلم

 مث مل يصرب على التحديث فحدث من وقد كان يوسف بن أسباط دفن كتبه
 .حفظه فخلط

أننا نقدر متام يقظتك ودوامها والغىن عن هذه الكتب، فهال وهبتها : والثالث
ملبتدىء من الطالب ممن مل يصل إىل مقامك، أو وقفتها على املنتفعني هبا، أو بعتها 

 .وتصدقت بثمنها، أما إتالفها فال حيل حبال

 بن حنبل أنه سئل عن رجل أوصى أن تدفن كتبه وقد روي املروزي عن أمحد
 .ما يعجبين أن يدفن العلم: فقال

أنبأنا أمحد بن علي بن ثابت، نا : وأنبأنا حممد بن عبد امللك، وحيىي بن علي، قال
عبيد اهللا بن عبد العزيز الربذعي، نا حممد بن عبيد اهللا بن الشخري، ثنا أبو بكر حممد ابن 

ال أعرف : مسعت أمحد بن حنبل يقول: مسعت املروزي يقول: أمحد ابن النخاس، قال
 .لدفن الكتب معىن

 ذكر تلبيس إبليس على الصوفية يف إنكارهم من تشاغل بالعلم
ملا انقسم هؤالء بني متكاسل عن طلب العلم وبني ظان أن : قال املصنف رمحه اهللا

العلم الباطن، وا عن : العلم هو ما يقع يف النفوس من مثرات التعبد ومسوا ذلك العلم
 .التشاغل بالعلم الظاهر

أَخبرنا عبد الرمحن بن حممد القزاز، نا أبو بكر أمحد بن علي، نا علي بن أيب علي 
مسعت جعفرا اخللدي، : البصري، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن حممد الطربي، قال

مضيت إىل عباس الدوري وأنا لو تركين الصوفية جلئتكم بإسناد الدنيا، لقد : يقول
حدث فكتبت عنه جملسا واحدا، وخرجت من عنده فلقيين بعض من كنت أصحبه من 
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وحيك تدع علم اخلرق وتأخذ علم : إيش هذا معك؟ فأريته إياه فقال: الصوفية فقال
 .مث خرق األوراق، فدخل كالمه يف قليب فلم أعد إىل عباس. الورق

كنت أنزل رباط : ين عن أيب سعيد الكندي قالوبلغ: قال املصنف رمحه اهللا
الصوفية وأطلب احلديث يف خفية حبيث ال يعلمون، فسقطت الدواة يوما من كمي، 

 .استر عورتك: فقال يل بعض الصوفية

أَخبرنا حممد بن ناصر، نا أبو القاسم هبة اهللا بن عبد اهللا الواسطي، نا أبو بكر 
كان بيدي : الفوارس، نا احلسني بن أمحد الصفار، قالاخلطيب، نا أبو الفتح ابن أيب 

 .غيب سوادك عين يكفيين سواد قليب: حمربة، فقال يل الشبلي

مسعت : أَخبرنا أبو بكر بن حبيب، نا أبو سعد بن أيب صادق، نا ابن باكويه، قال
وقفت ببغداد على حلقة : مسعت علي بن مهدي يقول: عبد اهللا الغزال املذكر، قال

 )املتقارب: (لشبلي فنظر إيل ومعي حمربة فأنشأ يقولا

وجبت الـبالد لوجـد القلـق       تسربلت للحرب ثـوب الغـرق
وعنك نطقت لدى مـن نطـق       ففيك هتكـت قنـاع الغـوى
ــورق ــم ال ــاطبوين بعل برزت علـيهم بعلـم اخلـرق       إذا خ

ن سبيل اهللا، من أكرب املعاندة هللا عز وجل، الصد ع: قلت: قال املصنف رمحه اهللا
وأوضح سبيل اهللا العلم، ألنه دليل على اهللا وبيان ألحكام اهللا وشرعه، وإيضاح ملا حيبه 

 .ويكرهه، فاملنع منه معاداة هللا ولشرعه، ولكن الناهني عن ذلك ما تفطنوا ملا فعلوا

 مسعت أبا عبد اهللا: نا ابن أيب صادق، نا ابن باكويه، قال: قال: أَخبرنا ابن حبيب
اشتغلوا بتعلم العلم وال يغرنكم كالم الصوفية فإين كنت أخىبء : ابن خفيف، يقول

حمربيت يف جيب مرقعيت والكاغد يف حزة سراويلي، وكنت أذهب خفية إىل أهل العلم، 
 .ال تفلح، مث احتاجوا إيل بعد ذلك: فإذا علموا يب خاصموين، وقالوا

هذه سرج : أيدي طلبة العلم فيقولوقد كان اإلمام أمحد بن حنبل يرى احملابر ب
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 .اإلسالم

: إىل مىت يا أبا عبد اهللا؟ فقال: وكان هو حيمل احملربة على كرب سنه، فقال له رجل
ال تزال طائفة من أميت منصورين «: وقال يف قوله عليه الصالة والسالم. احملربة إىل املقربة

مل يكونوا أصحاب احلديث إن :  فقال أمحد)١(»ال يضرهم من خذهلم حىت تقوم الساعة
 .فال أدري من هم

 .إن مل يكن أصحاب احلديث األبدال فمن يكون؟: وقال أيضا

هو : إن رجالً قال يف أصحاب احلديث أم كانوا قوم سوء، فقال أمحد: وقيل له
 .زنديق

إذا رأيت رجالً من أصحاب احلديث فكأين : وقد قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا
 . أصحاب رسول اهللارأيت رجالً من

 .بطلبة احلديث يدفع اهللا البالء عن أهل األرض: وقال يوسف بن أسباط

أَخبرنا أبو منصور القزاز، نا أبو بكر اخلطيب، ثنا عبد العزيز بن علي، ثنا ابن 
رأيت كأن القيامة قد : جهضم، ثنا حممد بن جعفر، ثنا أمحد بن حممد بن مسروق قال

الصالة جامعة، فاصطف الناس صفوفًا، فأتاين : ، إذ نادى منادقامت واخللق جمتمعون
مشغول : أين النيب فقال: جربيل أمني اهللا، فقلت: ملك فتأملته، فإذا بني عينيه مكتوب
وأنا من الصوفية، فقيل نعم، ولكن شغلك كثرة : بنصب املوائد إلخوانه الصوفية، فقلت

 .احلديث

ويف إسناد هذه . ن ينكر جربيل التشاغل بالعلممعاذ اهللا أ: قال املصنف رمحه اهللا
احلكاية ابن جهضم، وكان كذابا ولعلها عمله، وأما ابن مسروق فأخربين القزاز، نا أبو 

                                     
من ) ١٩٢١/١٧١(، ومسلم ىف اإلمارة )٧٤٥٩(أخرجه البخارى ىف التوحيد : متفق عليه )١(

 . حديث املغرية بن شعبة
 .من حديث جابر بن عبد اهللا) ١٩٢٣/١٧٣(وأخرجه مسلم ىف اإلمارة 
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مسعت : مسعت محزة بن يوسف قال: بكر اخلطيب، حدثين علي ابن حممد بن نصر قال
 .تأبو العباس ابن مسروق ليس بالقوي يأيت باملعضال: الدارقطين يقول

 ذكر تلبيس إبليس على الصوفية يف كالمهم يف العلم
اعلم أن هؤالء القوم ملا تركوا العلم وانفردوا بالرياضات : قال املصنف رمحه اهللا

على مقتضى آرائهم مل يصربوا عن الكالم يف العلوم فتكلموا بواقعام فوقعت األغاليط 
ة يف احلديث، وتارة يف الفقه وغري القبيحة منهم، فتارة يتكلمون يف تفسري القرآن، وتار

ذلك، ويسوقون العلوم إىل مقتضى علمهم الذي انفردوا به، واهللا سبحانه ال خيلي 
 .الزمان من أقوام قوامني بشرعه يردون على املتخرصني ويبينون غلط الغالطني

 ذكر نبذة من كالمهم يف القرآن
، نا أبو بكر بن علي بن ثابت، نا أبو أَخبرنا أبو منصور عبد الرمحن بن حممد القزاز

حضرت : مسعت جعفر بن حممد اخللدي قال: القاسم عبد الواحد بن عثمان البجلي قال
: األعلى [﴾سنقرئك فال تنسى﴿: شيخنا اجلنيد وقد سأله ابن كَيسان عن قوله عز وجل

 ﴾ودرسوا ما فيه﴿: ال تنس العمل به، وسأله عن قوله تعاىل: ، فقال اجلنيد]٦
 .ال يفضض اهللا فاك: تركوا العمل به، فقال: ، فقال له اجلنيد]١٦٩: األعراف[

ألنه فسره . ال تنس العمل به، فتفسري ال وجه له والغلط فيه ظاهر: أما قوله: قلت
على أنه ي، وليس كذلك، إمنا هو خرب ال ي، وتقديره فما تنسى إذ لو كان يا كان 

 . إمجاع العلماءجمزوما، فتفسريه على خالف

 إمنا هو من الدرس الذي هو ]١٦٩ :األعراف [﴾ودرسوا ما فيه﴿: وكذلك قوله
، ال من دروس ]٧٩: آل عمران [﴾ومبا كنتم تدرسون﴿: التالوة، من قوله عز وجل
 .الشيء الذي هو إهالكه

مسعت : أَخبرنا حممد بن عبد الباقي، نا محد بن أمحد، ثنا أبو نعيم احلافظ، قال
: حضرت أبا بكر الشبلي، وسئل عن قوله عز وجل: أمحد ابن حممد ابن مقسم، يقول
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 .ملن كان اهللا قلبه: ، فقال]٣٧: ق [﴾إن ىف ذلك لذكرى ملن كان له قلب﴿

وأَخبرنا عمر بن ظفر، نا جعفر بن أمحد، نا عبد العزيز بن علي، نا ابن جهضم، 
فنجيناك من ﴿: بن عطاء، وقد سئل عن قولهثنا حممد ابن جعفر، قال مسعت أبا العباس 

 .جنيناك من الغم بقومك وفتناك بنا عن من سوانا: قال]. ٤٠: طه [﴾الغم

وهذه جرأة عظيمة على كتاب اهللا عز وجل ونسبة الكليم : قال املصنف رمحه اهللا
 .إىل االفتتان مبحبة اهللا سبحانه، وجعل حمبته تفنت غاية يف القباحة

 منصور القزاز، نا أمحد بن علي احلافظ، نا أبو حازم عمر بن إبراهيم أَخبرنا أبو
مسعت أبا العباس بن : مسعت أبا بكر حممد بن عبد اهللا الرازي، يقول: العبدوي، قال

 ﴾وأما إن كان من املقربني فروح ورحيان وجنة نعيم﴿: عطاء، يقول يف قوله عز وجل
االستماع :  وجه اهللا عز وجل، والرحيانالنظر إىل: الروح: فقال] ٨٩-٨٨: الواقعة[

 .هو أن ال حيجب فيها عن اهللا عز وجل: لكالمه، وجنة نعيم

هذا كالم بالواقع على خالف أقوال املفسرين، وقد مجع أبو عبد الرمحن : قلت
: السلمي يف تفسري القرآن من كالمهم الذي أكثره هذيان ال حيل حنو جملدين، مساها

إمنا مسيت فاحتة الكتاب ألا : أم قالوا: ال يف فاحتة الكتاب عنهم، فق»حقائق التفسري«
 .أوائل ما فاحتناك به من خطابنا فإن تأدبت بذلك وإال حرمت لطائف ما بعد

وهذا قبيح ألنه ال خيتلف املفسرون أن الفاحتة ليست من : قال املصنف رمحه اهللا
 .دون حنوكقاص: أي) آمني: (وقال يف قول اإلنسان. أول ما نزل

وهذا قبيح ألنه ليس من أم، ألنه لو كان كذلك لكانت : قال املصنف رمحه اهللا
 .امليم مشددة

غرقى : قال أبو عثمان: ، قال]٨٥: البقرة [﴾وإن يأتوكم أسارى﴿: وقال يف قوله
أسارى يف أسباب : غرقى يف رؤية أفعاهلم، وقال اجلنيد: يف الذنوب، وقال الواسطي

 . إىل قطع العالئقالدنيا تفدوهم
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إذا أسرمتوهم فديتموهم، وإذا : وإمنا اآلية على وجه اإلنكار ومعناها: قلت
 .حاربتموهم قلبتموهم، وهؤالء قد فسروها على ما يوجب املدح

 .من توبتهم] ٢٢٢: البقرة [﴾حيب التوابني﴿: وقال حممد بن علي

اه ويبسطك يقبضك بإي: أي]. ٢٤٥: البقرة [﴾يقبض ويبسط﴿: وقال النوري
من هواجس : ، أي]٩٧: آل عمران [﴾ومن دخله كان آمنا﴿: وقال يف قوله. إلياه

 .نفسه ووساوس الشيطان

من دخل : وهذا غاية يف القبح، ألن لفظ اآلية لفظ اخلرب، ومعناه األمر، وتقديرها
احلرم فأمنوه، وهؤالء قد فسروها على اخلرب، مث ال يصح هلم، ألنه كم من داخل إىل 

 .رم ما أمن من اهلواجس وال الوساوساحل

: ، قال أبو تراب]٣١: النساء [﴾إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه﴿: وذكر يف قوله
هو القلب، : ، قال سهل]٣٦: النساء [﴾واجلار ذى القرىب﴿. هي الدعاوى الفاسدة

 .اجلوارح]: ٣٦: النساء [﴾وابن السبيل﴿النفس، ]: ٣٦: النساء [﴾واجلار اجلنب﴿

اهلمان هلا، : ، قال أبو بكر الوراق]٢٤: يوسف [﴾وهم هبا﴿: ال يف قولهوق
 .ويوسف ما هم هبا

 .هذا خالف لصريح القرآن: قلت

ما هذا بأهل أن يدعى : ، قال حممد بن علي]٣١: يوسف [﴾ما هذا بشرا﴿: وقوله
 .إىل املباشرة

 . واملطر بكاؤهمالرعد صعقات املالئكة، والربق زفرات أفئدم،: وقال الزجناين

ال مكر أبني فيه من : ، قال احلسني]٤٢: الرعد [﴾فلله املكر مجيعا﴿: وقال يف قوله
 .مكر احلق بعباده حيث أومههم أن هلم سبيالً إليه حبال، أو للحدث اقتران مع القدم

ومن تأمل معىن هذا علم أنه كفر حمض ألنه يشري إىل أنه : قال املصنف رمحه اهللا
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 .لعب، ولكن احلسني هذا هو احلالج وهذا يليق بذاككاهلزل وال

 .بعمارتك سرك مبشاهدتنا: أي] ٧٢: احلجر [﴾لعمرك﴿: وقال يف قوله

ومجيع الكتاب من هذا اجلنس، ولقد مهمت أن أثبت منه ها هنا كثريا : قلت
فرأيت أن الزمان يضيع يف كتابة شيء بني الكفر واخلطأ واهلذيان، وهو من جنس ما 

 عن الباطنية، فمن أراد أن يعرف جنس ما يف الكتاب فهذا أمنوذجه، ومن أراد حكينا
 .الزيادة فلينظر يف ذلك الكتاب

: للصوفية استنباط منها قوله: قال» كتاب اللمع«يف : وذكر أبو نصر السراج
. معناه ال أرى نفسي: ، قال الواسطي]١٠٨: يوسف [﴾ادعو إىل اهللا على بصرية﴿

 . اطلعت على الكل مما سوانا لوليت منهم فرارا إلينالو: وقال الشبلي

هذا ال حيل ألن اهللا تعاىل إمنا أراد أهل الكهف، وهذا السراج يسمي هذه : قلت
 .األقوال يف كتابه مستنبطات

واجنبىن ﴿: يف قوله عز وجل» ذم املال«يف كتاب : وقد ذكر أبو حامد الطوسي
إمنا عىن الذهب والفضة إذ رتبة النبوة :  قال،]٣٥: إبراهيم [﴾وبىن أن نعبد األصنام

 .أجل من أن خيشى عليها أن تعبد اآلهلة واألصنام، وإمنا عىن بعبادته حبه واالغترار به

: وهذا شيء مل يقله أحد من املفسرين، وقد قال شعيب: قال املصنف رمحه اهللا
، ومعلوم أن ميل ]٨٩: األعراف [﴾وما يكون لنا أن تعود فيها إال أن يشاء اهللا ربنا﴿

األنبياء إىل الشرك أمر ممتنع ألجل العصمة ال أنه مستحيل، مث قد ذكر مع نفسه من 
 ﴾واجنبىن وبىن﴿: يتصور يف حقه اإلشراك والكفر فجاز أن يدخل نفسه معهم، فقال

 .، ومعلوم أن العرب أوالده وقد عبد أكثرهم األصنام]٣٥: إبراهيم[

د اخلالق، نا املبارك بن عبد اجلبار، نا احلسني بن علي أَخبرنا عبد احلق بن عب
وقد تكلمت طائفة من الصوفية يف نفس : الطناجريي، نا أبو حفص بن شاهني قال

إن ىف خلق السماوات واألرض واختالف الليل ﴿: القرآن مبا ال جيوز فقالت يف قوله
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ات يل، فأضافوا إىل هم آلي: ، فقال]١٩٠: آل عمران [﴾والنهار آليات ألوىل األلباب
: سبأ [﴾ولسليمان الريح﴿: اهللا تعاىل ما جعله ألويل األلباب، وهذا تبديل للقرآن وقالوا

 .ويل سليمان: قالوا] ١٢

: وأَخبرنا ابن ناصر، نا أمحد بن علي بن خلف، ثنا أبو عبد الرمحن السلمي، قال
كلوا واشربوا هنيئًا مبا ﴿: لقد يقطع بأقوام يف اجلنة فيقا: قال أبو محزة اخلراساين
، فشغلهم عنه باألكل والشرب وال مكر فوق ]٢٤: احلاقة [﴾أسلفتم ىف األيام اخلالية
 .هذا وال حسرة أعظم منه

انظروا وفقكم اهللا إىل هذه احلماقة وتسمية املنعم به مكرا، : قال املصنف رمحه اهللا
قتضى قول هذا أن األنبياء ال يأكلون وعلى م. وإضافة املكر هبذا إىل اهللا سبحانه وتعاىل

وال يشربون بل يكونون مشغولني ب اهللا عز وجل، فما أجرأ هذا القائل على مثل هذه 
وهل جيوز أن يوصف اهللا عز وجل باملكر على ما نعقله من معىن املكر، . األلفاظ القباح

 .وإمنا معىن مكره وخداعه أنه جمازي املاكرين واخلادعني

من هؤالء وقد كانوا يتورعون من اللقمة والكلمة، كيف انبسطوا وإين ألتعجب 
 .يف تفسري القرآن إىل ما هذا حده

حدثنا : وقد أخربنا علي بن عبيد اهللا وأمحد بن احلسن، وعبد الرمحن بن حممد قالوا
عبد الصمد بن املأمون، نا علي بن عمر احلريب، ثنا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار 

شر بن الوليد، ثنا سهيل أخو حزم، ثنا أبو عمران اجلوين، عن جندب، الصويف، ثنا ب
 .)١(»من قال يف القرآن برأيه فقد أخطأ«قال رسول اهللا : قال

أَخبرنا هبة اهللا بن حممد، نا احلسن بن علي، نا أبو بكر بن محدان، ثنا عبد اهللا بن 
ن سعيد بن جبري عن ابن أمحد، ثين أيب، ثنا وكيع، عن الثوري، عن عبد األعلى، ع

                                     
وىف إسناده ) ٢٩٥٢(، والترمذى ىف تفسري القرآن )٣٦٥٢(أخرجه أبو داود ىف العلم : ضعيف )١(

 .سهيل بن مهران وهو ضعيف كما ىف التقريب
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من قال يف القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من «قال رسول اهللا : عباس رضي اهللا عنهما قال
 .)١(»النار

وقد رويت لنا حكاية عن بعضهم فيما يتعلق باملكر، إين : قال املصنف رمحه اهللا
 .ألقشعر من ذكرها، لكين أنبه بذكرها على قبح ما يتخايله هؤالء اجلهلة

ا أبو بكر بن حبيب نا أبو سعد بن أيب صادق نا أبو عبد اهللا بن باكويه قالأَخنرب :
اجتمع ليلة بالشام مجاعة من : أخربنا أبو عبد اهللا ابن خفيف قال مسعت روميا يقول

ما شهدنا مثل هذه الليلة وطيبها، فتعالوا نتذاكر مسألة لئال تذهب ليلتنا، : املشايخ فقالوا
 .م يف احملبة فإا عمدة القوم، فتكلم كل واحد من حيث هونتكل: فقالوا

وكان يف القوم عمرو بن عثمان املكي، فوقع عليه البول، ومل يكن من عادته، فقام 
وخرج إىل صحن الدار، فإذا ليلة مقمرة فوجد قطعة رق مكتوب فأخذه ومحله إليهم 

: الرسالة فإذا فيها مكتوبيا قوم اسكنوا فإن هذا جوابكم، انظروا ما يف هذه : وقال
 .مكّار مكّار، وكلكم تدعون حبه وأحرم البعض وافترقوا فما مجعهم إال املوسم

هذه بعيدة الصحة، وا بن خفيف ال يوثق به، وإن : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
صحت فإن شيطانا ألقى ذلك الرق، وإن كانوا قد ظنوا أا رسالة من اهللا بظنوم 

مكّار، ففوق : فأما أن يقال عنه.  بينا أن معىن املكر منه اازاة على املكرالفاسدة، وقد
 .اجلهل وفوق احلماقة

: وقد أخربنا ابن ظفر، نا ابن السراج، نا األزجي، ثا ابن جهضم، ثنا اخللدي قال
مكره يف عمله، وغيب خداعه يف : إن اهللا غيب أشياء يف أشياء: مسعت روميا يقول

 . عقوباته يف باب كراماتهلطفه، وغيب

 .وهذا ختليط من ذلك اجلنس وجرأة: قلت

                                     
وأمحد ىف املسند » حديث حسن«: وقال) ٢٩٥١(أخرجه الترمذى ىف تفسري القرآن : حسن )١(

١/٢٦٩. 
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مسعت حممد بن إبراهيم، : أَخبرنا حممد بن ناصر، نا أبو الفضل السهلكي، قال
خرج أبو يزيد لزيارة أخ له، فلما : قال احلسن بن علويه: مسعت خايل يقول: يقول

 .وصل إىل ر جيحون التقى له حافتا النهر

 .سيدي إيش هذا املكر اخلفي، وعزتك ما عبدتك هلذا، مث رجع ومل يعرب: فقال

من عرف : ومسعت حممد بن أمحد املذكر، يذكر أن أبا يزيد قال: قال السهلكي
 .اهللا عز وجل صار للجنة بوابا، وصارت اجلنة عليه وباالً

هي وهذه جرأة عظيمة يف إضافة املكر إىل اهللا عز وجل وجعل اجلنة اليت : قلت
اية املطالب وباالً، وإذا كانت وباالً للعارفني فكيف تكون لغريهم؟ وكل هذا منبعه 

 .من قلة العلم وسوء الفهم

أَخبرنا ابن حبيب، نا ابن أيب صادق، نا ابن باكويه، ثنا أبو الفرج الورثاين، ثنا 
: س املهليب قالأمحد ابن احلسن بن حممد، ثين حممد بن جعفر الوراق، ثنا أمحد بن العبا

: العارفون يف زيارة اهللا تعاىل يف اآلخرة على طبقتني: مسعت طيفورا وهو أبو يزيد يقول
 .طبقة تزوره مىت شاءت وأىن شاءت، وطبقة تزوره مرة واحدة مث ال تزوره بعدها أبدا

إذا رآه العارفون أول مرة جعل هلم سوقًا، ما فيه شراء : كيف ذلك؟ قال: فقيل له
يع إال الصور من الرجال والنساء، فمن دخل منهم السوق مل يرجع إىل زيارة اهللا وال ب
يف الدنيا خيدعك بالسوق، ويف اآلخرة خيدعك بالسوق، : وقال أبو يزيد: قال. أبدا

 .فأنت أبدا عبد السوق

تسمية ثواب اجلنة خديعة وسببا لالنقطاع عن اهللا عز وجل : قال املصنف رمحه اهللا
منا جيعل هلم السوق ثوابا ال خديعة، فإذا أذن هلم يف أخذ ما يف السوق مث عوقبوا قبيح، وإ

ومن أين له أن من اختار شيئًا من ذلك السوق مل . مبنع الزيارة فقد صارت املثوبة عقوبة
يعد إىل زيارة اهللا تبارك وتعاىل وال يراه أبدا؟ نعوذ ب اهللا من هذا التخليط والتحكم يف 

 .خبار عن هذه املغيبات اليت ال يعلمها إال نيب، فمن أين له علمها؟العلم، واإل
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مجعين اهللا «: وكيف يكون كما قال أبو هريرة راوي احلديث لسعيد بن املسيب
، أفتراه طلب ترك العقوبة بالبعد عن اهللا عز وجل؟ لكن بعد )١(»وإياك يف سوق اجلنة

 .وجب هذا التخليطهؤالء عن العلم واقتناعهم بواقعام الفاسدة أ

وليعلم أن اخلواطر والواقعات إمنا هي مثرات علمه، فمن كان عاملًا كانت خواطره 
 .صحيحة، ألا مثرات علمه، ومن كان جاهالً فثمرات اجلهل كلها حظه

ما هؤالء حىت : جاز أبو يزيد على مقابر اليهود فقال: ورأيت خبط ابن عقيل
 .قضايا، اعف عنهمتعذهبم؟ كَف عظام، جرت عليهم ال

كف عظام، احتقار لآلدمي، : وهذا قلة علم، وهو أن قوله: قال املصنف رمحه اهللا
جرت عليهم القضايا، فكذلك جرى على : وقوله. فإن املؤمن إذا مات كان كف عظام

اعف عنهم، جهل بالشريعة، ألن اهللا عز وجل أخرب أنه ال يغفر أن : فرعون، وقوله
را، فلو قبلت شفاعته يف كافر لقبل سؤال إبراهيم صلوات اهللا يشرك به، ملن مات كاف

 .وسالمه عليه يف أبيه، وحممد يف أمه، فنعوذ ب اهللا من قلة العلم

أنبأنا أبو الوقت عبد األول بن عيسى، نا أبو بكر أمحد بن أيب نصر الكوفاين، ثنا 
 بن علي الطوسي أبو حممد احلسن بن حممد بن قوري اخلبوشاين، نا أبو نصر عبد اهللا

: عبر أبو يزيد على مقربة اليهود فقال: كان ابن سامل يقول: املعروف بالسراج، قال
 .مغرورين: ومر مبقربة املسلمني فقال. معذورين

كأنه ملا نظر إىل ما سبق هلم من : وفسره السارج فقال: قال املصنف رمحه اهللا
ن اهللا عز وجل جعل نصيبهم السخط الشقاوة من غري فعل كان موجودا يف األزل، وإ

 .فذلك عذر

 .وتفسري السراج قبيح ألنه يوجب أن ال يعاقب فرعون وال غريه: قال املصنف

                                     
وىف إسناده ) ٢٩٥٢(، والترمذى ىف تفسري القرآن )٣٦٥٢(أخرجه أبو داود ىف العلم : ضعيف )١(

 .سهيل بن مهران وهو ضعيف كما ىف التقريب
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أخربنا أبو منصور القزاز، نا أبو بكر اخلطيب، نا : ومن كالمهم يف احلديث وغريه
جاء أبو : األزهري، نا أمحد بن إبراهيم بن احلسن، ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، قال

يا : فالن ضعيف، وفالن ثقة، فقال أبو تراب: تراب النخشيب إىل أيب، فجعل أيب يقول
 .وحيك، هذه نصيحة ليست هذه غيبة: شيخ ال تغتب العلماء، فالتفت أيب إليه وقال له

أنبأنا حيىي بن علي املدبر، نا أمحد بن علي بن ثابت، نا رضوان بن حممد بن احلسن 
مسعت أبا احلسن : عت أمحد بن حممد بن عبد اهللا النيسابوري يقولمس: الدينوري قال

كنا عند عبد : مسعت حممد بن الفضل العباسي يقول: علي ابن حممد البخاري يقول
أظهر أحوال أهل : فقال» كتاب اجلرح والتعديل«الرمحن ابن أيب حامت وهو يقرأ علينا 

استحييت إليك يا أبا : ف بن احلسنيالعلم من كان منهم ثقة أو غري ثقة، فقال له يوس
حممد، كم من هؤالء القوم قد حطوا رواحلهم يف اجلنة منذ مائة سنة أو مائيت سنة، 

يا أبا يعقوب لو : وأنت تذكرهم وتغتاهبم على أدمي األرض، فبكى عبد الرمحن وقال
 .مسعت هذه الكلمة قبل تصنيفي هذا الكتاب مل أصنفه

، فإنه لو كان فقيها لرد عليه كما رد اإلمام أمحد على عفا اهللا عن أيب حامت: قلت
 أيب تراب، ولوال اجلرح والتعديل من أين يعرف الصحيح من الباطل؟

مث كون القوم يف اجلنة ال مينع أن نذكرهم مبا فيهم، وتسمية ذلك غيبة حديث 
مث من ال يدري اجلرح والتعديل كيف هو يزكي كالمه، وينبغي ليوسف أن . سوء
 .شتغل بالعجائب اليت حتكي عن مثل هذاي

مسعت : أَخبرنا أبو بكر بن حبيب، نا أبو سعد بن أيب صادق، نا ابن باكويه قال
من عرف اهللا : مسعت أبا العباس بن عطاء يقول: عبد اهللا ابن يزيد اإلردبيلي يقول

 .أمسك عن رفع حوائجه إليه ملا علم أنه العامل بأحواله

 .ب السؤال والدعاء وهو جهل بالعلمهذا سد لبا: قلت

قرىء على : أَخبرنا حممد بن عبد امللك بن خريون، نا أمحد بن احلسن الشاهد قال
مسعت الشبلي وقد : حممد ابن احلسن األهوازي وأنا أمسع أبا بكر الديف الصويف وقال
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أستحي أن : الشبلييا أبا بكر ِلم تقول اهللا، وال تقول ال إله إال اهللا، فقال : سأله شاب
أخشى أين أؤخذ : فقال. أريد حجة أقوى من هذه: فقال الشاب. أوجه إثباتا بعد نفي

 .يف كلمة الوجود وال أصل إىل كلمة اإلقرار

: انظروا إىل هذا العلم الدقيق فإن رسول اهللا كان يأمر بقول: قال املصنف رمحه اهللا
 .ال إله إال اهللا، وحيث عليها

ال إله إال اهللا وحده ال : أنه كان يقول يف دبر كل صالة«: عنه: ويف الصحيحني
، وذكر الثواب )٢(»ال إله إال أنت«: ، وكان يقول إذا قام لصالة الليل)١(»شريك له

ال إله إال اهللا، فانظروا إىل هذا التعاطي على الشريعة واختيار ما مل : العظيم ملن يقول
 خيتره رسول اهللا

عبد الباقي، ثنا أبو علي احلسن بن حممد بن الفضل، نا سهل بن أَخبرنا حممد بن 
بلغين أن أبا احلسن النوري شهدوا عليه : علي اخلشاب، نا عبد اهللا بن على السراج، قال

لبيك وسعديك، : طعنه سم املوت، ومسع نباح كلب فقال: أنه مسع أذان املؤذن فقال
 يذكر اهللا وهو غافل ويأخذ عليه األجرة إن املؤذن أغار عليه أن: فقيل له يف ذلك فقال

طعنه سم املوت، والكلب يذكر اهللا عز وجل بال رياء فإنه : ولوالها ما أذن فلذلك قلت
 ].٤٤: اإلسراء [﴾وإن من شىء إال يسبح حبمده﴿: قد قال

انظروا إخواين عصمنا اهللا وإياكم من الزلل إىل هذا الفقه : قال املصنف رمحه اهللا
 .ستنباط الطريفالدقيق واال

أَخبرنا أبو بكر بن حبيب، نا أبو سعد بن أيب صادق، نا ابن باكويه، ثنا أبو 
نح : فقلت له: يعقوب اخلراط، نا النوري، أنه رأى رجالً قابضا على حلية نفسه قال

                                     
من حديث ) ٥٩٣/١٣٧(، ومسلم ىف املساجد )٨٤٤(أخرجه البخارى ىف األذان :متفق عليه )١(

 .ة بن شعبةاملغري
من ) ٧٦٩/١٩٩(، ومسلم ىف صالة املسافرين )١١٢٠(أخرجه البخارى ىف التهجد : متفق عليه )٢(

 .حديث ابن عباس
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بلغين : يدك عن حلية اهللا، فرفع ذلك إىل اخلليفة، فطلبت وأخذت، فلما دخلت عليه قال
: قال اهللا عز وجل. نعم: طعنه، قال: لبيك، ونادى املؤذن فقلت: لب فقلتأنه نبح ك

 : فقلت﴾وإن من شىء إال يسبح حبمده﴿

لبيك، ألنه ذكر اهللا، فأما املؤذن، فإن يذكر اهللا وهو متلوث باملعاصي غافل عن 
ته أليس العبد هللا وحلي. نعم: قلت. نح يدك عن حلية اهللا: وقولك للرجل: اهللا تعاىل، قال

 هللا، وكل ما يف الدنيا واآلخرة له؟

عدم العلم أوقع هؤالء يف هذا التخبيط، وما الذي أحوجه إىل أن يوهم أن : قلت
 .صفة امللك صفة الذات

مسعت أمحد بن حممد : أَخبرنا ابن حبيب، قال ابن أيب صادق، نا ابن باكويه، قال
وحيك ما عرف :  املعرفة، فقالوقد سئل عن: مسعت الشبلي يقول: بن عبد العزيز، قال

 .اهللا من قال اهللا، واهللا لو عرفوه ما قالوه

مسعت الشبلي : ومسعت أبا القاسم أمحد بن يوسف الربداين يقول: قال ابن باكويه
أتدري ما صنع آدم؟ باع ربه . ويلك: قال. آدم: ما امسك؟ قال: يقول يوما لرجل يسأله

 . بالسوداءسبحان من عذرين: مث كان يقول. بلقمة

كان للشبلي جليس فأعلمه : ومسعت بكران بن أمحد اجلبلي يقول: قال ابن باكويه
أيتم أوالدك : فقال. بع مالك، واقض دينك، وطلق امرأتك، ففعل: أنه يريد التوبة فقال

اطرحها بني : فقال. قد فعلت، فجاء بكسر قد مجعها: بأن تؤيسهم من التعلق بك فقال
 . معهميدي الفقراء وكُلْ

: مسعت بعض الفقراء يقول: أنبأنا أبو املظفر عبد املنعم بن عبد الكرمي، نا أيب، قال
ال إله إال اهللا من داخل القلب حممد رسول اهللا من : مسعت أبا احلسن احلرفاين يقول

 .القرط

أخربنا : أَخبرنا أبو بكر بن حبيب، نا أبو سعد بن أيب صادق، ثنا ابن باكويه، قال
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يا : رأى الشبلي يف احلمام غالما شابا بال مئزر، فقال له: د ابن حممد اخللقاين، قالأمح
اسكت يا بطال، إن كنت على احلق فال تشهد إال : غالم أال تغطي عورتك؟ فقال له

احلق، وإن كنت على الباطل فال تشهد إال الباطل، ألن احلق مشتغل باحلق، والباطل 
 .مشتغل بالباطل

 بكر حممد بن أيب طاهر، نا علي بن احملسن التنوخي، عن أبيه، ثين أبو أنبأنا أبو
حضرت بشرياز عند قاضيها أيب : القاسم عبد الرحيم بن جعفر السريايف الفقيه، قال

وأمر الصوفية هناك : سعد بشر بن احلسن الداودي وقد ارتفع إليه صويف وصوفية قال
عدت الصوفية على زوجها إىل القاضي، إن عددهم ألوف، فاست: مفرط جدا، حىت يقال
أيها القاضي، إن هذا زوجي، ويريد أن يطلقين، وليس له ذلك، : فلما حضرا قالت له
فأخذ القاضي أبو سعد يتعجب وحنق على مذاهب الصوفية مث : قال. فإن رأيت أن متنعه

كر أن ألنه تزوج يب ومعناه قائم يب واآلن هو يذ: وكيف ليس له ذلك؟ قالت: قال هلا
معناه قد انقضى مين وأنا معناي قائم فيه ما انقضى فيجب عليه أن يصرب حىت ينقضي 

 .معناي منه كما انقضى معناه مين

 .كيف ترى هذا الفقه؟ مث أصلح بينهما وخرجا من غري طالق: فقال يل أبو سعيد

للربوبية سر لو : أن بعضهم قال» اإلحياء«وقد ذكر أبو حامد الطوسي يف كتاب 
ظهر بطلت النبوة، وللنبوة سر لو كشف لبطل العلم، وللعلماء ب اهللا سر لو أظهروه أ

 .لبطلت األحكام

فانظروا إخواين إىل هذا التخليط القبيح واالدعاء على الشريعة أن ظاهرها : قلت
 .خيالف باطنها

لو سألت اهللا أن يرده : ضاع لبعض الصوفية ولد صغري، فقيل له: قال أبو حامد
 .اعتراضي عليه فيما يقضي أشد علي من ذهاب ولدي: فقالعليك، 

طال تعجيب من أيب حامد، كيف حيكي هذه األشياء يف معرض االستحسان : قلت
 .والرضى عن قائلها، وهو يدري أن الدعاء والسؤال ليس باعتراض



-٤٣١- تلبيس إبليس

أريد : دخل يهودي على أيب سعيد بن أيب اخلري الصويف فقال له: وقال أمحد الغزايل
يا شيخ متنعه من اإلسالم؟ : ال ترد فاجتمع الناس، وقالوا: سلم على يديك، فقالأن أ

هذا : قال. نعم: برئت من نفسك ومالك؟ قال: قال له. نعم: قال. تريد بال بد: فقال له
 .يعين ال إله إال اهللا. اإلسالم عندي، امحلوه اآلن إىل الشيخ أيب حامد يعلم ال ال املنافقني

ومما يقارب هذه . م أظهر عيبا من أن يعاب فإنه يف غاية القبحوهذا الكال: قلت
احلكاية يف دفع من أراد اإلسالم، ما أخربنا به أبو منصور القزاز، نا أبو بكر بن ثابت، 

مسعت أبا علي احلسني : أخربين حممد ابن أمحد بن يعقوب، نا حممد بن نعيم الضيب، قال
كان احلسن : جده، وغريه من أهل بيته، قالبن حممد بن أمحد املاسرجسي حيكي عن 

واحلسني ابنا عيسى بن ماسرجس أخوين يركبان فيتحري الناس من حسنهما وزيهما 
فاتفقا على أن يسلما، فقصدا حفص ابن عبد الرمحن ليسلما على يده، فقال هلما 

وإذا أنتما من أجلِّ النصارى، وعبد اهللا بن املبارك خارج يف هذه السنة احلج، : حفص
أسلمتما على يده كان ذلك أعظم عند املسلمني فإنه شيخ أهل املشرق واملغرب، 
فانصرفا، فمرض احلسني ومات على نصرانيته قبل قدوم ابن املبارك، فلما قدم أسلم 

 .احلسن

وهذه احملنة إمنا جلبها اجلهل، فليعرف قدر العلم، ألنه لو كان عنده حظ من : قلت
وال جيوز تأخري ذلك حلظة، وأعجب من هذا أبو سعيد، الذي أسلما اآلن، : علم لقال

 .قال لليهودي ما قال ألنه يريد اإلسالم

كان سهل بن عبد اهللا : ملع املتصوفة قال» اللمع«وذكر أبو نصر السراج يف كتاب 
أوه، فهو اسم من أمساء : إذا أردت أن تشتكي فقل: إذا مرض أحد من أصحابه يقول له

 .أفرج، فإنه اسم من أمساء الشيطان: يح إليه املؤمن، وال تقلاهللا تعاىل يستر

فهذه نبذة من كالم القوم وفقههم نبهت على علمهم وسوء فهمهم وكثرة 
 .خطئهم

مسعت أبا حممد عبد اهللا ابن : وقد مسعت أبا عبد اهللا حسني بن علي املقري، يقول
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مسعت أبا عبد :  يقولمسعت عبد الرمحن بن حممد بن املظفر،: عطاء اهلروي، يقول
مسعت علي ابن : مسعت عبد اهللا بن احلسني السالمي، يقول: الرمحن بن احلسني، يقول

مسعت حممد بن حممد بن إدريس : مسعت أيوب بن سليمان، يقول: حممد املصري، يقول
صحبت الصوفية عشر سنني ما استفدت منهم إال : مسعت أيب يقول: الشافعي، يقول
 .وقت سيف، وأفضل العصمة أال تقدرال: هذين احلرفني

 ذكر تلبيس إبليس يف الشطح والدعاوى
اعلم أن العلم يورث اخلوف واحتقار النفس وطول : قال املصنف رمحه اهللا

 .الصمت، وإذا اعتربت علماء السلف رأيت اخلوف غالبا عليهم والدعاوى بعيدة عنهم

الويل : ل عمر عند موتهوقا. ليتين كنت شعرة يف صدر مؤمن: كما قال أبو بكر
ليتين إذا مت ال أبعث، وقالت عائشة رضي اهللا : لعمر إن مل يغفر له، وقال ابن مسعود

ترجو أن : وقال سفيان الثوري حلماد بن سلمة عند املوت. ليتين كنت نسيا منسيا: عنها
 .يغفر ملثلي

لمهم ب اهللا، وإمنا صدر مثل هذا عن هؤالء السادة لقوة ع: قال املصنف رمحه اهللا
إمنا خيشى اهللا من عباده ﴿: قال اهللا عز وجل. وقوة العلم به تورث اخلوف واخلشية

وملا بعد عن . )١(»أنا أعرفكم باهللا وأشدكم له خشية«، وقال ]٢٨: فاطر [﴾العلماء
العلم أقوام من الصوفية الحظوا أعماهلم، واتفق لبعضهم من اللطف ما يشبه الكرامات 

 .عاوىفانبسطوا بالد

مسعت أبا : أَخبرنا حممد بن ناصر احلافظ نا أبو الفضل حممد بن علي السهلكي قال
ثنا أبو بكر عمر بن مين، ثنا أبو عمر : عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الشريازي يقول
مسعت أبا : مسعت أبا موسى الدئيلي يقويل: الرهاوي، ثنا أمحد بن حممد اجلزري قال

                                     
، من حديث أنس بن مالك، وأخرجه مسلم ىف )٥٠٦٣(أخرجه البخارى ىف النكاح : صحيح )١(

 .من حديث عمر بن أىب سلمة) ١١٠٨/٧٤(الصيام 
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وددت أن قد قامت القيامة حىت أنصب خيميت على جهنم، : يزيد البسطامي يقول
إين أعلم أن جهنم إذا رأتين ختمد، فأكون رمحة : ومل ذاك يا أبا يزيد؟ فقال: فسأله رجل

 .للخلق

نا أبو سعد بن أيب صادق، ثنا ابن باكويه، ين . أَخبرنا أبو بكر بن حبيب العامري
 طيفور بن عيسى، ين أبو موسى الدئيلي، إبراهيم ابن حممد، ين حسن بن علوية، ين

إذا كان يوم القيامة وأدخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار : مسعت أبا يزيد يقول: قال
 .فأسأله أن يدخلين النار

 .حىت تعلم اخلالئق أن بره ولطفه يف النار مع أوليائه: مل؟ قال: فقيل له

األقوال، ألنه يتضمن حتقري ما عظم اهللا هذا الكالم من أقبح : قال املصنف رمحه اهللا
واتقوا النار الىت وقودها ﴿: عز وجل أمره من النار، فإنه عز وجل بالغ يف وصفها فقال

إذا رأم من مكان بعيد مسعوا هلا تغيظًا ﴿: ، وقال]٢٤: البقرة [﴾الناس واحلجارة
 .، إىل غري ذلك من اآليات]١٢: الفرقان [﴾وزفريا

 األول، نا ابن املظفر، نا ابن أعني، ثنا الفربري، ثنا البخاري، ثنا وقد أخربنا عبد
قال رسول اهللا : إمساعيل، ثنا مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة، قال

قال له . »إن ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء من سبعني جزًءا من حر جهنم«
فإا فضلت عليها بتسعة وستني «:  قال.واهللا إن كانت لكافية يا رسول اهللا: الصحابة

 . أخرجاه يف الصحيحني)١(»جزًءا كلهن مثل حرها

يؤتى جبهنم يومئٍذ هلا «: ويف أفراد مسلم من حديث ابن مسعود عن النيب أنه قال
 .)٢(»سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك جيروا

و علي التميمي، نا أبو بكر بن أَخبرنا حممد بن ناصر، نا جعفر بن أمحد، نا أب

                                     
 ).٢٨٣٤/٣٠(، ومسلم ىف اجلنة )٣٢٦٥(رى ىف بدء اخللق أخرجه البخا: متفق عليه )١(
 ).٢٨٤٢/٢٩(أخرجه مسلم ىف اجلنة : صحيح )٢(
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مالك، ثنا عبد اهللا ابن أمحد، ثين أيب، حدثنا هبز بن أسد، ثنا جعفر بن سليمان، ثنا علي 
يا : يا كعب خوفنا، فقال: قال عمر بن اخلطاب: بن زيد، عن مطرف، عن كعب قال

لك مما أمري املؤمنني اعمل عمل رجل لو وافيت القيامة بعمل سبعني نبيا الزدرأت عم
يا أمري املؤمنني : زدنا يا كعب، قلت: ترى، فأطرق عمر رضي اهللا عنه مليا مث أفاق، قال

لو فتح من جهنم قدر منخر ثور باملشرق ورجل باملغرب لغلى دماغه حىت يسيل من 
يا أمري املؤمنني إن جهنم : زدنا يا كعب، قلت: فأطرق عمر مليا مث أفاق فقال. حرها

مة زفرة ال يبقى ملك مقرب وال نيب مصطفى إال خر جاثيا على ركبتيه لتزفر يوم القيا
 .)١(رب نفسي نفسي ال أسألك اليوم غري نفسي: ويقول

أَخبرنا حممد بن عبد الباقي بن أمحد، نا محد بن أمحد احلداد، ثنا أبو نعيم احلافظ، 
ن عبد اهللا اجلنيد، ثنا عبيد ثنا أيب، ثنا أمحد بن حممد بن احلسن البغدادي، ثنا إبراهيم ب

: اهللا بن حممد بن عائشة، ثنا سامل اخلواص، عن فرات بن السائب، عن زاذان، قال
إن كان يوم القيامة مجع اهللا األولني واآلخرين يف صعيد : مسعت كعب األحبار يقول

يل يا جربائيل ائتين جبهنم، فيأيت هبا جرب: واحد، ونزلت املالئكة وصارت صفوفًا، فيقول
فتقاد بسبعني ألف زمام، حىت إذا كانت من اخلالئق على قدر مائة عام زفرت زفرة 
طارت هلا أفئدة اخلالئق، مث زفرت ثانية فال يبقى ملك مقرب وال نيب مرسل إال جثا 
على ركبتيه، مث تزفر الثالثة فتبلغ القلوب احلناجر وتذهب العقول فيفزع كل امرىء إىل 

مبناجايت : ِبخلَّيت ال أسألك إال نفسي، ويقول موسى: اخلليل يقولعمله حىت إن إبراهيم 
مبا أكرمتين ال أسألك إال نفسي ال أسألك مرمي : ال أسألك إال نفسي، وإن عيسى ليقول

يا جربائيل ما يل ال أرى ميكائيل ال «: وقد روينا أن النيب قال: قلت. اليت ولدتين
لنار، وما جفَّت يل عني مذ خلقت ما ضحك ميكائيل مذ خلقت ا: يضحك؟ فقال

                                     
، وىف إسناده على بن زيد بن جدعان ٣٦٩، ٥/٣٦٨أخرجه أبو نعيم ىف حلية األولياء : ضعيف )١(

 .وهو ضعيف كما ىف التقريب
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 .)١(»جهنم خمافة أن أعصي اهللا فيجعلين فيها

أنبئت أين وارد : ما لك تبكي؟ قال: وبكى عبد اهللا بن رواحة يوما فقالت امرأته
 .ومل أنبأ أين صادر

فإذا كانت هذه حالة املالئكة واألنبياء والصحابة وهم : قال املصنف رمحه اهللا
ناس، وهذا انزعاجهم ألجل النار، فكيف هانت عند هذا املدعي، مث املطهرون من األد

إنه يقطع لنفسه مبا ال يدري به من الوالية والنجاة، وهل قطع بالنجاة إال لقوم 
، وهذا حممد )٢(»إين يف اجلنة فهو يف النار: من قال«: خمصوصني من الصحابة، وقد قال

ين يذهب يب؟ أتدرون يذهب يب، واهللا يا إخوتاه، أتدرون أ: بن واسع يقول عند موته
 .الذي ال إله إال هو إىل النار أو يعفو عين

 .وهذا إن صح عن هذا املدعي فهذا غاية من تلبيس إبليس: قلت

وما النار؟ واهللا لئن : قد حكي عن أيب يزيد أنه قال: وقد كان ابن عقيل يقول
ل هذا كائن من كان فهو ومن قا: قال. رأيتها ألطفأا بطرف مرقعيت، أو حنو ذلك

زنديق جيب قتله، فإن اإلهوان للشيء مثرة اجلحد، ألن من يؤمن باجلن يقشعر يف الظلمة 
 .يا جن خذوين: ومن ال يؤمن ال يرتعج، ورمبا قال

هذه جذوة : ومثل هذا القائل ينبغي أن يقرب إىل وجهه مشعة فإذا انزعج قيل له
 .من نار

مسعت أبا عبد اهللا الشريازي، : الفضل السهلكي، قالأنبأنا حممد بن ناصر، نا أبو 
                                     

:  وقال١٠/٣٨٥ جممع الزوائد ، وذكره اهليثمى ىف٣/٢٢٤أخرجه أمحد ىف املسند : ضعيف )١(
: وانظر. »رواه أمحد من رواية إمساعيل بن عياش عن املدينني وهى ضعيفة، وبقية رجاله ثقات«

 .٤/٤٥٧الترغيب والترهيب 
 موقوفًا على حيىي بن أىب كثري، وذكره اهليثمى ىف جممع ١/٦٥أخرجه الطرباىن ىف الصغري : ضعيف )٢(

هو منكر احلديث، : مد بن أىب عطاء الثقفى ضعفه أمحد وقالوفيه حم«:  وقال١/١٨٦الزوائد 
 .»وذكره ابن حبان ىف الثقات، ومع ذلك فهو من قول حيىي موقوفًا عليه
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مسعت : مسعت احلسن بن علويه يقول: ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد، قال: يقول
سبحاين : مسعت أبا يزيد يقول: مسعت عمي خادم أيب يزيد يقول: طيفورا الصغري يقول
 .حسيب من نفسي حسيب: مث قال. سبحاين ما أعظم شأين

ن صح عنه، فرمبا يكون الراوي مل يفهم ألنه حيتمل أن يكون قد ذكر هذا إ: قلت
حكاية عن اهللا ال عن نفسه، وقد تأوله له اجلنيد » سبحاين«: متجيد احلق نفسه فقال فيه

 .بشيء، إن مل يرجع إىل ما قلته فليس بشيء

ي فأنبأنا ابن ناصر، نا السهلكي، نا حممد بن القاسم الفارسي، مسعت احلسن بن عل
سبحاين سبحاين أنا : إن أبا يزيد يقول: قيل للجنيد: املذكر، مسعت جعفرا اخللدي يقول

إن الرجل مستهلك يف شهود اجلالل فنطق مبا استهلكه، أذهله : فقال اجلنيد. ريب األعلى
 .احلق عن رؤيته إياه فلم يشهد إال احلق فنعته

 .وهذا من اخلرافات: قلت

بن أيب نصر الكوفاين، نا احلسن بن حممد بن قوري، نا أنبأنا عبد األول، نا أمحد 
مسعت أمحد بن سامل البصري بالبصرة، يقول يف جملسه : عبد اهللا ابن علي السراج، قال

: النازعات [﴾أنا ربكم األعلى﴿: فرعون مل يقل ما قال أبو يزيد ألن فرعون قال: يوما
سبحاين سبحاين ال : أبو يزيدرب الدار، وقال : ، والرب يسمى به املخلوق يقال]٢٤

 .جيوز إال هللا

حيتمل أن : قد قال ذلك، فقلت: قد صح عندك هذا عن أيب يزيد فقال: فقلت
: سبحاين؛ ألنا لو مسعنا رجالً يقول: يكون هلذا الكالم مقدمات حيكى بأن اهللا يقول

 يزيد عن وقد سألت مجاعة من أهل بسطام من بيت أيب. علمنا أنه يقرأ» ال إله إال أنا«
 .ال نعرف هذا: هذا؟ فقالوا

: مسعت أبا عبد اهللا الشريازي، يقول: أنبأنا ابن ناصر، نا أبو الفضل السهلكي، قال
: حدثين أبو موسى الدئيلي، قال: مسعت الكتاين يقول: مسعت عامر بن أمحد، قال

كنت أطوف حول البيت أطلبه فلما وصلت إليه رأيت البيت : مسعت أبا يزيد يقول
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 .يطوف حويل

: مسعت احلسن بن علويه يقول: وحدثنا إبراهيم بن حممد قال: قال الشريازي
حججت أول حجة فرأيت البيت، : مسعت أبا يزيد يقول: مسعت طيفورا الصغري يقول

وحججت الثانية فرأيت صاحب البيت ومل أر البيت، وحججت الثالثة فلم أر البيت 
 .وال صاحب البيت

: مسعت عبد اهللا بن سهل يقول: عت حممد بن داوديه يقولومس: قال الشريازي
أنا : مسعت أبا يزيد، وسئل عن اللوح احملفوظ، قال: مسعت أبا موسى الدئيلي يقول

 .اللوح احملفوظ

: مسعت سريين يقول: ومسعت املظفر بن عيسى املَراغي يقول: قال الشريازي
 أن ثالثة قلوهبم على قلب جربيل، بلغين: قلت أليب يزيد: مسعت أبا موسى الدئيلي يقول

. قليب واحد، ومهي واحد، وروحي واحد: كيف؟ قال: أنا أولئك الثالثة فقلت: قال
 .وبلغين أن واحدا قلبه على قلب إسرافيل: قلت

 .وأنا ذلك الواحد، ومثلي مثل حبر مصطلم ال أول له وال آخر: قال

: الربوج [﴾بك لشديدإن بطش ر﴿: وقرأ رجل عند أيب يزيد: قال السهلكي
 .وحياته إن بطشي أشد من بطشه: ، فقال أبو يزيد]١٢

 .أنا كل السبعة: قال. بلغنا أنك من السبعة: وقيل أليب يزيد

واهللا إن لوائي أعظم من لواء : إن اخللق كلها حتت لواء سيدنا حممد فقال: وقيل له
 .حممد، لوائي من نور حتته اجلن واإلنس كلهم مع النبيني

سبحاين سبحاين ما أعظم سلطاين، ليس مثلي يف السماء يوجد، : ال أبو يزيدوق
 .وال مثلي صفة يف األرض تعرف، أنا هو وهو أنا، وهو هو

نا محد بن أمحد، نا أبو نعيم : أَخبرنا احملمدان ابن نصار وا بن عبد الباقي، قال
مسعت أبا عمران موسى : قالاحلافظ، ثنا أمحد ابن أيب عمران، ثنا منصور بن عبد اهللا، 
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إنك من األبدال السبعة الذين هم : قيل أليب يزيد: مسعت أيب، يقول: بن عيسى يقول
 .أنا كل السبعة: أوتاد األرض، فقال

مسعت أبا احلسني حممد بن القاسم : أنبأنا ابن ناصر، نا أبو الفضل السهلكي، قال
مسعت أبا احلسني : البخاري، يقولمسعت أبا نصر بن حممد بن إمساعيل : الفارسي، قال

دخل أبو يزيد : مسعت احلسن بن علي بن سالم، يقول: علي بن حممد اجلرجاين، يقول
» أين أنا اهللا ال إله إال أنا فاعبدون«: مدينة فتبعه منها خلق كثري فالتفت إليهم فقال

 .جن أبو يزيد فتركوه: فقالوا

مسعت أبا بكر أمحد : مد النيسابوري قالومسعت أبا بكر أمحد بن حم: قال الفارسي
مسعت احلسن بن علي ابن حيويه : مسعت خايل علي بن احلسني يقول: بن إسرائيل قال

مسعت أيب : مسعت عمي وهو أبو عمران موسى بن عيسى بن أخي أيب يزيد قال: يقول
إن خلقي يا أبا يزيد : فقال يل. رفع يب مرة حىت قمت بني يديه: قال أبو يزيد: يقول

يا أبا يزيد إين أريد : فقال. يا عزيزي وأنا أحب أن يروين: حيبون أن يروك، قلت
يا عزيزي إن كانوا حيبون أن يروين وأنت تريد ذلك، وأنا ال أقدر على : فقلت. أريكهم

خمالفتك، قربين بوحدانيتك، وألبسين ربانيتك، وارفعين إىل أحديتك، حىت إذا رآين 
، فيكون أنت ذاك وال أكون أنا هناك، ففعل يب ذلك وأقامين رأيناك: خلقك قالوا

اخرج إىل خلقي، فخطوت من عنده خطوة إىل اخللق خارجا، : وزينين ورفعين، مث قال
 .ردوا حبييب فإنه ال يصرب عين ساعة: فلما كان من اخلطوة الثانية غشي علي فنادى

مسعت : اهيم الواعظ، يقولمسعت حممد بن إبر: أنبأنا ابن ناصر، السهلكي، قال
مسعت أبا موسى، : مسعت أمحد بن حممد الصويف، يقول: حممد ابن حممد الفقيه، يقول

أراد موسى عليه الصالة والسالم أن يرى اهللا تعاىل، : حكي عن أيب يزيد أنه قال: يقول
 .وأنا ما أردت أن أرى اهللا تعاىل، هو أراد أن يراين

، نا أبو سعد بن أيب صادق احلريي، ثنا أبو عبد اهللا بن أَخبرنا أبو بكر بن حبيب
دخل علي : مسعت اجلنيد بن حممد، يقول: باكويه، ثنا أبو الطيب ابن الفرغاين، قال
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اهللا م إن كان يف : أمس رجل من أهل بسطام فذكر أنه مسع أبا يزيد البسطامي يقول
 .ي حىت ال تسع معي غرييسابق علمك أنك تعذب أحدا من خلقك بالنار فعظّم خلق

أما ما تقدم من دعاويه فما خيفى قبحها، وأما هذا القول : قال املصنف رمحه اهللا
 :فخطأ من ثالثة أوجه

إن كان يف سابق علمك، وقد علمنا قطعا أنه ال بد من تعذيب : أنه قال: أحدها
جيوز أن خلق بالنار، وقد مسى اهللا عز وجل منهم خلقًا، كفرعون وأيب هلب، فكيف 

 !إن كان؟: يقال بعد القطع واليقني

حىت ال تسع : فلو قال ألدفع عن املؤمنني، ولكنه قال: فعظم خلقي: قوله: والثاين
 .غري فأشفق على الكفار أيضا، وهذا تعاط على رمحة اهللا عز وجل

أن يكون جاهالً بقدر هذه النار أو واثقًا من نفسه بالصرب، وكال األمرين : والثالث
 .دوم عندهمع

وكانت املالئكة : واهللا تكلمت أمس مع اخلضر يف هذه املسألة: مث قال: قلت
يستحسنون قويل، واهللا عز وجل يسمع كالمي فلم يعب علي ولو عاب علي 

 .ألخرسين

لوال أن هذا الرجل قد نسب إىل التغري لكان ينبغي أن يرد عليه، وأين : قلت
ن قوله؟ وكم من قول معيب ومل يعاجل اخلضر؟ ومن أين له أن املالئكة تستحس

بلغين عن مسنون احملب أنه كان : صاحبه بالعقوبة، وقد بلغين عن ميمون عبده قال
 )خملّع البسيط: (يسمي نفسه الكذاب بسبب أبياته اليت قال فيها

ــظ ــواك ح ــيس يل يف س فكيفمــا مــا شــئت فــامتحين ول
عد ذلك يطوف على املكاتب وبيده فابتلي حببس البول، فلم يقر له قرار، فكان ب

 .ادعوا لعمكم الكذاب: قارورة يقطر منها بوله ويقول للصبيان

إنه ليقشعر جلدي من هذه أتراه عالم يتقاوى، وإمنا هذه : قال املصنف رمحه اهللا
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من عرف اهللا : وقد قال. مثرة اجلهل ب اهللا سبحانه وتعاىل، ولو عرفه مل يسأله إال العافية
 .هكلَّ لسان

مسعت : أَخبرنا أبو بكر بن حبيب، نا أبو سعد بن أيب صادق، نا ابن باكويه، قال
كنت أرد هذه : مسعت أبا العباس بن عطار يقول: حممد ابن داود اجلوزجاين يقول

 :الكرامات حىت حدثين الثقة عن أيب احلسني النوري وسألته فقال

أخرج لنا من دجلة : أليب احلسنيكنا يف سمريية يف دجلة فقالوا : قال. كذا كان
مسكة فيها ثالثة أرطال وثالث أواقي فحرك شفتيه، فإذا مسكة فيها ثالثة أرطال وثالث 

سألناك ب اهللا إال : أواقي ظهرت من املاء حىت وقعت يف السمريية، فقيل أليب احلسني
ثالثة أرطال وعزتك لئن مل خترج من املاء حوتا فيها : قلت: أخربتنا مباذا دعوت؟ فقال

 .وثالث أواق ألغرقن نفسي يف دجلة

أخربين عبد الصمد بن حممد : أَخبرنا أبو منصور القزاز، نا أبو بكر بن ثابت قال
مسعت جعفرا اخللدي، مسعت اجلنيد : اخلطيب، ثنا احلسن بن احلسني اهلمذاين قال

خنرج : نوا هبا، وقالواكنت بالرقة فجاءين املريدون الذين كا: مسعت النوري يقول: يقول
يا أبا احلسني هات من عبادتك واجتهادك وما أنت عليه : فقالوا يل. ونصطاد السمك

إن مل : فقلت ملوالي. من االجتهاد مسكة يكون فيها ثالثة أرطال ال تزيد وال تنقص
خترج إيلَّ الساعة مسكة فيها ما قد ذكروا ألرمني بنفسي يف الفرات، فأخرجت مسكة 

يا أبا احلسني : فقلت له:  فإذا فيها ثالثة أرطال ال زيادة وال نقصان، قال اجلنيدفوزنتها
 .نعم: لو مل خترج كنت ترمي بنفسك؟ قال

أَخبرنا أبو بكر بن حبيب، نا أبو سعد بن أيب صادق، نا ابن باكويه، نا أبو يعقوب 
رامات شيء كان يف نفسي من هذه الك: قال يل أبو احلسني النوري: اخلراط قال

وعزتك لئن مل خترج يل مسكة : وأخذت من الصبيان قصبة وقمت بني زورقني وقلت
كان : فبلغ ذلك اجلنيد فقال: قال. فيها ثالثة أرطال ال تزيد وال تنقص ال آكل شيئًا

 .حكمه أن خترج له أفعى تلدغه
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أمحد مسعت احلسني بن : أَخبرنا ابن حبيب، نا بن صادق، نا ابن باكويه، قال
مسعت أبا سعيد : مسعت علي بن حممد بن أبان قال: مسعت الرقي يقول: الفارسي يقول
 .أكرب ذنيب إليه معرفيت إياه: اخلراز يقول

هذا إن محل على معىن أين ملا عرفته مل أعمل مبقتضى : قال املصنف رمحه اهللا
 .معرفته فعظم ذنيب كما يعظم جرم من علم وعصى، وإال فهو قبيح

با ابن احلبيب، نا ابن صادق، نا ابن باكويه، ثين أمحد اخللقاين قالأَخنمسعت : ر
 .أحبك اخللق لنعمائك، وأنا أحبك لبالئك: الشبلي يقول

أَخبرنا حممد بن أيب القاسم، أنبأنا احلسن بن حممد بن الفضل الكرماين، نا سهل 
نا احلسن بن حممد بن قوري، ابن علي اخلشاب وأخربنا أبو الوقت نا أمحد بن أيب نصر 

: مسعت أبا عبد اهللا أمحد بن حممد اهلمذاين يقول: نا عبد اهللا بن علي السراج، قال: قاال
دخلت على الشبلي، فلما قمت ألخرج كان يقول يل وملن معي إىل أن خرجنا من 

 .مروا أنا معكم حيث ما كنتم وأنتم يف رعاييت وكالءيت: الدار

نا أبو عبد اهللا احلميدي، نا أبو بكر حممد بن أمحد األردستاين، نا حممد بن ناصر، 
دخل قوم على : مسعت منصور بن عبد اهللا، يقول: نا أبو عبد الرمحن السلمي، قال

جمزوء : (الشبلي يف مرض موته الذي مات فيه، فقالوا كيف جتدك يا أبا بكر فأنشأ يقول
 )البسيط

فسلوه فديته ما لقتلـي حترشـا       ان حبه قال ال أقبل الرشاإن سلط 
: إن اهللا سبحانه وتعاىل قال: وقد حكي عن الشبلي أنه قال: قال ابن عقيل

، واهللا ال رضي حممد ويف النار من أمته ]٥: الضحى [﴾ولسوف يعطيك ربك فترضى﴿
 .إن حممدا يشفع يف أمته، وأشفع بعده يف النار حىت ال يبقى فيها أحد: أحد، مث قال

. والدعوى األوىل على النيب كاذبة، فإن النيب يرضى بعذاب الفجار: عقيلقال ابن 
كيف وقد لعن يف اخلمر عشرة، فدعوى أنه ال يرضى بتعذيب اهللا عز وجل للفجار 
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 .دعوى باطلة وإقدام على جهل حبكم الشرع

ودعواه بأنه من أهل الشفاعة يف الكل وأنه يزيد على حممد كفر، ألن اإلنسان مىت 
نفسه بأنه من أهل اجلنة كان من أهل النار، فكيف وهو يشهد لنفسه بأنه على قطع ل

 .مقام يزيد على مقام النبوة؛ بل يزيد على املقام احملمود وهو الشفاعة العظمى

والذي ميكنين يف حق أهل البدع لساين وقليب، ولو اتسعت قدريت : وقال ابن عقيل
 .يف السيف لرويت الثرى من دماء خلق

أخربنا جعفر بن أمحد، ثنا أبو طاهر حممد بن : نا شهدة بنت أمحد، قالتأخربت
علي العلَّاف، مسعت أبا احلسني بن مسعون، مسعت أبا عبد اهللا العلقي صاحب أيب 

قرأت القرآن فما رأيت اهللا عز : العباس بن عطاء، مسعت أبا العباس بن عطاء، يقول
وذهب ماله، : لت اهللا تعاىل أن يبتليين، قالوجل ذكر عبدا فأثىن عليه حىت ابتاله، فسأ

وكان أول . وذهب عقله، وذهب ولده وأهله، فمكث حبكم الغلبة سبع سنني أو حنوها
 )البسيط: (شيء قاله بعد صحوه من غلبته

محلي هواك وصربي إنَّ ذا عجب      حقًا أقول لقد كلفـتين شـططًا
 سؤال البالء معىن التقاوي، قلة علم هذا الرجل أمثر أن سأل البالء، ويف: قلت

 .وذاك من أقبح القبيح

 .اجلور، وال جيوز أن ينسب إىل اهللا تعاىل: والشطط

 .وأحسن ما محل عليه حاله أن يكون قال هذا البيت يف زمان التغري

أَخبرنا حممد بن ناصر، أنبأنا أمحد بن علي بن خلف، نا حممد بن احلسني السلمي 
 :ن إبراهيم احلصري يقولمسعت أبا احلسن علي ب

دعوين وبالئي، ألستم أوالد آدم الذي خلقه اهللا بيده، ونفخ فيه من روحه، 
. وأسجد له مالئكته، وأمره بأمره فخالفه، إذا كان أول الدنِّ دردي كيف يكون آخره

من : كنت زمانا إذا قرأت القرآن ال أستعيذ من الشيطان، وأقول: وقال احلصري: قال
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 . حيضر كالم احلقالشيطان حىت

أما القول األول بأنه يتسلط على األنبياء جرأة قبيحة : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
فإذا قرأت القرآن ﴿: وأما الثاين فمخالف ملا أمر اهللا عز وجل به فإنه قال. وسوء أدب
 ].٩٨: النحل [﴾فاستعذ باهللا

لنسفي، ثنا حممد بن احلسني أَخبرنا أبو بكر بن أيب طاهر، نا عباد بن إبراهيم ا
وجدت يف كتاب أيب خبطه مسعت أبا العباس أمحد بن حممد الدينوري : السلمي قال

مسوا : قد نقضوا أركان التصوف وهدموا سبيلها وغريوا معانيها بأسامي أحدثوها: يقول
الطبع زيادة، وسوء األدب إخالصا، واخلروج عن احلق شطحا، والتلذذ باملذموم طيبة، 

سوء اخللق صولة، والبخل جالدة، واتباع اهلوى ابتالء، والرجوع إىل الدنيا وصوالً و
 .والسؤال عمالً، وبذأ اللسان مالمة، وما هذا طريق القوم

عربت الصوفية عن احلرام بعبارات غريوا هلا األمساء مع حصول : وقال ابن عقيل
: أوقات، وقالوا يف املردان: )١(ةاملعىن، فقالوا يف االجتماع على الطيبة والغناء واخلنكر

وجد، ويف مناخ : مريدة، ويف الرقص والطرب: أخت، ويف املُحبة: شب، ويف املعشوقة
 .وهذا التغيري لألمساء ال يباح. اللهو والبطالة رباط

 بيان مجلة مروية على الصوفية من األفعال املنكرة
نذكر ههنا من أمهات قد سبق ذكر أفعال كثرية هلم كلها منكرة، وإمنا : قلت

 .األفعال وعجائبها

أَخبرنا حممد بن عبد الباقي بن أمحد، أنبأنا أبو علي احلسن بن حممد بن الفضل 
الكرماين، نا أبو احلسن سهل بن علي اخلشاب، نا أبو نصر عبد اهللا بن علي السراج 

وكان عليه مرقعة  أنه أصابته جنابة، - وكان أستاذ اجلنيد -ذكر عن ابن الكُريين : قال

                                     
ضرب بآالت اللهو، واخلناكر مبعىن الزامر، مث توسع فيها إىل العنارب على نوع من آالت : خنكر )١(

 .اللهو
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ثخينة، فجاء إىل شاطىء الدجلة، والربد شديد، فحرنت نفسه عن الدخول يف املاء 
عقدت أن : لشدة الربد، فطرح نفسه يف املاء مع املرقعة ومل يزل يغوص مث خرج، وقال

 .ال أنزعها عن بدين حىت جتف علي، فلم جتف عليه شهرا

نا أمحد بن علي بن ثابت، ثنا عبد العزيز بن أَخبرنا عبد الرمحن بن حممد القزاز، 
مسعت أبا جعفر بن : علي، ثنا علي بن عبد اهللا اهلمذاين، ثنا اخللدي، ثين جنيد قال

أصبت ليلة جنابة فاحتجت أن أغتسل وكانت ليلة باردة، فوجدت يف : الكريين يقول
اء، أو لو تركت حىت تصبح ويسخن لك امل: نفسي تأخرا وتقصريا وحدثتين نفسي

واعجبا أنا أعامل اهللا تعاىل يف طول : فقلت. وإال اعبأ على نفسك. تدخل محاما
آليت . عمري، جيب له علي حق ال أجد املسارعة إليه، وأجد الوقوف والتباطؤ والتأخر

وآليت ال اغتسلت إال يف مرقعيت هذه، وآليت ال أعصرنها، وآليت . ال أغتسل إال يف ر
 .أو كما قال. سالجففتها يف مش

قد سبق يف ذكر املرقعات وصف هذه املرقعة ال بن الكُريين وأنه وزن أحد : قلت
كميها فكان فيه أحد عشر رطالً وإمنا ذكر هذا للناس ليبني أين فعلت احلسن اجلميل، 
وحكوه عنه ليبني فضله، وذلك جهل حمض ألن هذا الرجل عصى اهللا سبحانه وتعاىل مبا 

 .ب هذا الفعل العوام احلمقى ال العلماءوإمنا يعج. فعل

: وال جيوز ألحد أن يعاقب نفسه، فقد مجع هذا املسكني لنفسه فنونا من التعذيب
إلقاؤها يف املاء البارد، وكونه يف مرقعة ال ميكنه احلركة فيها كما يريد، ولعله قد بقي 

يه مبتلة شهرا وذلك مينعه من مغبته ما مل يصل إليه املاء لكثافة هذه املرقعة، وبقاؤها عل
 .لذة النوم، وكل هذا الفعل خطأ وإمث، ورمبا كان ذلك سببا ملرضه أو قتله

أخربنا محد بن أمحد، نا أبو نعيم : أَخبرنا احملمدان ابن ناصر وا بن عبد الباقي، قاال
كانت أم علي زوجة أمحد بن خضرويه قد أحلت : أمحد ابن عبد اهللا األصبهاين، قال

زوجها أمحد من صداقها على أن يزور هبا أبا يزيد البسطامي، فحملها إليه فدخلت عليه 
أسفرت عن . رأيت منك عجبا: فلما قال هلا أمحد. وقعدت بني يديه مسفرة عن وجهها
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ألين ملا نظرت إليه فقدت حظوظ نفسي، وكلما : قالت. وجهك بني يدي أيب يزيد
ما أراد أمحد اخلروج من عند أيب يزيد قال نظرت إليك رجعت إيل حظوظ نفسي، فل

 .تعلم الفتوة من زوجتك: قال. أوصين: له

أَخبرنا أبو بكر بن حبيب، نا أبو سعد بن أيب صادق، نا ابن باكوين، مسعت أبا 
: بكر الفازي وفاز قرية بطوس مسعت أبا بكر السباك، مسعت يوسف بن احلسني يقول

وبني أيب سليمان عقد أن ال خيالفه يف شيء يأمره به كان بني أمحد بن أيب احلواري 
. إن التنور قد سجرناه فما تأمرنا؟ فما أجابه: فجاءه يوما وهو يتكلم يف الس فقال

: فقال أبو سليمان. اذهب واقعد فيه، ففعل ذلك: فأعاد مرة أو مرتني فقال له الثالثة
ء آمره به، فقام وقاموا معه، فجاؤوا إىل احلقوه فإن بيين وبينه عقدا أن ال خيالفين يف شي

 .التنور فوجدوه قاعدا يف وسطه، فأخذ بيده وأقامه، فما أصابه خدش

هذا احلكاية بعيدة الصحة، ولو صحت كان دخوله النار  :قال املصنف رمحه اهللا
 .معصية

بعث رسول اهللا سرية : ويف الصحيحني من حديث علي رضي اهللا عنه قال
أليس : رجالً من األنصار، فلما خرجوا وجد عليهم يف شيء، فقال هلمواستعمل عليها 

فامجعوا حطبا، فجمعوا، مث دعا بنار : قال. بلى: قد أمركم رسول اهللا أن تطيعوين؟ قالوا
فهم القوم أن يدخلوها، فقال هلم : عزمت عليكم لتدخلنها، قال: فأضرمها، مث قال

ار، فال تعجلوا حىت تلقوا النيب فإن أمركم أن إمنا فررمت إىل رسول اهللا من الن: شاب
لو دخلتموها ما «تدخلوها فادخلوا، فرجعوا إىل النيب فأخربوه، فقال هلم رسول اهللا 

 .)١(»خرجتم منها أبدا، إمنا الطاعة يف املعروف

أَخبرنا عبد الرمحن بن حممد القزاز، نا أمحد بن علي بن ثابت، نا أبو نعيم احلافظ، 
قال أبو :  احلسن ابن جعفر بن علي، أخربين عبد اهللا بن إبراهيم اجلريري، قالأخربين

                                     
 ).١٨٤٠/٤٠(، ومسلم ىف اإلمارة )٧١٤٥ (أخرجه البخارى ىف األحكام: متفق عليه )١(
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أعِطين املنديل الذي : كنت جالسا عند خري النساج، فأتته امرأة وقالت له: اخلري الديلمي
ما معي : قالت. درمهان: كم األجرة؟ قال: قالت. فدفعه إليها. نعم: دفعته إليك، قال

ترددت إليك مرارا فلم أرك وأنا آتيك به غدا إن شاء اهللا تعاىل، الساعة شيء، وأنا قد 
إن أتيتين هبما ومل جتديين فارمي هبما يف دجلة، فإين إذا جئت أخذما، : فقال هلا خري
هذا التفتيش فضول منك افعلي ما : كيف تأخذ من دجلة؟ فقال هلا خري: فقالت املرأة
فجئت من الغد وكان خري : ملرأة، قال أبو اخلريإن شاء اهللا، فمرت ا: قالت. أمرتك به

غائبا وإذا املرأة قد جاءت ومعها خرقة فيها درمهان فلم جتده، فرمت باخلرقة يف دجلة، 
وإذا بسرطان قد تعلقت باخلرقة وغاصت، وبعد ساعة جاء خري وفتح باب حانوته 

واخلرقة على وجلس على الشط يتوضأ، وإذا بسرطان قد خرجت من املاء تسعى حنوه 
أحب أن ال : رأيت كذا وكذا، فقال: ظهرها، فلما قربت من الشيخ أخذها، فقلت له

 .تبوح به يف حيايت، فأجبته إىل ذلك

صحة مثل هذا تبعد، ولو صح مل خيرج هذا الفعل من : قال املصنف رمحه اهللا
ى «لنيب ويف الصحيح أن ا. خمالفة الشرع، ألن الشرع قد أمر حبفظ املال وهذا إضاعة

، وال تلتفت إىل قول من يزعم أن هذا كرامة، ألن اهللا عز وجل ال )١(»عن إضاعة املال
 .يكرم خمالفًا لشرعه

أَخبرنا أبو منصور القزاز، نا أبو بكر بن ثابت، نا أبو نعيم احلافظ، مسعت أبا 
م دخلت على النوري ذات يو: الفرج الورثاين، مسعت علي بن عبد الرحيم، يقول
طالبتين نفسي بأكل التمر فجعلت : فرأيت رجليه منتفختني، فسألته عن أمره؟ فقال

قومي فصلي فأبت : أدافعها فتأىب علي، فخرجت فاشتريت، فلما أن أكلت، قلت هلا
 .هللا علي إن قعدت إىل األرض أربعني يوما إال يف التشهد فما قعدت: علي فقلت

                                     
من ) ١٤ ــ ٥٩٣/١٢(، ومسلم ىف األقضية )٥٩٧٥(أخرجه البخارى ىف األدب : متفق عليه )١(

 . حديث املغرية بن شعبة
 .من حديث أىب هريرة) ١٧١٥/١٠(وأخرجه مسلم ىف األقضية 
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ما أحسن هذه ااهدة وال يدري أن هذا : لمن مسع هذا من اجلهال يقو: قلت
 .الفعل ال حيل، ألنه محل على النفس ما ال جيوز ومنعها حقها من الراحة

كان بعض الشيوخ يف بداية : قال» اإلحياء«وقد حكى أبو حامد الغزايل يف كتاب 
م إرادته يكسل عن القيام، فألزم نفسه القيام على رأسه طول الليل لتسمح نفسه بالقيا

وعاجل بعضهم حب املال بأن باع مجيع ماله ورماه يف البحر إذ خاف : قال. عن طوع
وكان بعضهم يستأجر من يشتمه : قال. من تفرقته على الناس رعونة اجلود ورياء البذل

وكان آخر يركب البحر يف الشتاء عند : قال. على مأل من الناس ليعود نفسه احللم
 .اضطراب املوج ليصري شجاعا

أعجب من مجيع هؤالء عندي أبو حامد كيف حكى هذه : ال املصنف رمحه اهللاق
األشياء ومل ينكرها؟ وكيف ينكرها وقد أتى هبا يف معرض التعليم، وقال قبل أن يورد 

ينبغي للشيخ أن ينظر إىل حالة املبتدىء فإن رأى معه ماالً فاضالً عن : هذه احلكايات
رغ قلبه منه حىت ال يلتفت إليه، وإن رأى الكربياء قدر حاجته أخذه وصرفه يف اخلري وف

قد غلب عليه أمره أن خيرج إىل السوق للكد ويكلفه السؤال واملواظبة على ذلك، وإن 
رأى الغالب عليه البطالة استخدمه يف بيت املاء وتنظيفه وكنس املواضع القذرة ومالزمة 

الطعام غالب هرا املطبخ ومواضع الدخان، وإن رأى شا عليه ألزمه الصوم، وإن رآه عزب
ومل تنكسر شهوته بالصوم أمره أن يفطر ليلة على املاء دون اخلبز، وليلة على اخلبز دون 

 .املاء ومينعه اللحم رأسا

وإين ألتعجب من أيب حامد كيف يأمر هبذه األشياء اليت ختالف الشريعة : قلت
الدم إىل وجهه ويورثه ذلك مرضا وكيف حيل القيام على الرأس طول الليل فينعكس 

، وهل )١(شديدا، وكيف حيل رمي املال يف البحر، وقد ى رسول اهللا عن إضاعة املال
حيل سب مسلم بال سبب، وهل جيوز للمسلم أن يستأجر على ذلك، وكيف جيوز 

وكيف . ركوب البحر زمان اضطرابه، وذلك زمان قد سقط فيه اخلطاب بأداء احلج
                                     

 .التخريج السابق: انظر )١(
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 .فما أرخص ما باع أبو حامد الغزايل الفقه بالتصوف. ملن يقدر أن يكسبحيل السؤال 

أنبأنا ابن ناصر، نا أبو الفضل السهلكي، نا أبو علي عبد اهللا بن إبراهيم 
النيسابوري، ثنا أبو احلسن علي بن جهضم، ثنا أبو صاحل الدامغاين، عن احلسن بن علي 

نقطع عن جملس أيب يزيد ال يفارقه، فقال كان رجل من أهل بسطام ال ي: الدامغاين، قال
يا أستاذ أنا منذ ثالثني سنة أصوم الدهر وأقوم الليل وقد تركت الشهوات : له ذات يوم

لو صمت ثالمثائة : فقال له أبو يزيد. ولست أجد يف قليب من هذا الذي تذكره شيئًا البتة
ومل يا : قال. لم ذرةسنة وقمت ثالمثائة سنة وأنت على ما أراك ال جتد من هذا الع

أفلهذا دواء حىت ينكشف هذا احلجاب؟ : ألنك حمجوب بنفسك، فقال له: أستاذ؟ قال
 .بل أقبل وأعمل ما تقول: ولكنك لن تقبل، قال. نعم: قال

اذهب الساعة إىل احلجام واحلق رأسك وحليتك، وانزع عنك هذا : قال أبو يزيد
وامألها جوزا، وامجع حولك صبيانا وقل اللباس، وابرز بعباءة وعلق يف عنقك خمالة 

يا صبيان من يصفعين صفعة أعطيته جوزة، وادخل إىل سوقك الذي : بأعلى صوتك
يا أبا يزيد سبحان اهللا تقول يل مثل هذا وحيسن أن أفعل هذا؟ فقال : فقال. تعظم فيه
 .ألنك عظمت نفسك فسبحتها: وكيف؟ قال: سبحان اهللا شرك قال: قولك: أبو يزيد
هذا ليس أقدر عليه، وال أفعله، ولكن دلين على غريه حىت أفعله، فقال : يا أبا يزيد: فقال

ابتدر هذا قبل كل شيء حىت تسقط جاهك وتذل نفسك، مث بعد ذلك : أبو يزيد
 .إنك ال تقبل: قال. ال أطيق هذا: أعرفك ما يصلح لك، قال

من هذا شيء، بل حترمي ذلك ليس يف شرعنا حبمد اهللا : قال املصنف رمحه اهللا قلت
 .)١(»ليس للمؤمن أن يذل نفسه«: واملنع منه، وقد قال نبينا عليه الصالة والسالم

ولقد فاتت اجلمعة حذيفة فرأى الناس راجعني فاستتر لئال يرى بعني النقص يف 
 .قصد الصالة

                                     
 ٥/٤٠٥، وأمحد ىف املسند »حسن غريب«: وقال) ٢٢٥٤(أخرجه الترمذى ىف الفنت : صحيح )١(

 ).٦١٥(الصحيحة : من حديث حذيفة، وأنظر
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من أتى شيئًا من هذه «وهل طالب الشرع أحدا مبحو أثر النفس وقد قال 
، كل هذا لإلبقاء على جاه النفس، ولو أمر هبلول )١(»ات فليستتر بستر اهللا القاذور

الصبيان أن يصفعوه لكان قبيحا، فنعوذ ب اهللا من هذه العقول الناقصة اليت تطالب 
 .املبتدىء مبا ال يرضاه الشرع فينفر

قلت : عن حيىي بن معاذ أنه قال» كتاب اإلحياء«وقد حكى أبو حامد الغزايل يف 
 .عزت عليه أن يعرفها سواه: هل سألت اهللا تعاىل املعرفة؟ فقال: يب يزيدأل

هذا إقرار باجلهل، فإن كان يشري إىل معرفة اهللا تعاىل يف اجلملة وأنه : فقلت
موجود وموصوف بصفات وهذا ال يسع أحدا من املسلمني جهله، وإن ختايل له أن 

 .ا جهل بهمعرفته هي اطالع على حقيقة ذاته وكنهها فهذ

لو رأيت أبا يزيد مرة واحدة : أن أبا تراب النخشيب قال ملريد له: وحكى أبو حامد
 .وهذا فوق اجلنون بدرجات: قلت. كان أنفع لك من رؤية اهللا سبعني مرة

نزلت يف حملة فعرفت فيها : وحكى أبو حامد الغزايل عن ابن الكُريين أنه قال
 وعينت على ثياب فاخرة فسرقتها ولبستها مث بالصالح فنشب يف قليب، فدخلت احلمام

لبست مرقعيت وخرجت فجعلت أمشي قليالً قليالً فلحقوين فرتعوا مرقعيت وأخذوا 
 .الثياب وصفعوين فصرت بعد ذلك أعرف بلص احلمام فسكنت نفسي

فهكذا يروضون أنفسهم حىت خيلصهم اهللا من النظر إىل اخللق، مث : قال أبو حامد
لنفس، وأرباب األحوال رمبا عاجلوا أنفسهم مبا ال يفيت به الفقيه مهما رأوا من النظر إىل ا

 .صالح قلوهبم مث يتداركون ما فرط منهم من صورة التقصري كما فعل هذا يف احلمام

فليته » كتاب اإلحياء«سبحان من أخرج أبا حامد من دائرة الفقه بتصنيفه : قلت
                                     

 وصححه ووافقه الذهىب، والبيهقى ىف ٣٨٣، ٤/٢٤٤أخرجه احلاكم ىف املستدرك : صحيح لغريه )١(
صححه ابن السكن، «: ٤/٧٥، وقال احلافظ ابن حجر ىف تلخيص اجلبري ٨/٣٣٠السنن الكربى 
 . »طىن ىف العلل، وقال روى عن عبد اهللا بن دينار مسندا ومرسال، واملرسل أشبهوذكره الدارق

 ).٦٦٣(الصحيحة : وانظر.  عن زيد بن أسلم مرسال٢/٨٢٥ًأخرجه مالك ىف املوطأ 
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 .مل حيك فيه مثل هذا الذي ال حيل

ب منه أنه حيكيه ويستحسنه ويسمي أصحابه أرباب أحوال وأي حالة أقبح والعج
وأشد من حال من خالف الشرع ويرى املصلحة يف النهي عنه، وكيف جيوز أن يطلب 
صالح القلوب بفعل املعاصي، وقد عدم يف الشريعة ما يصلح به قلبه حىت يستعمل ما ال 

هلة من قطع من ال جيب قطعه وقتل من ال حيلُّ فيها، وهذا من جنس ما تفعله األمراء اجل
 .جيوز قتله، ويسمونه سياسة، ومضمون ذلك أن الشريعة ما تفي بالسياسة

وكيف حيل للمسلم أن يعرض نفسه ألن يقال عنه سارق؟ وهل جيوز أن يقصد 
وهن دينه وحمو ذلك عند شهداء اهللا يف األرض؟ ولو أن رجالً وقف مع امرأته يف طريق 

مسها ليقول عنه من ال يعلم هذا فاسق لكان عاصيا بذلك؟ مث كيف جيوز يكلمها ويل
 التصرف يف مال الغري بغري إذنه؟

مث يف نص مذهب أمحد والشافعي أن من سرق من احلمام ثيابا عليها حافظ وجب 
 قطع يده، مث من أرباب األحوال حىت يعملوا بواقعام؟

الصديق أن خيرج عنها إىل العمل برأيه مل كال، واهللا إن لنا شريعة لو رام أبو بكر 
 .يقبل منه

فعجيب من هذا الفقيه املستلب عن الفقه بالتصوف أكثر من تعجيب من هذا 
 .املستلب الثياب

مسعت : أَخبرنا أبو بكر بن حبيب، نا أبو سعد بن أيب صادق، نا ابن باكويه قال
 الصوفية فاشترى يوما من األيام كان علي بن بابويه من: حممد بن أمحد النجار، يقول

قطعة حلم، فأحب أن حيمله إىل البيت، فاستحيا من أهل السوق فعلق اللحم يف عنقه 
 .ومحله إىل بيته

واعجبا من قوم طالبوا أنفسهم مبحو أثر الطبع، وذلك أمر ال ميكن، وال هو : قلت
 متجمالً يف ثيابه وأنه وقد ركز يف الطباع أن اإلنسان ال حيب أن يرى إال. مراد الشرع
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 .يستحيي من العري وكشف الرأس، والشرع ال ينكر عليه هذا

وما فعله هذا الرجل من اإلهانة لنفسه بني الناس أمر قبيح يف الشرع والعقل، فهو 
 .إسقاط مروءة ال رياضة، كما لو محل نعليه على رأسه

 قد أكرم اآلدمي ، فإن اهللا)١(»األكل يف السوق دناءة«: وقد جاء يف احلديث
 .وجعل لكثري من الناس من خيدمه، فليس من الدين إذالل الرجل نفسه بني الناس

مقصودنا أن : وقد تسمى قوم من الصوفية باملالمتية، فاقتحموا الذنوب فقالوا
 .نسقط من أعني الناس، فنسلم من آفات اجلاه واملرائني

بلغين : فقال. ِلم لَم تعزل:  لهوهؤالء مثلهم كمثل رجل زىن بامرأة فأحبلها، فقيل
وما بلغك أن الزنا حرام؟ وهؤالء اجلهلة قد أسقطوا جاههم : فقيل له. أن العزل مكروه

 .عند اهللا سبحانه ونسوا أن املسلمني شهداء اهللا يف األرض

مسعت أبا أمحد الصغري، : أَخبرنا ابن حبيب، نا ابن أيب صادق، نا ابن باكويه، قال
خرجت مرة من بغداد إىل :  عبد اهللا بن خفيف، مسعت أبا احلسن املديين يقولمسعت أبا

ر الناشرية، وكان يف إحدى قرى ذلك النهر رجل مييل إىل أصحابنا، فبينا أنا أمشي 
هذه لفقري، : على شاطىء النهر رأيت مرقعة مطروحة ونعالً وخريقة فجمعتهما، وقلت

 يف املاء، فنظرت فإذا بأيب احلسن النوري قد ألقى ومشيت قليالً فسمعت مههمة وختبيطًا
نفسه يف املاء والطني وهو يتخبط ويعمل بنفسه كل بالء، فلما رأيته علمت أن الثياب 

يا أبا احلسن أما ترى ما يعمل يب؟ قد أماتين موتات : له، فرتلت إليه فنظر إيل، وقال
ترى ما يفعل : ذ يبكي ويقولما لك منا إال الذكر الذي لسائر الناس، وأخ: وقال يل

. يب؟ فمازلت أرفق به حىت غسلته من الطني وألبسته املرقعة ومحلته إىل دار ذلك الرجل
فأقمنا عنده إىل العصر، مث خرجنا إىل املسجد، فلما كان وقت املغرب رأيت الناس 

                                     
 من حديث أىب أمامة وذكره اهليثمى ىف جممع ٨/٢٩٨أخرجه الطرباىن ىف الكبري : ضعيف جدا )١(

 . » عمر بن موسى بن وجيه وهو ضعيفوفيه«:  وقال٥/٢٤الزوائد 
 ).٢٢٩٠(ضعيف اجلامع : انظر. بسند ضعيف) ٢٣٨٧(وعبد بن محيد كما ىف املطالب العالية 
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السباع تدخل القرية : يهربون ويغلقون األبواب ويصعدون السطوح فسألناهم فقالوا
الليل، وكان حوايل القرية أمجة عظيمة وقد قطع منها القصب وبقيت أصوله ب

كالسكاكني، فلما مسع النوري هذا احلديث قام فرمى بنفسه يف األمجة على أصول 
أين أنت يا سبع؟ فما شككنا أن األسد قد افترسه أو : القصب املقطوع ويصيح ويقول

جاء فطرح نفسه وقد هلكت قد هلك يف أصول القصب، فلما كان قريب الصبح 
 رجاله، فأخذنا باملنقاش ما قدرنا عليه، فبقي أربعني يوما ال ميشي على رجليه،

ملا ذكروا السبع وجدت يف نفسي فزعا، : أي شيء كان ذلك احلال؟ قال: فسألته
 .ألطرحنك إىل ما تفزعني منه: فقلت

اء والطني، وكيف ال خيفى على عاقل ختبيط هذا الرجل قبل أن يقع يف امل: قلت
جيوز لإلنسان أن يلقي نفسه يف ماء وطني؟ وهل هذا إال فعل اانني؟ وأين اهليبة 

ترى ما يفعل يب؟ وما وجه هذا االنبساط؟ وينبغي أن جتف األلسن : والتعظيم من قوله
 .يف أفواهها هيبة

يه مث ما الذي يريده غري الذكر؟ ولقد خرج عن الشريعة خبروجه إىل السبع ومش
 .على القصب املقطوع

وهل جيوز يف الشرع أن يلقي اإلنسان نفسه إىل سبع؟ أترى أراد منها أن يغري ما 
 .طبعت عليه من خوف السباع؟ ليس هذا يف طوقها وال طلبه الشرع منها

 .ولقد مسع هذا الرجل بعض أصحابه يقول مثل هذا القول، فأجابه بأجود جواب

 بن حبيب نا علي بن أيب صادق نا ابن باكويه نا أبو أَخبرنا حممد بن عبد اهللا
رأيت النوري وقد جعل نفسه إىل أسفل : يعقوب اخلراط، نا أبو أمحد املغازيل قال

. من اخللق أوحشتين، ومن النفس واملال والدنيا أفقرتين: ورجليه إىل فوق وهو يقول
 .انطح برأسك احلائطإن رضيت وإال ف: فقلت له: ما معك إال علم وذكر، قال: ويقول

أَخبرنا حممد بن أيب القاسم، أنبأنا احلسن بن حممد بن الفضل الكرماين، نا سهل بن 
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محل : مسعت أبا عمرو بن علوان يقول: علي اخلشاب، نا عبد اهللا بن علي السراج قال
أبو احلسني النوري ثالمثائة دينار مثن عقار بيع له، وجلس على قنطرة وجعل يرمي 

ا منها إىل املاء ويقولواحدجئت تريدين أن ختدعيين منك مبثل هذا: ا واحد. 

إن : فقلت. لو أنفقها يف سبيل اهللا كان خريا له: فقال بعض الناس: قال السراج
كانت تلك الدنانري تشغله عن اهللا طرفة عني، كان الواجب أن يرميها يف املاء دفعة 

فطفق مسحا ﴿:  كما قال اهللا عز وجلواحدة حىت يكون أسرع خلالصه من فتنتها،
 ].٣٣: ص [﴾بالسوق واألعناق

لقد أبان هؤالء القوم عن جهل بالشرع وعدم عقل، وقد بينا فيما تقدم أن : قلت
الشرع أمر حبفظ املال، وأن ال يسلم إال إىل رشيد، وجعله قواما لآلدمي، والعقل يشهد 

 فقد أفسد ما هو سبب صالحه وجهل بأنه إمنا خلق للمصاحل، فإذا رمى به اإلنسان
حكمة الواضع، واعتذار السراج له أقبح من فعله، ألنه إن كان خاف فتنته فينبغي أن 

 .يرميه إىل فقري ويتخلص

ومن جهل هؤالء محلهم تفسري القرآن على رأيهم الفاسد ألنه حيتج مبسح السوق 
 واألعناق،

شريعة، وإمنا مسح بيده عليها، ويظن بذلك جواز الفساد، والفساد ال جيوز يف ال
 .أنت يف سبيل اهللا، وقد سبق بيان هذا: وقال

خرج أستاذي : قال أبو جعفر الدراج: »اللمع«وقال أبو نصر السراج يف كتاب 
يوما يتطهر، فأخذت كنفه ففتشته فوجدت فيه شيئًا من الفضة مقدار أربعة دراهم، 

يف كنفك كذا وكذا درمهًا وحنن : لت لهفلما رجع ق. وكان ليالً وبات مل يأكل شيئًا
حبق : خذه واشتر به شيئًا، فقلت له: أخذته؟ رده، مث قال يل بعد ذلك: جياع، فقال

مل يرزقين اهللا من الدنيا شيئًا غريها، فأردت أن أوصي : معبودك ما أمر هذه القطع؟ فقال
 . الذي أعطيتين من الدنياهذا: أن تدفن معي، فإذا كان يوم القيامة رددا إىل اهللا، وأقول

: أَخبرنا ابن حبيب، نا ابن أيب صادق، نا ابن باكويه، ثنا عبد الواحد بن بكر قال
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مكث أبو جعفر احلداد : مسعت أبا بكر اجلوال، مسعت أبا عبد اهللا احلصري يقول
عشرين سنة يعمل كل يوم بدينار وينفقه على الفقراء ويصوم، وخيرج بني العشائني 

 .دق من األبواب ما يفطر عليه أي يسأل الناسفيتص

لو علم هذا الرجل أن املسألة ال جتوز ملن يقدر على : قلت: قال املصنف رمحه اهللا
 االكتساب مل يفعل، ولو قدرنا جوازها، فأين أنفة النفس من ذل الطلب؟

نا عبد اهللا أَخبرنا هبة اهللا بن حممد، نا احلسن بن علي التميمي، نا أمحد بن جعفر، ث
بن أمحد بن حنبل، ثين أيب، ثنا إمساعيل، ثنا معمر، عن عبد اهللا ابن مسلم أخي الزهري، 

ال تزال املسألة بأحدكم «قال رسول اهللا : عن محزة بن عبد اهللا بن عمر، عن أيب قال
 .)١(»حىت يلقى اهللا عز وجل وما على وجهه مزعة حلم

م، عن أبيه، عن الزبري بن العوام وحدثنا حفص بن غياث، عن هشا: قال أمحد
ألن يأخذ الرجل حبالً فيحتطب، مث جييء فيضعه يف السوق «قال رسول اهللا : قال

 .)٢(»فيبيعه، مث يستغين به فينفقه على نفسه، خريله من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه

ن انفرد به البخاري واتفقا على الذي قبله، ويف حديث عبد اهللا بن عمرو ع: قلت
 .)٣(»ال حتل الصدقة لغين وال لذي مرة سوي«: النيب أنه قال

. إذا أحكمت فتله: أمررت احلبل: القوة، وأصلها من شدة فتل احلبل، يقال: واملرة
شدة أمر اخللق وصحة البدن اليت يكون معها احتمال الكَلِّ : فمعىن املرة يف احلديث

 .والتعب

 .صدقة ملن جيد قوة يقدر هبا على الكسبال حتل ال: قال الشافعي رضي اهللا عنه

                                     
 ).١٠٤، ١٠٤٠/١٠٣(، ومسلم ىف الزكاة )١٤٧٤(أخرجه البخارى ىف الزكاة : متفق عليه )١(
 .١٦٧، ١/١٦٤، وأمحد ىف املسند )١٤٧١(أخرجه البخارى ىف الزكاة : صحيح )٢(
، والدارى ىف سننه )٦٥٢(، والترمذى ىف الزكاة )١٦٣٤(أخرجه أبو داود ىف الزكاة : صحيح )٣(

 .وقد سبق خترجيه. ٢/١١٩، والدارقطىن ٢/١٩٢، وأمحد ىف املسند )١٦٣٩(
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: أَخبرنا عبد الرمحن بن حممد القزاز،نا أبو بكر بن ثابت أنبأنا أبو سعد املاليين قال
مسعت أبا بكر حممد بن عبد الواحد اهلامشي، مسعت أبا احلسن يونس بن أيب بكر الشبلي 

لئن : الدار، فسمعته يقولقام أيب ليلة فترك فرد رجل على السطح واألخرى على : يقول
: أطرفت ألرمني بك إىل الدار، فمازال على تلك احلال حىت أصبح، فلما أصبح قال له

 .يا بين ما مسعت الليلة ذاكرا هللا عز وجل إال ديكًا يساوي دانقني

خماطرته : أحدمها. هذا الرجل قد مجع بني شيئني ال جيوزان: قال املصنف رمحه اهللا
النوم فوقع كان معينا على نفسه، وال شك أنه لو رمى بنفسه كان قد بنفسه، فلو غلبه 

وقد . أنه منع عينه حظها من النوم: أتى معصية عظيمة، فتعرضه للوقوع معصية، والثاين
، )١(»إن جلسدك عليك حقًا، وإن لزوجك عليك حقًا، وإن لعينك عليك حقًا«قال 
د مدته زينب، فإذا فترت أمسكت به، ومر حببل ق. )٢(»إذا نعس أحدكم فلريقد«: وقال

، وقد تقدمت )٣(»ِليصلِّ أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد«: وقال. فأمر حبله
 .هذه األحاديث يف كتابنا هذا

أَخبرنا حممد بن ناصر، نا أبو عبد اهللا احلميدي، نا أبو بكر األردستاين، ثنا أبو عبد 
كنا نصحب أبا احلسن ابن أيب : عباس البغدادي، يقولمسعت أبا ال: الرمحن السلمي، قال

ال : بشرط أن ال تدخل علينا أباك، فقال: بكر الشبلي وحنن أحداث، فأضافنا ليلة فقلنا
 -يدخل، فدخلنا داره، فلما أكلنا إذا حنن بالشبلي وبني كل أصبعني من أصابعه مشعة 

 سادة عدوين فيما بينكم يا:  فجاء وقعد وسطنا فاحتشمنا منه، فقال-مثان مشوع 
غنين الصوت الذي : أين غالمي أبو العباس؟ فتقدم إليه فقال: طست مشوع، مث قال

                                     
من حديث ) ١١٥٩/١٨١(، ومسلم ىف الصيام )٥١٩٩(أخرجه البخارى ىف النكاح : متفق عليه )١(

 .بن العاصعبد اهللا بن عمرو 
من ) ٧٨٦/٢٢٢(، ومسلم ىف صالة املسافرين )٢١٢(أخرجه البخارى ىف الوضوء : متفق عليه )٢(

 .حديث عائشة
من ) ٧٨٤/٢١٩(، ومسلم ىف صالة املسافرين )١١٥٠(أخرجه البخارى ىف التهجد : متفق عليه )٣(

 .حديث أنس بن مالك
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 )اهلزج: (كنت تغين

ــارا  وملا بلغ احلـرية حـادي ــي حــ مجلــ
ــارا فقلت احطط هبا رحلـي ــن س ــل مب وال حنف

 .فغنيته فتغري وألقى الشموع من يده وخرج

هبة اهللا بن عبد اهللا الواسطي، نا أبو بكر أمحد بن علي أَخبرنا ابن ناصر، ثنا 
احلافظ، نا حممد بن أمحد بن أيب الفوارس، نا احلسني بن أمحد بن عبد الرمحن الصفار، 

خرج الشبلي يوم عيد وقد حلق أشفار عينيه وحاجبيه وتعصب بعصابة وهو : قال
 )اتث: (يقول

ــد ــر وعي ــاس فط ــد  للن ــد وحيـ إين فريـ
با عبد الرمحن بن حممد، نا أمحد بن علي بن ثابت، نا التنوخي، ثنا أبو احلسن أَخنر

وقفت على الشبلي يف قبة الشعراء يف : قال: علي ابن حممد ابن أيب صابر الدالل، قال
جامع املنصور والناس جمتمعون عليه، فوقف عليه يف احللقة غالم مجيل مل يكن ببغداد يف 

تنح، فلم يربح، فقال له : منه، يعرف با بن مسلم، فقال لهذلك الوقت أحسن وجها 
تنح وإال واهللا خرقت كل ما : تنح يا شيطان عنا، فلم يربح فقال له يف الثالثة: الثانية

عليك، وكانت عليه ثياب يف غاية احلسن تساوي مجلة كثرية، فانصرف الفىت، فقال 
 )جمزوء اخلفيف: (الشبلي

ــدن لّحــم للبــزاةطرحــوا ال ــى ذرويت عـ علـ
ــزاة إذ ــوا البـ ــن مث المـ ــهم الرس ــوا من خلع
ستروا وجهـك احلسـن     لـــو أرادوا صـــالحنا

ما خلق اهللا عز : من قال هذا فقد أخطأ طريق الشرع، ألنه يقول: قال ابن عقيل
وجل هذا اإلنسان إال لالفتتان به، وليس كذلك، وإمنا خلقه لالعتبار واالمتحان، فإن 

 .ضيء ال لتعبدالشمس خلقت لت
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مات للشبلي ابن ولد، كان امسه : وبإسناد عن أمحد بن حممد النهاوندي يقول
يا : عليا، فجزت أمه شعرها عليه، وكان للشبلي حلية كبرية فأمر حبلقها مجيعها، فقيل له

جزت هذه شعرها على مفقود، أال أحلق أنا حلييت : أستاذ ما محلك على هذا؟ فقال
 .على موجود

رمبا كان الشبلي يلبس ثيابا مثمنة مث : اد عن عبد اهللا بن علي السراج قالوبإسن
وذكر عنه أنه أخذ قطعة عنرب فوضعها على النار يبخر : يرتعها ويضعها فوق النار، قال

 .هبا ذنب احلمار

قال . دخلت عليه فرأيت بني يديه اللوز والسكر حيرقه بالنار: وقال بعضهم
 .نار ألنه كان يشغله عن ذكر اهللاإمنا أحرقه بال: السراج

 .اعتذار السراج عنه أعجب من فعله: قلت

وحكي عنه أنه باع عقارا ففرق مثنه وكان له عيال فلم يدفع إليهم : قال السراج
وهذا : ليتين كنت واحدا منهم، قلت: فقال. ﴾اخسئُواْ ِفيها﴿: شيئًا، ومسع قارئًا يقرأ

هللا تعاىل، واهللا ال يكلمهم، مث لو كلمهم كالم إهانة الرجل ظن أن الذي يكلمهم هو ا
 .فأي شيء هذا حىت يطلب

إن هللا عبادا لو بزقوا على جهنم : وقال الشبلي يوما يف جملسه: قال السراج
 .ألطفؤوها

 .وهذا من جنس ما ذكرناه عن أيب يزيد وكالمها من إناء واحد: قلت

 الشبلي اكتحل بكذا وكذا من امللح بلغين أن: وبإسناد عن أيب علي الدقاق يقول
 .ليعتاد السهر وال يأخذه النوم

وهذا فعل قبيح ال حيل ملسلم أن يؤذي نفسه وهو سبب : قال املصنف رمحه اهللا
للعمى، وال جتوز إدامة السهر ألن فيه إسقاط حق النفس، والظاهر أن دوام السهر 

 .والتقلل من الطعام أخرجه إىل هذه األحوال واألفعال
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كساين رجل صوفًا فرأيت على رأس الشبلي : وبإسناد عن أيب عبد اهللا الرازي قال
قلنسوة تليق بذلك الصوف فتمنيتها يف نفسي، فلما قام الشبلي من جملسه التفت إيلَّ 

انزع الصوف، : فتبعته، وكان عادته إذا أراد أن أتبعه يلتفت إيلَّ، فلما دخل داره قال
 .سوة عليه ودعا بنار فأحرقهمافرتعته، فلفه وطرح القلن

وقد حكى أبو حامد الغزايل أن الشبلي أخذ مخسني دينارا فرماها يف دجلة : قلت
ما أعزك أحد إال أذله اهللا، وأنا أتعجب من أيب حامد أكثر من تعجيب من : وقال

 الشبلي، ألنه ذكر ذلك على وجه املدح ال على وجه اإلنكار، فأين أثر الفقه؟

: حدثين من كان جالسا أنه قال:  حسني بن عبد اهللا القزويين قالوبإسناد عن
تعذر علي قوت يوما وحلقين ضرورة، فرأيت قطعة ذهب مطروحة يف الطريق فأردت 

لو أن الدنيا كانت دما «: لقطة فتركتها، مث ذكرت احلديث الذي يروي: أخذها فقلت
ا وتركتها يف فمي ومشيت غري بعيد، ، فأخذ)١(»عبيطًا لكان قوت املسلم منها حالالً

مىت جيد العبد حقيقة : فإذا أنا حبلقة فيها صبيان وأحدهم يتكلم إليهم، فقال له واحد
 .إذا رمى القطعة من الشدق، فأخرجتها من فمي ورميتها: الصدق؟ فقال

ال ختتلف الفقهاء أن رميه إياها ال جيوز، والعجب أنه رماها : قال املصنف رمحه اهللا
 .قول صيب ال يدري ما قالب

وقد حكى أبو حامد الغزايل أن شقيقًا البلخي جاء إىل أيب القاسم الزاهد ويف 
لوزات دفعها إيلَّ أخ يل : أي شيء معك؟ قال: طرف كسائه شيء مصرور فقال له

يا شقيق وأنت حتدث نفسك أن تبقى إىل الليل ال : أحب أن تفطر عليها، فقال: وقال
 .أغلق الباب يف وجهي ودخلكلمتك أبدا، ف

انظروا إىل هذا الفقه الدقيق كيف هجر مسلما على فعل : قال املصنف رمحه اهللا
                                     

، )٨٩٨( والسخاوى ىف املقاصد احلسنة ،٢/١٩٩ذكره ابن عراق ىف تنـزيه الشريعة : موضوع )١(
ال أصل له، وتبعه صاحب الدرر، : قال الزركشى«:  وقال٢/١٥٩فاء والعجلوىن ىف كشف اخل

 .»هو من كالم الفضيل بن عياض: وقال النجم
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جائز بل مندوب ألن اإلنسان مأمور أن يستعد لنفسه مبا يفطر عليه، واستعداد الشيء 
 ﴾وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة﴿: قبل جميء وقته حزم، ولذلك قال اهللا عز وجل

، وجاء عمر رضي اهللا عنه )١(، وقد ادخر رسول اهللا ألزواجه قوت سنة]٦٠: األنفال[
 .بنصف ماله وادخر الباقي ومل ينكر عليه، فاجلهل بالعلم أفسد هؤالء الزهاد

رأيت باهلند شيخا وكان يعرف : وبإسناد عن أمحد بن إسحاق العماين قال
يا صابر ما بلغ من :  فقلت لهبالصابر، قد أتى عليه مائة سنة، قد غمض إحدى عينيه،

إين هويت النظر إىل زينة الدنيا فلم أحب أن أشتفي منها، فغمضت عيين : صربك؟ قال
 .منذ مثانني سنة فلم أفتحها

النظر إىل الدنيا بعينني : وقد حكي لنا عن آخر، أنه فقأ إحدى عينيه، وقال
 .إسراف

 .نسأل اهللا سالمة العقولكان قصده أن ينظر إىل الدنيا بفرد عني، وحنن : قلت

: وقد حكى يوسف بن أيوب اهلَمذاين عن شيخه عبد اهللا اجلوين أنه كان يقول
كنت أخدم يف : هذه الدولة ما أخرجتها من احملراب، بل من موضع اخلالء، وقال

: فقلت! أذهبت عمرك يف هذا: اخلالء، فبينما أنا يوما أكنسه وأنظفه قالت يل نفسي
دمة عباد اهللا، فوسعت رأس البئر ورميت نفسي فيها، وجعلت أدخل أنت تأنفني من خ

 .النجاسة يف فمي، فجاءوا وأخرجوين وغسلوين

انظروا إىل هذا املسكني، كيف اعتقد مجع األصحاب خلفه دولة واعتقد أن : قلت
تلك الدولة إمنا حصلت بإلقاء نفسه يف النجاسة وإدخاهلا يف فيه، وقد نال بذلك فضيلة 

ملا :  عليها بكثرة األصحاب وهذا الذي فعله معصية توجب العقوبة، ويف اجلملةأُثيب
 .فقد هؤالء العلم كثر ختبيطهم

دخل احلسني بن منصور مكة يف ابتداء : وبإسناد عن حممد بن علي الكتاين يقول
                                     

)١(  
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أخذنا منها قملة فوزناها فإذا فيها نصف : أمره، فجهدنا حىت أخذنا مرقعته قال السوسي
 . من كثرة رياضته وشدة جماهدتهدانق

انظروا إىل هذا اجلاهل بالنظافة اليت حث عليها الشرع وأباح حلق الشعر : قلت
احملظور على املُحِرم ألجل تأذيه من القمل، وجرب احلظر بالفدية، وأجهل من هذا من 

 .اعتقد هذا رياضته

 يف اجلامع فجاع كان عندنا فقري صويف: وبإسناد عن أيب عبد اهللا بن مفلح يقول
يا رب إما أن تطعمين، وإما أن ترميين بشرف املسجد، فجاء : مرة جوعا شديدا، فقال

غراب فجلس على الشرف، فوقعت عليه من حتت رجله آجرة فجرى دمه، وكان 
 .إيش تبايل بقتل العامل: ميسح الدم ويقول

 قام إىل الكسب أو إىل قتل اهللا هذا وال أحياه يف مقابلته هذا االستنباط، هالَّ: قلت
 .الكدية

أُشهدكم على اهللا : رأيت فقريا يعدو ويلتفت ويقول: وبإسناد عن غالم خليل قال
 .هو ذا يقتلين، وسقط ميتا

 رأي بعض رجال الصوفية يف املالمتية
 ):فصل(

مقصودنا أن نسقط من : ويف الصوفية قوم يسمون املالمتية، اقتحموا الذنوب وقالوا
 .اس فنسلم من اجلاهأعني الن

 .وهؤالء قد أسقطوا جاههم عند اهللا ملخالفة الشرع

ويف القوم طائفة يظهرون من أنفسهم أقبح ما هم فيه ويكتمون أحسن ما هم : قال
 .عليه

من أتى شيئًا من هذه «وفعلهم هذا من أقبح األشياء، ولقد قال رسول اهللا 
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، )٢(»هالَّ سترته بثوبك يا هذا؟«:  ماعز، وقال يف حق)١(»القاذورات فليستتر بستر اهللا 
إا «: واجتاز على رسول اهللا بعض الصحابة وهو يتكلم مع صفية زوجته فقال هلم

 .)٣(»صفية

وقد علم الناس التجايف عن ما يوجب سوء الظن فإن املؤمنني شهداء اهللا يف 
 لئال يسوء األرض، وخرج حذيفة إىل اجلمعة ففاتته فرأى الناس وهم راجعون فاستتر

إين ملست امرأة : وقال أبو بكر الصديق لرجل قال له. ظن الناس به وقد قدمنا هذه
 .تب إىل اهللا وال حتدث أحدا بذلك: وقبلتها، فقال

: إين أتيت من أجنبية ما دون الزنا يا رسول اهللا؟ قال: وجاء رجل إىل النيب وقال
مل تعلم أن الصالتني تكَفِّر ما أ«: قال. بلى يا رسول اهللا: ؟ قال»أمل تصل معنا«

 .)٤(»بينهما؟

لقد ستر اهللا : إين فعلت كذا وكذا من الذنوب، فقال: وقال رجل لبعض الصحابة
فهؤالء قد خالفوا الشريعة وأرادوا قطع ما جبلت عليه . )٥(عليك لو سترت على نفسك

                                     
 وصححه ووافقه الذهىب، وقد تقدم ٣٨٣، ٤/٢٤٤أخرجه احلاكم ىف املستدرك : صحيح لغريه )١(

 .قريبا
، وصححه ٢١٧، ٥/٢١٦، وأمحد ىف املسند )٤٣٧٧(أخرجه أبو داود ىف احلدود : ح لغريهصحي )٢(

: ، وانظر٨/٣٣٠ ووافقه الذهىب، والبيهقى ىف السنن الكربى ٤/٣٦٣احلاكم ىف املستدرك 
 .٤/٦٨تلخيص احلبري 

من ) ٢١٧٥/٢٤(، ومسلم ىف السالم )٢٠٣٨(أخرجه البخارى ىف االعتكاف : متفق عليه )٣(
 .e صفية زوج النىب حديث

من حديث ) ٢٧٦٤/٤٤(، ومسلم ىف التوبة )٦٨٢٣(أخرجه البخارى ىف احلدود : متفق عليه )٤(
 .أنس بن مالك

) ٢٧٦٣/٣٩(، )٢٧٦٥/٤٥(وىف الباب عن أىب أمامة، وعبد اهللا بن مسعود، انظر مسلم ىف التوبة 
 .وغريه

ن مسعود قول عمر للرجل الذى من حديث اب) ٢٧٦٣/٤٢(أخرجه مسلم ىف التوبة : صحيح )٥(
 . يسأله عن ذنبهeجاء إىل النىب 
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 .النفوس

 من اندس يف الصوفية من أهل اإلباحة

 )فصل(
صوفية أهل اإلباحة، فتشهبوا هبم حفظًا لدمائهم، وهم ينقسمون وقد اندس يف ال

 :إىل ثالثة أقسام

 .كفار: القسم األول

من يقر به ولكن جيحد : قوم ال يقرون ب اهللا سبحانه وتعاىل، ومنهم: فمنهم
النبوة ويرى أن ما جاء به األنبياء حمال، وهؤالء ملا أرادوا إمراح أنفسهم يف شهواا مل 

ئًا حيقنون به دماءهم ويستترون به وينالون فيه أغراض النفوس كمذهب جيدوا شي
 .التصوف، فدخلوا فيه ظاهرا وهم يف الباطن كفرة، وليس هلؤالء إال السيف لعنهم اهللا

: القسم األول: قوم يقرون باإلسالم إال أم ينقسمون قسمني: والقسم الثاين
يل وال شبهة فهم يفعلون ما يأمروم به يقلدون يف أفعاهلم لشيوخهم من غري اتباع دل

 .وما رأوهم عليه

قوم عرضت هلم شبهات فعملوا مبقتضاها، واألصل الذي نشأت : القسم الثالث
منه شبهام أم ملا مهوا بالنظر يف مذاهب الناس لبس عليهم إبليس فأراهم أن الشبهة 

 أن ينال بالعلم؛ وإمنا الظفر به تعارض احلجج وأن التمييز يعسر، وأن املقصود أجلّ من
رزق يساق إىل العبد ال بالطلب، فسد عليهم باب النجاة الذي هو طلب العلم، فصاروا 

 .يبغضون اسم العلم كما يبغض الرافضي اسم أيب بكر وعمر

العلم حجاب والعلماء حمجوبون عن املقصود بالعلم، فإن أنكر عليهم : ويقولون
 موافق لنا يف الباطن وإمنا يظهر ضد ما حنن فيه للعوام الضعاف هذا: عامل قالوا ألتباعهم

هذا أبله مقيد بقيود الشريعة حمجوب عن املقصود، : العقول، فإن جد يف خالفهم قالوا
مث عملوا على شبهات وقعت هلم، ولو فطنوا لعلموا أن عملهم مبقتضى شبهام علم، 
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كشفها إن شاء اهللا تعاىل، وهي ست فقد بطل إنكارهم العلم، وأنا أذكر شبهام وأ
 :شبهات

إذا كانت األمور مقدرة يف القدم وأن أقواما خصوا : أم قالوا: الشبهة األوىل
بالسعادة، وأقواما بالشقاوة، والسعيد ال يشقى، والشقي ال يسعد، واألعمال ال تراد 

 فال وجه إلتعاب لذاا بل الجتالب السعادة ودفع الشقاوة، وقد سبقنا وجود األعمال،
 .النفس يف عمل، وال نكفها عن ملذوذ ألن املكتوب يف القدر واقع ال حمالة

هذا رد جلميع الشرائع وإبطال جلميع : أن يقال هلم: واجلواب عن هذه الشبهة
أن أقيموا ﴿أحكام الكتب وتبكيت لألنبياء كلهم فيما جاءوا به، ألنه إذا قال يف القرآن 

ملاذا؟ إن كنت سعيدا فمصريي إىل السعادة وإن كنت شقيا : ، قال القائل﴾الصالة
 فمصريي إىل الشقاوة، فما تنفعين إقامة الصالة؟

ملاذا أمنع نفسي ملذوذها، : ، يقول القائل﴾والَ تقْربواْ الزنى﴿: وكذلك إذا قال
 والسعادة والشقاوة مقضيتان قد فرغ منهما، وكان لفرعون أن يقول ملوسى حني قال

، مثل هذا الكالم، مث يترقى إىل اخلالق ]١٨: النازعات [﴾هل لك إىل أن تزكى﴿: له
ما فائدة إرسالك الرسل وسيجري ما قدرته؟ وما يفضي إىل رد الكتب وجتهيل : فيقول

: أال نتكل، فقال: الرسل حمال باطل، وهلذا كان رد الرسول على أصحابه حني قالوا
 .)١(»اعملوا فكل ميسر ملا خلق له«

واعلَم أن لآلدمي كسبا هو اختياره فعليه يقع الثواب والعقاب، فإذا خالف تبني لنا 
أن اهللا عز وجل قضى يف السابق بأن خيالفه، وإمنا يعاقبه على خالفه ال على قضائه، 
وهلذا يقتل القاتل وال يعتذر له بالقدر، وإمنا ردهم الرسول عن مالحظة القدر إىل العمل 

 والنهي حال ظاهر، واملقدر من ذلك أمر باطن وليس لنا أن نترك ما عرفناه ألن األمر
إشارة إىل » فكلّ ميسر ملا خلق له«: من تكليف إىل ما ال نعلمه من املقضي وقوله

                                     
من حديث على ) ٢٦٤٧/٧(، ومسلم ىف القدر )٦٦٠٥(أخرجه البخارى ىف القدر : متفق عليه )١(

 .بن أىب طالب
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أسباب القدر، فإنه من قضى له بالعلم يسر له طلبه وحبه وفهمه، ومن حكم له باجلهل 
له بولد يسر له النكاح، ومن مل يقض له نزع حب العلم من قلبه، وكذلك من قضى 

 .بولد مل ييسر له

إن اهللا عز وجل مستغن عن أعمالنا غري متأثر هبا معصية : أم قالوا: الشبهة الثانية
 .كانت أو طاعة فال ينبغي أن نتعب أنفسنا يف غري فائدة

 هذا رد على الشرع: أن جنيب أوالً باجلواب األول، ونقول: وجواب هذه الشبهة
ال فائدة فيما أمرتنا به، مث نتكلم عن الشبهة : فيما أمر به فكأننا قلنا للرسول وللمرسل

من يتوهم أن اهللا جل وعال ينتفع بطاعة أو يتضرر مبعصية أو ينال بذلك غرضا : فنقول
فما عرف اهللا جل جالله ألنه مقدس عن األغراض ومن انتفاع أو ضرر، وإمنا نفع 

 ﴾ومن جاهد فإمنا جياهد لنفسه﴿: سنا كما قال عز وجلاألعمال تعود على أنف
، وإمنا يأمر الطبيب ]١٨: فاطر [﴾ومن تزكى فإمنا يتزكى لنفسه﴿] ٦: العنكبوت[

املريض باحلمية ملصلحة املريض ال ملصلحة الطبيب، وكما أن للبدن مصاحل من األغذية 
شرع كالطبيب فهو ومضار فللنفس مصاحل من العلم واجلهل واالعتقاد والعمل، فال

 .أعرف مبا يأمر به من املصاحل

 .أفعاله ال تعلل: هذا مذهب من علَّل، وأكثر العلماء قالوا

وهو أنه إذا كان غنيا عن أعمالنا كان غنيا عن معرفتنا له، وقد : وجواب آخر
أوجب علينا معرفته، فكذلك أوجب طاعته، فينبغي أن تنظر إىل أمره ال إىل الغرض 

 .بأمره

قد ثبت سعة رمحة اهللا سبحانه وتعاىل وهي ال تعجز عنا، فال : قالوا: لشبهة الثالثةا
 .وجه حلرمان نفوسنا مرادها

فاجلواب كاجلواب األول، ألن هذا القول يتضمن اطراح ما جاء به الرسل من 
 .الوعيد، ووين ما شددت يف التحذير منه يف ذلك، وبالغت يف ذكر عقابه
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 يف هذا أن اهللا عز وجل كما وصف نفسه بالرمحة وصفها ومما يكشف التلبيس
بشديد العقاب، وحنن نرى األولياء واألنبياء يبتلون باألمراض واجلوع ويؤخذون بالزلل 

نفسي نفسي، والكليم : وكيف وقد خافه من قطع له بالنجاة، فاخلليل يقول يوم القيامة
 .يل لعمر إن مل يغفر لهالو: نفسي نفسي، وهذا عمر رضي اهللا عنه يقول: يقول

واعلَم أن من رجا الرمحة تعرض ألسباهبا، فمن أسباهبا التوبة من الزلل، كما أنّ من 
إن الذين آمنوا والذين هاجروا ﴿: رجا أن حيصد زرع، وقد قال اهللا عز وجل
، يعين أن الرجاء هبؤالء ]٢١٨: البقرة [﴾وجاهدوا ىف سبيل اهللا أولئك يرجون رمحة اهللا

يق، وأما املصرون على الذنوب وهم يرجون الرمحة فرجاؤهم بعيد، وقد قال عليه يل
الكَيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت، والعاجز من أتبع نفسه «: الصالة والسالم

 .)١(»هواها ومتنى على اهللا األماين

 .رجاؤك لرمحة من ال تطيعه خذالن ومحق: وقد قال معروف الكرخي

نه ليس يف األفعال اليت تصدر من احلق سبحانه وتعاىل ما يوجب أن يؤمن واعلَم أ
عقابه إمنا يف أفعاله اليت تصدر من احلق سبحانه وتعاىل ما يوجب أن يؤمن عقابه إمنا يف 
أفعاله ما مينع اليأس من رمحته، وكما ال حيسن اليأس ملا يظهر من لطفه يف خلقه ال 

 وانتقامه فإن من قطع أشرف عضو بربع دينار ال يؤمن حيسن الطمع ملا يبدو من إخزاله
 .أن يكون عقابه غدا هكذا

أن قوما منهم وقع هلم أن املراد رياضة النفوس ليخلص من أكدارها : الشبهة الرابعة
ما لنا نتعب أنفسنا يف أمر ال حيصل : املُرِدية، فلما راضوها مدة ورأوا تعذر الصفا قالوا

وكشف هذا التلبيس أم ظنوا أن املراد قمع ما يف البواطن من . لبشر، فتركوا العمل
الصفات البشرية مثل قمع الشهوة والغضب وغري ذلك، وليس هذا مراد الشرع وال 

                                     
، وابن ماجه »هذا حديث حسن«: وقال) ٢٤٥٩(أخرجه الترمذى ىف صفة القيامة : حسن لغريه )١(

، وقال ١/٥٧، وصححه احلاكم ىف املستدرك ٤/١٢٤محد ىف املسند ، وأ)٤٢٦٠(ىف الزهد 
 .٣/٣٦٩، والبيهقى ىف السنن الكربى »ال واهللا، أبو بكر واه«: الذهىب
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يتصور إزالة ما يف الطبع بالرياضة، وإمنا خلقت الشهوات لفائدة إذ لوال شهوة الطعام 
 .هلك اإلنسان، ولوال شهوة النكاح انقطع النسل

لوال الغضب مل يدفع اإلنسان عن نفسه ما يؤذيه، وكذلك حب املال مركوز يف و
الطباع ألنه يوصل إىل الشهوات، وإمنا املراد من الرياضة كف النفس عما يؤذي من 
مجيع ذلك وردها إىل االعتدال فيه، وقد مدح اهللا عز وجل من ى النفس عن اهلوى 

د زال عن طبعها ما احتاج اإلنسان إىل يها، وإا تنتهي عما تطلبه، ولو كان طلبه ق
والفاقدين : ، وما قال]١٣٤: آل عمران [﴾والكاظمني الغيظ﴿: وقد قال اهللا عز وجل

كظم البعري على جرته إذا ردها يف حلقه، فمدح من : رد الغيظ، يقال: الغيظ، والكظم
 الطباع ادعى رد النفس عن العمل مبقتضى هيجان الغيظ، فمن ادعى أن الرياضة تغري

احملال، وإمنا املقصود بالرياضة كسر ِشره شهوة النفس والغضب ال إزالة أصلها، 
واملرتاض كالطبيب العاقل عند حضور الطعام يتناول ما يصلحه ويكف عما يؤذيه، 

 .وعادم الرياضة كالصيب اجلاهل يأكل ما يشتهي وال يبايل مبا جىن

موا على الرياضة مدة فرأوا أم قد جتوهروا، أن قوما منهم أدا: الشبهة اخلامسة
ال نبايل اآلن عما علمنا، وإمنا األوامر والنواهي رسوم للعوام، ولو جتوهروا : فقالوا

وحاصل النبوة ترجع إىل احلكمة واملصلحة، واملراد منها ضبط : لسقطت عنهم، قالوا
 .وهرنا وعرفنا احلكمةالعوام، ولسنا من العوام فندخل يف حجِر التكليف ألنا قد جت

إن رتبة : وهؤالء قد رأوا أن من أثر جوهرهم ارتفاع احلمية عنهم حىت إم قالوا
الكمال ال حتصل إال ملن رأى أهله مع أجنيب فلم يقشعر جلده، فإن اقشعر جلده فهو 

فسموا الغرية نفسا، . ملتفت إىل حظ نفسه ومل يكمل بعد إذ لو كمل ملاتت نفسه
 . احلمية الذي هو وصف املخانيث كمال اإلميانومسوا ذهاب

أن الراوندية كانوا يستحلون احلرمات، فيدعو » تارخيه«قد ذكر ابن جرير يف 
 .الرجل منهم اجلماعة إىل بيته فيطعمهم ويسقيهم وحيملهم على امرأته

وكشف هذه الشبهة أنه ما دامت األشباح قائمة فال سبيل إىل ترك الرسوم الظاهرة 
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تعبد، فإن هذه الرسوم وضعت ملصاحل الناس، وقد يغلب صفاء القلب على كدر من ال
الطباع إال أن الكدر يرسب مع الدوام على اخلري ويركد، فأقل شيء حيركه كاملدرة تقع 
يف املاء الذي حتته محأة، وما مثل هذا الطبع إال كاملاء جيري بسفينة النفس، والعقل 

 .فرسخا مث أمهل، عادت السفينة تنحدرمداد، ولو أن املداد مد عشرين 

إين ال أنظر إىل املستحسنات بشهوة مل : ومن ادعى تغري طبعه كذب، ومن قال
يصدق، كيف وهؤالء لو فاتتهم لقمة أو شتمهم شامت تغريوا؟ فأين تأثري العقل واهلوى 

وم ال يقودهم، وقد رأينا أقواما منهم يصافحون النساء وقد كان رسول اهللا وهو املعص
 .)١(يصافح املرأة

وبلغنا عن مجاعة منهم أم يؤاخون النساء وخيلون هبن مث يدعون السالمة، وقد 
رأوا أم يسلمون من الفاحشة وهيهات، فأين السالمة من إمث اخللوة احملرمة والنظر 
املمنوع منه؟ وأين اخلالص من جوالن الفكر الرديء؟ وقد قال عمر بن اخلطاب رضي 

 .لو خال عظمان خنران هلم أحدمها باآلخر، يشري إىل الشيخ والعجوز: هاهللا عن

ومن الصوفية قوم أباحوا الفروج بادعاء األخوة، : وبإسناد عن ابن شاهني قال
وقد روى لنا أبو : تؤاخيين على ترك االعتراض فيما بيننا، قلت: فيقول أحدهم للمرأة

روي لنا أن : قال» رياضة النفوس«اب عبد اهللا حممد بن علي الترمذي احلكيم يف كت
استتري مين زمانا، : سهل بن علي املروزي كان يقول المرأة أخيه وهي معه يف الدار

 .وكان ذلك منه حني وجد شهوته قَلَّت: قال الترمذي. كوين كيف شئت: مث قال هلا

أما موت الشهوة هذا ال يتصور مع حياة اآلدمي وإمنا يضعف، واإلنسان قد 
 .ف عن اجلماع، ولكنه يشتهي اللمس والنظريضع

مث يقَدر أن مجيع ذلك ارتفع عنه، أليس ى الشرع عن النظر؟ والنظر باق، وهو 
                                     

، والنسائى ىف البيعة »حسن صحيح«: وقال) ١٥٩٧(أخرجه الترمذى ىف السري : صحيح )١(
، وأمحد ىف املسند )٢(بيعة ، ومالك ىف املوطأ ىف ال)٢٨٧٤(، وابن ماجه ىف اجلهاد )٤١٩٢(
 ).٥٣٠، ٥٢٩(الصحيحة : وانظر.  كلهم من حديث أميمة بنت رقيقة٤٥٩، ٦/٤٥٤
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 .عام

قيل أليب نصر، : وقد أخربنا ابن ناصر بإسناد عن أيب الرمحن السلمي قال
: الأنا معصوم يف رؤيتهن، فق: النصراباذي، أن بعض الناس جيالس النسوان ويقول

مادامت األشباح قائمة فإن األمر والنهي باٍق والتحليل والتحرمي خماطب به ولن جيترىء 
 .على الشبهات إال من يتعرض للمحرمات

وصلت إىل درجة ال تؤثر يفَّ : وقد قال أبو علي الروزباري وسئل عمن يقول
 .قد وصل ولكن إىل سقر: اختالف األحوال، فقال

 مسعت أبا القاسم اجلنيد يقول لرجل ذكر املعرفة، :وبإسناد عن اجلريري، يقول
أهل املعرفة ب اهللا يصلون إىل ترك احلركات من باب الرب والتقرب إىل اهللا : فقال الرجل

إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط األعمال، وهذه عندي عظيمة، : عز وجل، فقال اجلنيد
 العارفني ب اهللا أخذوا والذي يسرق ويزين أحسن حاالً من الذي يقول هذا، وإن

األعمال عن اهللا وإليه رجعوا فيها، ولو بقيت ألف عام مل أُنقص من أعمال الرب ذرة إال 
 .أن حيال يب دوا، ألنه أوكد يف معرفيت به وأقوى يف حايل

من رأيته : مسعت أبا احلسني النوري يقول: وبإسناد عن أيب حممد املرتعش يقول
ة خترجه عن حد علم شرعي فال تقربنه، ومن رأيته يدعي يدعي مع اهللا عز وجل حال

 .حالة باطنة ال يدل عليها ويشهد هلا حفظ ظاهر فامه على دينه

أن أقواما بالغوا يف الرياضة فرأوا ما يشبه نوع كرامات أو : الشبهة السادسة
م قد منامات صاحلة، أو فتح عليهم كلمات لطيفة أمثرها الفكر واخللوة، فاعتقدوا أ

وصلوا إىل املقصود، وقد وصلنا فما يضرنا شيء، ومن وصل إىل الكعبة انقطع عن 
السري، فتركوا األعمال إال أم يزينون ظواهرهم باملرقعة والسجادة والرقص والوجد 

هو جواب الذين : ويتكلمون بعبارات الصوفية يف املعرفة والوجد والشوق وجواهبم
 .قبلهم

 الناس شردوا على اهللا عز وجل وبعدوا عن وضع الشرع اعلم أن: قال ابن عقيل
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 .إىل أوضاعهم املخترعة

 .فمنهم من عبد سواه تعظيما له عن العبادة، وجعلوا تلك وسائل على زعمهم

هذه أشياء نصبت للعوام لعدم : ومنهم من وحد إال أنه أسقط العبادات وقال
 أن معرفته ذات قعر بعيد وجو املعارف، وهذا نوع شرك، ألن اهللا عز وجل ملا عرف

عال، وبعيد أن يتقي من مل يعرف خوف النار، ألن اخللق قد عرفوا قدر لذعها، وقال 
 ].٢٨: آل عمران [﴾وحيذركم اهللا نفسه﴿: ألهل املعرفة

وعِلم أن املتعبدات أكثرها تقتضي اإلنس باألمثال ووضع اجلهات واألمكنة واألبنية 
وليس الرب أن تولوا ﴿: قبال، فأبان عن حقائق اإلميان به فقالواحلجارة لألنساك واالست

لن ﴿: ، وقال]١٧٧: البقرة [﴾وجوهكم قبل املشرق واملغرب ولكن الرب من آمن باهللا
فعلم أن املعول على املقاصد، وال يكفي ] ٣٧: احلج [﴾ينال اهللا حلومها وال دماؤها

 .دة الباطنية وشطاح الصوفيةجمرد املعارف من غري امتثال كما تعول عليه امللح

أخربين مجاعة من : وبإسناد عن أيب القاسم بن علي بن احملسن التنوخي عن أبيه قال
أهل العلم أن بشرياز رجل يعرف با بن خفيف البغدادي شيخ الصوفية هناك جيتمعون 
 إليه ويتكلم على اخلطرات والوساوس وحيضر حلقته ألوف من الناس وأنه فاره فَِهم

فمات رجل منهم من : قال. ق، فاستغوى الضعفاء من الناس إىل هذا املذهبحاذ
أصحابه وخلف زوجة صوفية فاجتمع النساء الصوفيات وهن خلق كثري، ومل خيتلط 
مبأمتها غريهن، فلما فرغوا من دفنه دخل ابن خفيف وخواص أصحابه وهم عدد كثري 

ههنا : فقال هلا. قد تعزيت: ن قالتإىل الدار، وأخذ يعزي املرأة بكالم الصوفية إىل أ
فما معىن إلزام النفوس آفات الغموم، وتعذيبها بعذاب : ال غري، قال: فقالت. غري

اهلموم، وألي معىن نترك االمتزاج لتلتقي األنوار وتصفو األرواح ويقع اإلخالفات 
ة فاختلط مجاعة الرجال جبماع: إذا شئت، قال: فقلن النساء: قال. وترتل الربكات

 .النساء طول ليلتهم، فلما كان سحر خرجوا

: ال غري، أي: ههنا غري موافق املذهب، فقالت: ههنا غري، أي: قوله: قال احملسن
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لتلتقي األنوار، : نترك االمتزاج، كناية عن املمازجة يف الوطء، وقوله: غري خمالف، وقوله
لكن خلف ممن مات أو أي يكون : إخالفات: وقوله. عندهم أن يف كل جسم نورا إهليا

 .غاب من أزواجكن

وهذا عندي عظيم ولوال أن مجاعة أخربوين يبعدون عن الكذب ما : قال احملسن
وبلغين أن هذا ومثله : حكيته لعظمه عندي، واستبعاد مثله أن جيري يف دار اإلسالم، قال

شاع حىت بلغ عضد الدولة، فقبض على مجاعة منهم وضرهبم بالسياط وشرد مجوعهم 
 .فكفوا

 نقد مسالك الصوفية يف تأويالم: ذم ابن عقيل للصوفية وحكايته أفعاهلم
وملا قَلَّ علم الصوفية بالشرع فصدر منهم من األفعال واألقوال ما ال حيل مثل ما 
قد ذكرنا، مث تشبه هبم من ليس منهم وتسمى بأمسائهم وصدر عنهم مثل ما قد حكينا، 

 .م خلق من العلماء وعابوهم حىت عاهبم مشائخهموكان الصاحل منهم نادرا، ذمه

كنا عند مالك فذكرت له صوفيني : وبإسناد عن عبد امللك بن زياد النصييب، قال
وحيك ومسلمني : قال. يلبسون فواخر ثياب اليمن ويفعلون كذا: يف بالدنا، فقلت له

ا أعظم فتنة يا هذا ما رأين: فقال يل بعض جلسائه: فضحك حىت استلقى، قال: هم؟ قال
 .على هذا الشيخ منك، ما رأيناه ضاحكًا قط

لو أن رجالً : مسعت الشافعي يقول: وبإسناد عن يونس بن عبد األعلى قال
ما لزم أحد : وعنه أيضا أنه قال. تصوف أول النهار ال يأيت الظهر حىت يصري أمحق

 )املالك: (الصوفية أربعني يوما فعاد عقله إليه أبدا، وأنشد الشافعي

وإذا خلوا كانوا ذئاب حقـاف      ودِع الذين إذا أتـوك تنسـكوا
ما : قال أبو سليمان: حدثنا أمحد بن أيب احلواري، قال: وبإسناد عن حامت قال

 .وأنا أرق هلم: قال. رأيت صوفيا فيه خري إال واحدا عبد اهللا بن مرزوق

اقالً إال إدريس ما رأيت صوفيا ع: وبإسناد عن يونس بن عبد األعلى يقول
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 .هو مصري من قدماء مشاخيهم قبل ذي النون: قال السلمي. اخلوالين

صحبت الصوفية ثالثني سنة ما رأيت : وبإسناد عن يونس بن عبد األعلى، يقول
 .فيهم عاقالً إال مسلم اخلواص

: مسعت سفيان يقول: حدثنا وكيع قال: وبإسناد عن أمحد بن أيب احلواري يقول
 .مازلنا نعرف الصوفية باحلماقة إال أم يستترون باحلديث:  يقولمسعت عاصما

. ِلم تركت حديث هشام: قال يل وكيع: وبإسناد عن سفيان عن عاصم يقول
إن مل متح حديث هشام : فقالوا. صحبت قوما من الصوفية وكنت هبم معجبا: قلت

 .إن فيهم محقًا: قاطعناك فأطعتهم، قال

 .اخلوارج أحب إيلَّ من الصوفية: ىي قالوبإسناد عن حيىي بن حي

العلماء : اجتنب صحبة ثالثة أصناف من الناس: وبإسناد عن حيىي بن معاذ يقول
وقد ذكرنا يف أول ردنا على الصوفية . الغافلني، والفقراء املداهنني، واملتصوفة اجلاهلني

م به، وببسطام أن الفقهاء مبصر أنكروا على ذي النون ما كان يتكل: من هذا الكتاب
وهرب من أيديهم أمحد بن أيب . على أيب يزيد وأخرجوه، وأخرجوا أبا سليمان الداراين

احلواري وسهل التستري، وذلك ألن السلف كانوا ينفرون من أدىن بدعة ويهجرون 
جلس الفقهاء يف بعض : ولقد حدثين أبو الفتح بن السامري، قال. عليها متسكًا بالسنة

بفقيه مات فأقبل الشيخ أبو اخلطاب الكلوذاين الفقيه متوكئًا على يدي األربطة للعزاء 
يعز علي لو رآين بعض أصحابنا ومشاخينا القدماء وأنا : حىت وقف بباب الرباط وقال

فأما يف زماننا هذا فقد اصطلح الذئب . على هذا كان أشياخنا: قلت. أدخل هذا الرباط
 .والغنم

.  وأنا أذم الصوفية لوجوه يوجب الشرع ذم فعلهانقلته من خطه: قال ابن عقيل
منها أم اختذوا مناخ البطالة وهي األربطة فانقطعوا إليها عن اجلماعات يف املساجد فال 
هي مساجد وال بيوت وال خانات وصمدوا فيها للبطالة عن أعمال املعاش وبدنوا 

لى الترقيع املعتمد به أنفسهم بدن البهائم لألكل والشرب والرقص والغناء، وعولوا ع
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التحسني تلميعا املشاوذ بألوان خمصوصة أوقع يف نفوس العوام والنسوة من تلميع 
 .السقالطون بألوان احلرير

واستمالوا النسوة واملردان بتصنع الصور واللباس، فما دخلوا بيتا فيه نسوة فخرجوا 
النفقات من الظلمة إال عن فساد قلوب النسوة على أزواجهن، مث يقبلون الطعام و

والفجار وغاصيب األموال كالعداد واألجناد وأرباب املكوس، ويستصحبون املردان يف 
السماعات جيلبوم يف اجلموع مع ضوء الشموع، وخيالطون النسوة األجانب ينصبون 
لذلك حجة إلباسهن اخلرقة، ويستحلون بل يوجبون اقتسام ثياب من طرب فسقط 

جدا، والدعوة وقتا، واقتسام ثياب الناس حكما، وال خيرجون ثوبه، ويسمون الطرب و
عن بيت دعوا إليه إال عن إلزام دعوة أخرى يقولون أا وجبت، واعتقاد ذلك كفر 

 .وفعله فسوق

ويعتقدون أن الغناء بالقضبان قربة، وقد مسعنا عنهم أن الدعاء عند حدو احلادي 
م أنه قربة، وهذا كفر أيضا ألن من اعتقد املكروه وعند حضور املخذة جماب اعتقادا منه

واحلرام قربة كان هبذا االعتقاد كافرا، والناس بني حترميه وكراهيته، ويسلمون أنفسهم 
فحد من حل . الشيخ ال يعترض عليه: إىل شيوخهم، فإن عولوا إىل مرتبة شيخه قيل

والضالل املسمى شطحا رسن ذلك الشيخ واحنطاطه يف سلك األقوال املتضمنة للكفر 
رمحة، وإن خال : فإن قبل أمردا، قيل. ويف األفعال املعلومة كوا يف الشريعة فسقًا

بنته، وقد لبست اخلرقة، وإن قسم ثوبا على غري أربابه من غري رضا : بأجنبية، قيل
 .حكم اخلرقة: مالكه، قيل

يف التكليف، وأن وليس لنا شيخ نسلم إليه حاله، إذ ليس لنا شيخ غري داخل 
اانني والصبيان يضرب على أيديهم، وكذلك البهائم، والضرب بدل من اخلطاب، ولو 
كان لنا شيخ يسلم إليه حاله لكان ذلك الشيخ أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه، وقد 

مث انظر إىل الرسول صلوات اهللا عليه . إن اعوججت فقوموين، ومل يقل فسلموا إيلَّ: قال
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 .)١(ما بالنا نقصر وقد أِمنا؟: ضوا عليه؟ فهذا عمر يقولكيف اعتر

أمرتنا بالفسخ ومل تفسخ : تنهانا عن الوصال وتواصل؟، وآخر يقول: وآخر يقول
ألكنا ﴿: ، ويقول موسى]٣٠: البقرة [﴾أجتعل فيها﴿: مث إن اهللا تعاىل تقول له املالئكة

 ].١٥٥: األعراف [﴾مبا فعل السفهاء منا

 الكلمة جعلها الصوفية ترفيها لقلوب املتقدمني، وسلطنة سلكوها على وإمنا هذه
 ].٥٤: الزخرف [﴾فاستخف قومه فأعطوه﴿: األتباع واملريدين كما قال تعاىل

وهذه . ولعل هذه الكلمة من القائلني منهم بأن العبد إذا عرف مل يضره ما فعل
تهي إليها العارف إال ويضيق عليه اية الزندقة ألن الفقهاء أمجعوا على أنه ال حالة ين

 .التكليف، كأحوال األنبياء يضايقون يف الصغائر

فاهللا اهللا يف اإلصغاء إىل هؤالء الفُرغ اخلالني من اإلثبات، وإمنا هم زنادقة مجعوا 
بني مدارع العمال مرقعات وصوفًا، وبني أعمال اخللعاء امللحدة أكلًا وشربا ورقصا 

ومل تتجاسر الزنادقة أن ترفض الشريعة حىت جاءت . ألحكام الشرعومساعا وإمهالًا 
 .املتصوفة فجاؤوا بوضع أهل اخلالعة

وهذا قبيح ألن الشريعة ما وضعه . حقيقة وشريعة: فأول ما وضعوا أمساء وقالوا
احلق ملصاحل اخللق، فما احلقيقة بعدها سوى ما وقع يف النفوس من إلقاء الشياطني، وكل 

 .قيقة يف غري الشريعة فمغرور خمدوعمن رام احل

مساكني أخذوا علمهم ميتا عن ميت، وأخذنا : وإن مسعوا أحدا يروي حديثًا قالوا
حدثين قليب عن : حدثين أيب عن جدي قلت: فمن قال. علمنا عن احلي الذي ال ميوت

 .لريب، فهلكوا وأهلكوا هبذه اخلرافات قلوب األغمار، وأنفقت عليهم إلجلها األموا

ألن الفقهاء كاألطباء، والنفقة يف مثن الدواء صعبة، والنفقة على هؤالء كالنفقة 
وبغضهم الفقهاء أكرب الزندقة، ألن الفقهاء حيظروم بفتاويهم عن . على املغنيات

                                     
 ).٦٨٦/٤(أخرجه مسلم ىف صالة املسافرين : صحيح )١(
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واحلق يثقل كما تثقل الزكاة، وما أخف البذل على املغنيات وإعطاء . ضالهلم وفسقهم
 .الشعراء على املدائح

لك بغضهم ألصحاب احلديث، وقد أبدلوا إزالة العقل باخلمر بشيء مسوه وكذ
احلشيش واملعجون، والغناء احملرم مسوه السماع والوجد، والتعرض بالوجد املزيل للعقل 

كفى اهللا الشريعة شر هذه الطائفة اجلامعة بني دمهثة يف اللبس وطيبة يف العيش . حرام
وى إمهال التكليف وهجران الشرع، ولذلك وخداع بألفاظ معسولة، ليس حتتها س

خفوا على القلوب، وال داللة على أم أرباب باطل أوضح من حمبة طباع الدنيا هلم، 
 .كمحبتهم أرباب اللهو واملغنيات

. هم أهلُ نظافة وحماريب وحسن مست وأخالق: فإن قال قائل: قال ابن عقيل
 قلوب أمثالكم مل يدم هلم عيش، والذي لو مل يضعوا طريقة جيتذبون هبا: فقلت هلم: قال

وصفتهم به رهبانية النصرانية، ولو رأيت نظافة أهل التطفيل على املوائد وخمانيث بغداد 
ودماثة املغنيات لعلمت أن طريقهم طريقة الفكاهة واخلداع، وهل خيدع الناس إال 

) به(جيتذبون ) ذا(بطريقة أو لسان، فإذا مل يكن للقوم قدم يف العلم وال طريقة فبم 
 .قلوب أرباب األموال

واعلَم أن محل التكليف صعب، وال أسهل على أهل اخلالعة من مفارقة اجلماعة، 
وال أصعب عليهم من حجر ومنع صدر عن أوامر الشرع ونواهيه، وما على الشريعة 
أضر من املتكلمني واملتصوفني، فهؤالء يفسدون عقائد الناس بتوهيمات شبهات 

ل، وهؤالء يفسدون األعمال ويهدمون قوانني األديان، حيبون البطاالت ومساع العقو
األصوات، وما كان السلف كذلك، بل كانوا يف باب العقائد عبيد تسليم، ويف الباب 

 .اآلخر أرباب جد

ونصيحيت إىل إخواين أن ال يقرع أفكار قلوهبم كالم املتكلمني وال تصغي : قال
صوفني، بل الشغل باملعاش أوىل من بطالة الصوفية، والوقوف مسامعهم إىل خرافات املت

على الظواهر أحسن من توغل املنتحلة، وقد خربت طريقة الفريقني فغاية هؤالء الشك، 
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 .وغاية هؤالء الشطح

واملتكلمون عندي خري من الصوفية، ألن املتكلمني قد يزيلون : قال ابن عقيل
. ر كالمهم يشري إىل إسقاط السفارة والنبواتفأكث. الشك، والصوفية يومهون التشبيه

فقد طعنوا يف . أخذوا علمهم ميتا عن ميت: فإذا قالوا عن أصحاب احلديث قالوا
 .ومىت أُزِري على طريق سقط األخذ به. النبوات وعولُوا على الواقع

حدثين قليب عن ريب فقد صرح أنه غين عن الرسول، ومن صرح بذلك : ومن قال
ر، فهذه كلمة مدسوسة يف الشريعة حتتها هذه الزندقة، ومن رأيناه يزري على فقد كف

حدثين قليب عن ريب أن يكون : النقل علمنا أنه عطل أمر الشرع، وما يؤمن هذا القائل
 ﴾وإن الشياطني ليوحون إىل أوليائهم﴿: ذلك من إلقاء الشياطني فقد قال اهللا عز وجل

ر ألنه ترك الدليل املعصوم وعول على ما يلقى يف قلبه وهذا هو الظاه]. ١٢١: األنعام[
 .الذي مل تثبت حراسته من الوساوس وهؤالء يسمون ما يقرهبم خاطرا

واخلوارج على الشريعة كثري، إال أن اهللا عز وجل يؤيدها بالنقلة احلفاظ : قال
ء ال يتركون وهم سالطني العلما: الذابني عن الشريعة حفظًا ألصلها، وبالفقهاء ملعانيها

 .لكذاب رأسا ترتفع

 .إذا أحب اهللا خراب بيت تاجر عاشر الصوفية: والناس يقولون: قال ابن عقيل

وخراب دينه، ألن الصوفية قد أجازوا لبس النساء اخلرقة من : وأنا أقول: قال
الرجال األجانب، فإذا حضروا السماع والطرب فرمبا جرى يف خالل ذلك مغازالت 

األشخاص ببعض، فصارت الدعوة عرسا للشخصني، فال خيرج إال واستخالء بعض 
وقد تعلق قلب شخص بشخص، ومال طبع إىل طبع، وتتغري املرأة على زوجها، فإن 
طابت نفس الزوج مسي بالديوث، وإن حبسها طلبت الفرقة إىل من تلبس منه املرقعة، 

 تابت فالنة وألبسها :ويقال. واالختالط مبن ال يضيق اخلناق وال حيجر على الطباع
: هذا لعب وخطأ، حىت قالوا: ومل يقنعوا أن يقولوا. الشيخ اخلرقة وقد صارت من بناته

هذا من مقامات الرجال، وجرت على هذه السنني وبرد حكم الكتاب والسنة يف 
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 .القلوب

 .هذا كله من كالم ابن عقيل رضي اهللا عنه، فلقد كان ناقدا جميدا متلمحا فقيها

أنشدنا أبو حممد رزق اهللا بن عبد الوهاب : دنا أبو علي عبيد اهللا الزاغوين قالأنش
أنشدنا أبو بكر : التميمي وأبو منصور بن حممد بن حممد بن عبد العزيز العكربي قاال

 )املتقارب: (العنربي لنفسه يف الصوفية

ــد  تأملــت أختــرب املــدعني ــني العبي ــوايل وب ــني امل ب
ــرهم كالســراب ــن بع فألفيــت أكث ــره م ــك منظ ــديروق ي
فكــلٌّ أشــار بقــدر الوجــود فناديت يا قـوم مـن تعبـدون
وأقسم ما فوقهـا مـن مزيـد        فــبعض أشــار إىل نفســه
ــت قِّعــة ر ــض إىل خرق وبعض إىل ركـوة مـن جلـود        وبع
ــواءه ــد أهـ ــر يعبـ ومــا عابــد للــهوى بالرشــيد وآخـ

ــ ــهوجمتهـ ــه ِريـ فإن فـات بـات بليـل عنيـد         د وقتـ
بــني البســيط وبــني النشــيد وذو كَلٍَف باسـتماع السـماع
ــري األســود يــِئن إذا أومضــت رنــةٌ ــها زئ ــزرأ من وي
ليعتاض منـها بثـوب جديـد       يخــرق خلْقانـــه عامـــدا
ــعري ــه يف الس ــي هبيكل لقلــع الثريــد وبلــع العصــيد ويرم

ــا  ــونفي ــال أال تعجب ــد  للرج ــا ذا املري ــيطان إخوانن لش
ومــا للمجــانني غــري القيــود خيــبطهم بفنــون اجلنــون
ــوه بغــري اجلحــوذ وأُقسم مـا عرفـوا ذا اجلـالل ــا عرف وم
ــد   ولــوال الوفــاء ألهــل الوفــاء ــان حدي ــلقتهم بلس س
ــاِل ــالبين بالوص ــا يل يط من ليس يعلم مـا يف الصـدود        فم
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ــو ــن ِب ــهأض ــخو ب وقد كنت أسخو بـه للـودود       دي ويس
ــاحبا ــد ص ــن إذا مل أج يسر صديقي ويشجو احلسـود      ولك
ــه ــين إلي ــودي م ــت ب فغاب نحوسـي وآب السـعود      عطف
بعــز الفريــد وأُنــِس الوحيــد فما بالُ قـومي علـى جهلـهم
ــة ــوا رمح ــروين بك ــود إذا أبص ــادهم يف وق ــريان أحق ون
ــدعني ــن املُ ــدت ع عالبعيـد       ألين ب غـري ولو صدقوا كنت

أَخبرنا حممد بن ناصر احلافظ، نا أبو احلسني بن عبد اجلبار الصرييف، نا أبو عبد اهللا 
: أنشدنا أبو حممد عبد الرمحن بن عمر التِجيِبي، قال: حممد بن علي الصوري، قال
 )املنسرح: (أنشدنا احلسن بن علي بن سيار

ةحبمـــل الركـــاء مبتهلـــ رأيت قوما عليهم ِسـمة اخلـري
ســألت عنــهم فقيــل متِكلَــة اعتزلــوا النــاس يف جــوامعهم
ــابرة ــاء ص ــوفية للقض ــه ص ســاكنة حتــت حكمــه نزل
إذ ذاك هؤالء هم النـاس فقلت   ــه ــؤالء رذلَ ــن دون ه وم
ــا ــا هلــم زمن فلــم أزل خادم  ــفَلَه ــم ِس أ ــت ــىت تبين ح
ـ    إن أكلوا كـان أكلـهم سـرفًا ان شـهرة مثُلَـه    أو لبسوا ك
ــه سل شـيخهم والكـبري خمتـربا ــه عِقلَ عــن فَرضــه ال ختال
ــه  واسأله عن وصف شادن غـنج ــد جِهلَ ــراه ق ــدلل ال ت م
ــوا ــهم إذا جلس ــم بين كعلم راعي الرعـاع والرذَلَـه      ِعلْمه

ــه   والربهانالوقت واحلال واحلقيقة ــدهم مثل ــس عن والعك
وهم شـرار الـذباب واحلفلـه       قد لبسوا الصوف كي يروا صلَّحا
يستأصلوا الناس شـرها أكَلَـه      وجانبوا الكسب واملعاش لكـي
ــة عــٍة وال د ــن ِعفَّ ــيس م لكــن تعجيــل راحــة العطلــه ول
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ــه  فقــل ملــن مــال باختــداعهم ــإم بطَلَ ــب ف ــيهم ت إل
ــم ــن كالمه ــتغفر اهللا م ــ واس ــاود لعش ــهوال تع رة اجلهل

 )جمزوء الكامل: (قال الصوري وأنشدين بعض شيوخنا

ــة  أهلُ التصـوِف قـد مضـوا ــوف مخرقَ ــار التص ص
ــيحة ــوف ص ــار التص وتواجــــدا ومطبقــــة ص
ــة  كــذبتك نفســك لــيس ذا ــق امللحق ــنن الطري س
منــه العيــون احملدقــة   حـــىت تكـــون بعـــني
ــروفه ــك ص ــري علي ــوم  جت ــة ومه ــرك مطرق ش
: أنشدنا أبو زكريا التربيزي، أليب العالء املعري: أنشدنا حممد بن ناصر، قال

 )الكامل(

كذبوك ما صافوا ولكن صـافوا      زعموا بـأم صـفوا مللـيكهم
غرضي خالف احلق ال الصفصاف     شجر اخلالف قلوهبم ويـح هلـا

أنشدنا أبو إسحاق الشريازي الفقيه : الأنشدنا ابن ناصر، أنشدنا أبو بكر ق
 )الوافر: (لبعضهم

ــاحللول أرى جيل التصوف شـر جيـل فقــل هلــم وأهــون ب
ــقتموه ــني عش ــال اهللا ح كلوا أكل البهائم وارقصـوا يل      أق

 الباب احلادي عشر يف ذكر تلبيس إبليس على املتدينني مبا يشبه الكرامات

 يتمكن من اإلنسان على قدر قلة العلم، فكلما قَلَّ قد بينا فيما تقدم أن إبليس إمنا
 .علم اإلنسان كثر متكن إبليس منه، وكلما كثر العلم قلّ متكنه منه

رأيت ليلة : ومن العباد من يرى ضوًءا أو نورا يف السماء، فإن كان رمضان قال
 .قد فتحت يل أبواب السماء: القدر، وإن كان يف غريه قال
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الذي يطلبه فيظن ذلك كرامة، ورمبا كان اتفاقًا، ورمبا كان وقد يتفق له الشيء 
 .اختبارا، ورمبا كان من خدع إبليس، والعاقل ال يساكن شيئًا من هذا ولو كان كرامة

إنَّ : وقد ذكرنا يف باب الزهاد عن مالك بن دينار وحبيب العجمي أما قاال
 .الشيطان ليلعب بالقراء كما يلعب الصبيان باجلوز

 .د استغوى بعض ضعفاء الزهاد بأن أراه ما يشبه الكرامة حىت ادعى النبوةولق

ثنا حممد بن املبارك ثنا الوليد ابن : فروي عن عبد الوهاب بن جندة احلوطي قال
كان احلارث الكذاب من أهل دمشق وكان : مسلم عن عبد الرمحن بن حسان، قال

إبليس، وكان متعبدا زاهدا لو لبس موىل أليب اجلالش، وكان له أب بالغوطة، تعرض له 
جبة من ذهب لرأيت عليه زهادة، وكان إذا أخذ يف التحميد مل يصِغ السامعون إىل 

يا أبتاه أعجل علي فإين قد رأيت أشياء : فكتب إىل أبيه: كالم أحسن من كالمه، قال
بين أقبل على ما يا : فزاده أبوه غيا وكتب إليه: أختوف منها أن تكون من الشياطني، قال

هل أنبئكم على من ترتل الشياطني ترتل على كل أفاك ﴿: أمرت به، إن اهللا يقول
وكان جييء . ، ولست بأفاك وال أثيم فامض ملا أُمرت به]٢٢٢-٢٢١: الشعراء [﴾أثيم

إىل أهل املساجد رجال رجال فيذكر له أمره ويأخذ عليهم العهود واملواثيق إن هو رضى 
كان يأتى إىل رخامة ىف املسجد فينقرها . عليه، وكان يريهم األعاجيبقبل وإال كتم 
اخرجوا حىت أريكم : وكان يطعمهم فاكهة الصيف ىف الشتاء ويقول. بيده فتسبح
فيخرجهم إىل دير املران فرييهم رجاالً على خيل، فتبعه بشر كثري وفشى األمر . املالئكة

: فقال له القاسم. يمرة فقال له إىن نىبوكثر أصحابه حىت وصل خربه إىل القاسم بن خم
اآلن . بئس ما صنعت إذ مل تلن له حىت تأخذه: فقال له أبو إدريس. كذبت يا عدو اهللا

يفر، وقام من جملسه حىت دخل على عبد امللك فأعلمه بأمره، فبعث عبد امللك يف طلبه 
 .فلم يقدر عليه

كره باحلارث أن يكونوا يرون وخرج عبد امللك حىت نزل العنيربة، فام عامة عس
 .رأيه
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وخرج احلارث حىت أتى بيت املقدس واختفى، وكان أصحابه خيرجون يلتمسون 
الرجال يدخلوم عليه، وكان رجل من أهل البصرة قد أتى بيت املقدس فأدخل على 

إن كالمك : احلارث فأخذ يف التحميد وأخربه بأمره وأنه نيب مبعوث مرسل، فقال
فخرج البصري، مث عاد إليه فَرد عليه . فانظر: قال. كن يل يف هذا نظرلَحسن، ول
إن كالمك حلسن وقد وقع يف قليب، وقد آمنت بك، وهذا هو الدين : كالمه، فقال

 .املستقيم، فأمر أن ال حيجب عنه مىت أراد الدخول

 فأقبل البصري يتردد إليه ويعرف مداخله وخمارجه وأين يهرب حىت صار من أخرب
إىل البصرة فأكون أول داٍع لك هبا، : إىل أين؟ قال: ائذن يل، فقال: الناس به، مث قال له

: فأذن له، فخرج مسرعا إىل عبد امللك وهو بالعنيربة، فلما دنا من سرادقه صاح: قال
نصيحة ألمري املؤمنني، فأمر : وما نصيحتك؟ قال: النصيحة النصيحة، فقال أهل العسكر

: فصاح: لك أن يأذنوا له بالدخول عليه، فدخل وعنده أصحابه، قالاخلليفة عبد امل
أخلين ال يكن عندك أحد، فأخرج من يف : وما نصيحتك؟ قال: النصيحة النصيحة، قال

: ما عندك؟ قال: أُدنُ، فدنا وعبد امللك على السرير، قال: أدنين، قال: البيت، وقال له
: نفسه من أعلى السرير إىل األرض مث قالاحلارث، فلما ذكر احلارث طرح عبد امللك 

يا أمري املؤمنني هو ببيت املقدس، قد عرفت مداخله وخمارجه وقص عليه : أين هو؟ قال
أنت صاحبه وأنت أمري بيت املقدس وأمرينا ههنا فمرين مبا : قصته وكيف صنع به، فقال

فأمر أربعني رجالً من يا أمري املؤمنني، ابعث معي قوما ال يفهمون الكالم، : شئت، فقال
وكتب إىل : انطلقوا مع هذا، فما أمركم به من شيء فأطيعوه، قال: فرغانة فقال

 .صاحب بيت املقدس، أن فالنا هو األمري عليك حىت خيرج، فأِطعه فيما أمرك به

امجع يل كل : مرين مبا شئت، فقال: فلما قدم بيت املقدس أعطاه الكتاب، فقال
ببيت املقدس وادفع كل مشعة إىل رجل، ورتبهم على أزقة بيت املقدس مشعة تقدر عليها 
أسرجوا، أسرجوا مجيعا، فرتبهم يف أزقة بيت املقدس وزواياها : وزواياه، فإذا قلت

استأذن يل على : بالشمع، وتقدم البصري إىل مرتل احلارث فأتى الباب، فقال للحاجب
أعلمه أين ما رجعت إال : قال.  حىت يصبحيف هذه الساعة ما يؤذن عليه: نيب اهللا، قال
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مث صاح : شوقًا إليه قبل أن أصل، فدخل عليه وأعلمه بكالمه، فأمره بفتح الباب، قال
من مر بكم : أسرجوا الشموع، فأسرجت حىت كانت كأا النهار، مث قال: البصري

 فقال فاضبطوه كائنا من كان، ودخل هو إىل املوضع الذي يعرفه، فطلبه فلم جيده،
فطلبه يف : هيهات، تريدون تقتلون نيب اهللا، قد رفع إىل السماء، قال: أصحاب احلارث

شق قد هيأه سربا فأدخل البصري يده يف ذلك السرب فإذا هو بثوبه فاجتره فأخرجه 
: اربطوه فربطوه، فبينما هم يسريون به على الربيد إذ قال: إىل خارج، مث قال للفرغانيني

أولئك العجم، هذا كرامتنا : أن يقول ريب اهللا؟ فقال رجل من الفرغانينيأتقتلون رجالً 
فهات كرامتك أنت؟ وساروا به حىت أتوا به عبد امللك، فلما مسع به أمر خبشبة 
فنصبت، فصلبه وأمر حبربة، وأمر رجالً فطعنه، فلما صار إىل ضلع من أضالعه 

األنبياء ال جيوز فيهم السالح، : فانكفأت احلربة عنه، فجعل الناس يصيحون ويقولون
فلما رأى ذلك رجل من املسلمني، تناول احلربة مث مشى إليه وأقبل يتجسس حىت واىف 

 .بني ضلعني فطعنه هبا فأنفذها فقتله

بلغين أن خالد بن يزيد بن معاوية دخل على عبد امللك بن مروان : قال الوليد
إمنا كان به املذهب فلو جوعته ذهب : لوِلم؟ قا: قال. لو حضرتك ما أمرك بقتله: فقال
 .عنه

ملا حِملَ احلارثُ على الربيد : وروى أبو الربيع عن شيخ أدرك القدماء قال
وجعلت يف عنقه جامعة من حديد ومجعت يده إىل عنقه فأشرف على عقبة بيت املقدس 

 قل إن ضللت فإمنا أضل على نفسى وإن اهتديت فيما يوحى إىل﴿: تال هذه اآلية
، فتقلقلت اجلامعة مث سقطت من يده ورقبته إىل األرض، فوثب ]٥٠: سبأ [﴾رىب

احلرس الذين كانوا معه فأعادوها عليه، مث ساروا به، فلما أشرفوا على عقبة أخرى قرأ 
آية فسقطت من رقبته ويده على األرض فأعادوها عليه، فلما قدموا على عبد امللك 

والعلم أن يعظوه وخيوفوه اهللا ويعلموه أن هذا من حبسه وأمر رجاالً من أهل الفقه 
الشيطان، فأىب أن يقبل منهم فصلب، وجاء رجل حبربة فطعنه فانثنت، فتكلم الناس 

ما ينبغي ملثل هذا أن يقتل، مث أتاه حرسه برمح دقيق فطعنه بني ضلعني من : وقالوا
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ه باحلربة ملا انثنت، قال عبد امللك للذي ضرب: أضالعه مث هزه وأنفذه، ومسعت من قال
فاذكر اهللا مث اطعنه، فذكر اهللا مث طعنه : نسيت، قال: أذكرت اهللا حني طعنته؟ قال

 .فأنفذها

 املغترين مبا يشبه الكرامات

 )فصل(
وكم اغتر قوم مبا يشبه الكرامات، فقد روينا بإسناد عن حسن عن أيب عمران 

وأنا مغتم بدين على وهو ستة دراهم يا أبا عمران قد أصبحت اليوم : قال يل فرقد: قال
وقد أهل اهلالل وليست عندي فدعوت، فبينما أنا أمشي على شط الفرات إذا أنا بستة 

تصدق هبا فإا ليست : فقال. دراهم فأخذا فوزنتها فإذا هي ستة ال تزيد وال تنقص
 .لك

م الفقهاء أبو عمران هو إبراهيم النخعي، فقيه أهل الكوفة، فانظروا إىل كال: قلت
وكيف أخربه أا لقطة ومل يلتفت إىل ما يشبه الكرامة، وإمنا مل . وبعد االغترار عنهم

يأمره بتعريفها، ألن مذهب الكوفيني أنه ال جيب التعريف ملا دون الدينار، وكأنه إمنا 
 .أمره بالتصدق هبا لئال يظن أنه قد أُكرم بأخذها وإنفاقها

احتجت يوما إىل الوضوء، فإذا أنا بكوز : اين أنه قالوبإسناد عن إبراهيم اخلراس
من جوهر، وسواك من فضة رأسه ألني من اخلز، فاستكت بالسواك وتوضأت باملاء 

 .وتركتهما وانصرفت

يف هذه احلكاية من ال يوثق بروايته، فإن صحت دلت على قلة علم هذا : قلت
ك الفضة ال جيوز، ولكن قل علمه الرجل، إذ لو كان يفهم الفقه علم أن استعماله السوا

فاستعمله، وإن ظن أنه كرامة، واهللا تعاىل ال يكرم مبا مينع من استعماله شرعا إال إن 
 .أظهر له ذلك على سبيل االمتحان

كان السرمقاين : حدثين أيب قال: وذكر حممد بن أيب الفضل اهلمداين املؤرخ قال
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 املسجد بدرب الزعفراين، واتفق أن ابن املقرئ يقرأ على ابن العالف، وكان يأوي إىل
العالف رآه ذات يوم يف وقت جماعة وقد نزل إىل دجلة وأخذ منه أوراق اخلس مما يرمي 
به أصحابه، وجعل يأكله فشق ذلك عليه، وأتى إىل رئيس الرؤساء فأخربه حباله فتقدم 

به مفتاحا من غري أن إىل غالم بالقرب إىل املسجد الذي يأيت إليه الشرمقاين أن يعمل لبا
يعلمه ففعل، وتقدم إليه أن حيمل كل يوم ثالثة أرطال خبزا مسيذًا ومعها دجاجة 

فأتى الشرمقاين يف أول يوم . وحلوى سكرا، ففعل الغالم ذلك وكان حيمله على الدوام
هذا من اجلنة : فرأى ذلك مطروحا يف القبلة ورأى الباب مغلقًا فتعجب، وقال يف نفسه

 )البسيط: (ب كتمانه وأن ال أحتدث به، فإن من شرط الكرامة كتماا، وأنشدينوجي

مل يأمنوه على األسرار ما عاشـا       من أطلعوه على سر فبـاح بـه
فلم استوت حالته وأخصب جسمه، سأله ابن العالف عن سبب ذلك وهو عارف 

مل يزل ابن العالف به، وقصد املزاح معه، فأخذ يوري وال يصرح، ويكني وال يفصح، و
فقال له . يستخربه حىت أخربه أن الذي جيده يف املسجد كرامة إذ ال طريق ملخلوق عليه

فنغص عيشه . جيب أن تدعو ال بن املسلمة فإنه هو الذي فعل ذلك: ابن العالف
 .بإخباره وبانت عليه شواهد االنكسار

 حتذير العقالء مبا يشبه الكرامات

 )فصل(
 شدة تلبيس إبليس حذروا من أشياء ظاهرها الكرامة وخافوا أن وملا علم العقالء

 .تكون من تلبيسه

كلّمين الطري، وذاك أين : مسعت زهرون يقول: روينا بإسناد عن أيب الطيب يقول
يا : يا زهرون، أنت تائه؟ فقلت: كنت يف البادية فتهت فرأيت طائرا أبيض فقال يل

فوثب يف الثالثة . يا شيطان غر غريي: ؟ فقلتأنت تائه: فقال يل. شيطان غُر غريي
 .ما أنا بشيطان، أنت تائه، أرسلت إليك، مث غاب عين: وصار على كتفي وقال
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: حدثين حممد بن حيىي بن عمرو قال: وبإسناد عن حممد بن عبد اهللا القرشي قال
عليك؟ يا عمة مل ال تأذنني للناس يدخلون : قلت لرابعة العدوية: حدثتين زلفى، قالت

 .وما أرجو من أناس إن أتوين حكوا عين ما مل أفعل: قالت

يبلغين أم يقولون إين أجد الدارهم : وزادين غري أيب حامت أا قالت: قال القرشي
 .حتت مصالي، ويطبخ يل القدر بغري نار، ولو رأيت مثل هذا فزعت منه

بعة تصيب يف مرتهلا إن را: إن الناس يكثرون فيك القول، يقولون: فقلت هلا: قالت
يا ابنة أخي لو وجدت يف مرتيل شيئًا ما : الطعام والشراب، فهل جتدين شيئًا فيه؟ قالت

 .مسسته وال وضعت يدي عليه

وحدثتين زلفى : قال حممد بن عمرو: وحدثين حممد بن إدريس قال: قال القرشي
ي إىل شيء من فنازعتين نفس: عن رابعة أا أصبحت يوما صائمة يف يوم بارد قالت
لو كان عندي بصل أو كراث : الطعام السخن أفطر عليه، وكان عندي شحم فقلت

عاجلته، فإذا عصفور قد جاء فسقط على املثقب يف منقاره بصلة، فلما رأيته أضربت 
 .عما أردت وخفت أن يكون من الشيطان

فإذا أخرب كانوا يرون لوهيب أنه من أهل اجلنة، : وباإلسناد عن حممد بن يزيد قال
 .قد خشيت أن يكون هذا من الشيطان: هبا اشتد بكاؤه وقال

خرجنا مجاعة مع أستاذنا أيب حفص : وباإلسناد عن أيب عثمان النيسابوري يقول
النيسابوري إىل خارج نيسابور، فجلسنا فتكلم الشيخ علينا فطابت أنفسنا، مث بصرنا 

الشيخ فأبكاه ذلك بكاء شديدا، فلما  قد نزل من اجلبل حىت برك بني يدي )١(فإذا بأيل
يا أستاذ تكلمت علينا فطابت قلوبنا، فلما جاء هذا الوحش وبرك : سكن سألناه، فقلت

رأيت اجتماعكم حويل وقد طابت قلوبكم . نعم: بني يديك أزعجك وأبكاك؟ فقال
هذا فوقع يف قليب لو أن شاة ذحبتها ودعوتكم عليها، فما حتكَّم هذا اخلاطر حىت جاء 

                                     
 .هو التيس اجلبلى: األيل )١(
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الوحش فربك بني يدي فخيل يل أني مثل فرعون الذي سأل ربه أن جيري له النيل 
 .فأجراه

فما يؤمنين أن يكون اهللا تعاىل يعطيين كل حظ يل يف الدنيا وأبقى يف اآلخرة : قلت
 .فقريا ال شيء يل، فهذا الذي أزعجين

 احلكايات املوضوعة يف الكرامات

 )فصل(
 من املتأخرين فوضعوا حكايات يف كرامات األولياء وقد لبس إبليس على قوم

ليشيدوا بزعمهم أمر القوم، واحلق ال حيتاج إىل تشييد بباطل فكشف اهللا تعاىل أمرهم 
 .بعلماء النقل

نا حممد بن حممد احلافظ، : أَخبرنا حممد بن ناصر، أنبأنا احلسن بن أمحد الفقيه، قال
حدثين : أمحد بن عبد اهللا بن احلسن اآلدمي، قال: ، قالنا عبيد اهللا بن حممد الفقيه: قال

كذا يف الرواية، والصواب قال : قال سهل ابن عبد اهللا، قال عمرو بن واصل: أيب، قال
صحبت رجالً من األولياء يف طريق مكة فنالته : قال سهل بن عبد اهللا: عمرو ابن واصل

ه بئر عليها بكرة وحبل ودلو فاقة ثالثة أيام فعدل إىل مسجد يف أصل جبل وإذا في
ومطهرة، وعند البئر شجرة رمان ليس فيها محل، فأقام يف املسجد إىل املغرب فلما دخل 
الوقت، إذا بأربعني رجالً عليهم املسوح ويف أرجلهم نعال اخلوص قد دخلوا املسجد 
فسلموا وأذن أحدهم وأقام الصالة وتقدم فصلى هبم، فلما فرغ من صالته تقدم إىل 
. الشجرة فإذا فيها أربعون رمانة غضة طرية، فأخذ كل واحد منهم رمانة وانصرف

وبت على فاقيت، فلما كان يف الوقت الذي أخذوا فيه الرمان أقبلوا أمجعني فلما : قال
يا قوم أنا أخوكم يف اإلسالم، ويب فاقة شديدة فال : صلوا وأخذوا الرمان، قلت
 كلمتموين وال واسيتموين؟

إنا ال نكلم حمجوبا مبا معه، فامِض واطرح ما معك وراء هذا اجلبل : ئيسهمفقال ر
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فرقيت اجلبل فلم تسمح نفسي برمي ما : يف الوادي وارجع إلينا حىت تنال ما ننال، قال
: فرأيت شيئًا؟ قلت: قال. نعم: قلت. رميت ما معك: معي، فدفنته ورجعت، فقال يل

 فارم به يف الوادي، فرجعت ففعلت، فإذا قد فارجع. ما رميت شيئًا إذن: قال. ال
غشيين مثل الدرع نور الوالية فرجعت فإذا يف الشجرة رمانة فأكلتها واستقللت هبا من 
اجلوع والعطش ومل ألبث دون املضي إىل مكة، فإذا أنا باألربعني بني زمزم واملقام، 

د غنيت عنكم وعن ق: فقلت. فأقبلوا إيلّ بأمجعهم يسألوين عن حايل ويسلمون علي
 .كالمكم آخرا، كما أغناكم اهللا عن كالمي أوالً، فما يفّ لغري اهللا موضع

واآلدمي وأبوه . عمرو بن واصل ضعفه ابن أيب حامت: قال املصنف رمحه اهللا
اطرح ما معك، ألن األولياء ال : ويدل على أا حكاية موضوعة قوهلم. جمهوالن

 . إضاعة املالخيالفون الشرع والشرع قد ى عن

غشيين نور الوالية فهذه حكاية مصنوعة وحديث فارغ، ومثل هذه : هـوقول
 .احلكاية ال يغتر هبا من شم رائحة العلم إمنا يغتر هبا اجلهال الذين ال بصرية هلم

: مسعت حممد بن علي الواعظ، قال: نا السهلكي، قال: أَخبرنا حممد بن ناصر، قال
دخلت على : قال أبو موسى الدئيلي: لصوفية حاكيا عن اجلنيد قالوفيما أفادين بعض ا

إن رجالً سألين عن : تعالَ، مث قال: أيب يزيد فإذا بني يديه ماء واقف يضطرب فقال يل
 .احلياء فتكلمت عليه بشيء من علم احلياء؟ فدار دورانا حىت صار كذا كما ترى وذاب

نه قطعة كقطعة جوهر فاختذت منه بقي م: وقال أمحد بن حضرويه: قال اجلنيد
فَصا فكلما تكلمت بكالم القوم أو مسعت من كالم القوم يذوب ذلك الفص حىت مل 

 .يبق منه شيء

وهذه من احملالة القبيحة اليت وضعها اجلهال، ولوال أن اجلهلة يرووا مسندة : قلت
 .فيظنوا شيئًا لكان اإلضراب عن ذكرها أوىل

ثنا أبو : ثنا ابن باكويه، قال: نا ابن أيب صادق، قال: حبيب، قالأنبأنا أبو بكر بن 
كنت أنظر يف حكايات الصوفية : ثنا عبد العزيز البغدادي، قال: حنيفة البغدادي، قال
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، ]١٩٦: األعراف [﴾وهو يتوىل الصاحلني﴿: فصعدت يوما السطح فسمعت قائالً يقول
 . فوقفت يف اهلواءفالتفت فلم أر شيئًا فطرحت نفسي من السطح

هذا كذب حمال اليشك فيه عاقل فلو قدرنا صحته فإن : قال املصنف رمحه اهللا
: طرح نفسه من السطح حرام، وظنه أن اهللا يتوىل من فعل املنهي عنه فقد قال تعاىل

، فكيف يكون صاحلًا وهو خيالف ]١٩٥: البقرة [﴾وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة﴿
 فمن أخربه أنه منهم، وقد تقدم قول عيسى صلوات اهللا عليه ربه، وعلى تقدير ذلك

 .إن اهللا خيترب عباده، وليس للعبد أن خيترب ربه: قال. ألق بنفسك: للشيطان ملا قال له

 خماريق احلالج وابن الشباس: مسالك الصوفية يف الشطح والدعاوى

 )فصل(
كرامات وادعائها وأظهروا وقد اندس يف الصوفية أقوام وتشبهوا هبم وشطحوا يف ال

للعوام خماريق صادوا هبا قلوهبم، وقد روينا عن احلالج أنه كان يدفن شيئًا من اخلبز 
والشواء واحللوى يف موضع من الربية ويطلع بعض أصحابه على ذلك فإذا أصبح قال 

ىل إن رأيتم أن خنرج على وجه السياحة فيقوم وميشي والناس معه فإذا جاءوا إ: ألصحابه
نشتهي اآلن كذا وكذا، فيتركهم : ذلك املكان قال له صاحبه الذي أطلعه على ذلك

احلالج ويرتوي عنهم إىل ذلك املكان فيصلي ركعتني ويأتيهم بذلك، وكان ميد يده إىل 
هذه : وقد قال له بعض احلاضرين يوما. اهلواء ويطرح الذهب يف أيدي الناس وميخرق

ك إذا أعطيتين درمهًا عليه امسك واسم أبيك، ومازال الدراهم معروفة ولكن أؤمن ب
 .يمخرق إىل وقت صلبه

نا أبو بكر بن ثابت، نا عبيد اهللا بن أمحد بن عثمان : حدثنا أبو منصور القزاز، قال
ملا أُخرج حسني احلالج للقتل مضيت يف مجلة : الصرييف، ثنا أبو عمر بن حيويه، قال

ال يهولنكم هذا فإين عائد إليكم بعد : ته، فقال ألصحابهالناس فلم أزل أزاحم حىت رأي
 .ثالثني يوما
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وكان اعتقاد احلالج اعتقادا قبيحا، وقد بينا يف أول هذا الكتاب شيئًا من اعتقاده 
وختليطه وبينا أنه قتل بفتوى فقهاء عصره، وقد كان يف املتأخرين من يطلّي بدهن الطلق 

 . هذا كرامةويقعد يف التنور ويظهر أن

وكان ابن الشباس وأبوه قبله هلم طيور سوابق وأصدقاء يف مجيع : قال ابن عقيل
البالد، فيرتل هبم قوم فريفع طائرا يف احلال إىل قريتهم خيرب خبرب من له هناك برتوهلم 
ويستعلمه من أحواهلم وما جتدد هناك بعدهم قبل أن جيتمع عليهم ويستعلم حاهلم، 

 اجلواب، مث جيتمع هبم فيخربهم بتلك احلوادث وحيدثهم بأحواهلم فيكتب ذلك إليه
حديث من هو معهم ومعاشرهم يف بالدهم، مث حيدثهم مبا جتدد بعدهم ويف يومه ذلك 

الساعة جتدد كذا وكذا فيدهشون ويرجعون إىل رستاقهم فيجدون األمر على ما : فيقول
 .ه يعلم الغيبقال، ويتكرر هذا منه فيصري عندهم كالقطعي على أن

وما كان يفعله أنه يأخذ طري عصفور ويشد يف رجله تلفكًا وجيعل يف التلفك : قال
بطاقة صغرية ويشد يف رجل محامة تلفكًا ويشد يف طرف التلفك كتابا أكرب من ذلك 
وجيعله بني يديه وجيعل العصفور بيد ويأخذ غالما له يف السطح واحلمامة بيد آخر، فيه 

بطاقة الصغرية، ويطلق الطائر العصفور فينظر الناس الكتاب وهو طائر يف ما يف تلك ال
اهلواء فريوح احلمام إىل تلك القرية فيأخذه صديقه الذي هناك مث خيربه جبميع أمور القرية 
وأصحاهبا، فلما يتكامل جملسه بالناس يشري وينادي يا بارش كأنه خياطب شيطانا امسه 

 إىل قرية فالن فقد جرت بينهم خصومة فاجتهد يف خذ هذا الكتاب: بارش ويقول
إصالح ذات بينهم ويرفع صوته بذلك فيسرح غالمه املترصد العصفور الذي يف يده 
فريفع الكتاب حنو السماء حبضرة اجلماعة يرونه عيانا من غري أن يروا التلفك فإذا ارتفع 

رى ويرسل العصفور إىل الكتاب جذبه الغالم املقيد بالعصفور وقطع التلفك حىت ال ي
هات الكتاب فيلقيه : تلك القرية ليصلح األمر، وكذلك يفعل باحلمامة مث يقول لغالمه

الغالم الذي يف السطح الذي قد جاءه خرب ما يف القرية اليت هؤالء منها، مث يكتب كتابا 
 حىت إىل ِدهقان تلك القرية فيشد به تلفكًا وجيعله يف رجل عصفور كما قدمنا ويطلقه

يعلو سطح املكان فيأخذه ذلك الغالم فيشده يف رجل طري محام فريوح إىل تلك القرية 
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بذلك الكتاب فيصلح بني الناس الذين قد أتاهم خربهم باملشاجرة، فتخرج اجلماعة 
الذين من تلك القرية فيجدون كتاب الشيخ قد وصل هلم وقد اجتمع دهاقني القرية 

ربهم، فال يشكون يف ذلك أنه يعلم الغيب ويتحقق وأصلحوا بينهم فيجيء ذلك فيخ
 .هذا يف قلوب العوام

وإمنا أوردت مثل هذا ليعلم أنه قد ارتفع القوم إىل التالعب بالدين، : قال ابن عقيل
 .فأي بقاء للشريعة مع هذا احلال

وا بن الشباس هذا كان يكىن أبا عبد اهللا، والشباس هو أبوه كان يكىن أبا : قلت
واسم الشباس علي بن احلسني بن حممد البغدادي تويف بالبصرة سنة أربع احلسن، 

 .وأربعني وأربع مائة وكان الشباس وأبوه وعمه مستقرين بالبصرة

وكانت مذاهبهم ختفى على الناس، إال أن األغلب أم كانوا من الشيعة اإلمامية 
عض أصحابه اكتشفت عن ابن الشباس أن ب» التاريخ«والغالة الباطنية، وقد ذكرت يف 

له نار خبيانته وزخارفه، وكانت ختفى على الناس إىل أن كشفها بعض أصحابه من 
: الشيعة اإلمامية الباطنية للناس، فلما كشفها للناس وبينها فكان مما حدث به عنه أنه قال
 حضرنا يوما عنده فأخرج جديا مشويا فأمرنا بأكله وأن نكسر عظمه وال شمها، فلما
فرغنا أمر بردها إىل التنور، وترك على التنور طبقًا، مث رفعه بعد ساعة فوجدنا جديا حيا 

فتلطفت حىت عرفت : قال. يرعى حشيشا ومل نر للنار أثرا وال للرماد وال للعظام خربا
ذلك، وذلك أن التنور يفضي إىل سرداب وبينهما طبق حناس بلولب، فإذا أراد إزالة 

ه فيرتل عليه فيسده وينفتح السرداب، وإذا أراد أن يظهر النار أعاد الطبق النار عنه فرك
 .إىل فم السرداب فترى للناس

هؤالء : وقد رأينا يف زماننا من يشري إىل املالئكة ويقول: قال املصنف رمحه اهللا
وأخذ رجل يف . تقدموا إيلَّ: ضيف مكرمون يوهم أن املالئكة قد حضرت ويقول هلم

يقًا جديدا فترك فيه عسالً فتشرب يف اخلزف طعم العسل، واستصحب اإلبريق زماننا إبر
يف سفره، فكان إذا غرف به املاء من النهر وسقى أصحابه وجدوا طعم العسل، وما يف 
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 .هؤالء من يعرف اهللا وال خياف يف اهللا لومة الئم، نعوذ ب اهللا من اخلذالن

 العوامالباب الثاين عشر يف ذكر تلبيس إبليس على 
قد بينا أن إبليس إمنا يقوى تلبيسه على قدر قوة اجلهل، وقد فنت فيما فنت به 
العوام، وحصر ما فتنهم ولبس عليهم فيه ما ال ميكن ذكره لكثرته، وإمنا نذكر من 

فمن ذلك أنه يأيت إىل العامي فيحمله . األمهات ما يستدل به على جنسه واهللا املوفق
وقد أخرب رسول اهللا عن ذلك فيما .  عز وجل وصفاته فيتشككعلى التفكر يف ذات اهللا

هذا اهللا خلقنا، : تسألون حىت تقولوا«قال رسول اهللا : رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه قال
فو اهللا إين جلالس يوما إذ قال يل رجل من أهل : ، قال أبو هريرة)١(»فمن خلق اهللا؟

فجعلت أصبعي يف أذين مث : ال أبو هريرةهذا اهللا خلقنا فمن خلق اهللا؟ ق: العراق
صدق رسول اهللا ـ اهللا الواحد الصمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا : صحت
 .)٢(أحد

من : إن الشيطان يأيت أحدكم فيقول«قال رسول اهللا : وبإسناد عن عائشة قالت
من : اهللا، فيقول: من خلق السموات واألرض؟ فيقول: اهللا، فيقول: خلقك؟ فيقول

 .)٣(»آمنت باهللا ورسوله: خلق اهللا؟ فإذا وجد أحدكم شيئًا من ذلك فليقل

وإمنا وقعت هذه احملنة لغلبة احلس وهو أنه ما رأى شيئًا إال : قال املصنف رمحه اهللا
ألست تعلم أنه خلق الزمان ال يف الزمان، واملكان ال يف : وليقل هلذا العامي. مفعوالً

رض وما فيها ال يف مكان، وال حتتها شيء، وحسك ينفر من املكان، فإذا كانت هذه األ
وشاور . هذا ألنه ما ألف شيئًا إال يف مكان، فال يطلب باحلس من ال يعرف باحلس

                                     
د ، وأبو داو)١٣٤/٢١٢(، ومسلم ىف اإلميان )٣٢٧٦(أخرجه البخارى ىف بدء اخللق : متفق عليه )١(

 .٢/٣٨٧، وأمحد ىف املسند )٤٧٢١(ىف السنة 
، والنسائى ىف )٤٧٢٢(، وأبو داود وىف السنة )١٣٥/٢١٥(أخرجه مسلم ىف اإلميان : صحيح )٢(

 .٥٣٩، ٢/٣٨٧، وأمحد ىف املسند )٦٦١(عمل اليوم والليلة 
حديث من ) ٢٠٦/٣٥١(، ومسلم ىف اإلميان )٢٧٥٣(أخرجه البخارى ىف الوصايا : متفق عليه )٣(

 .أىب هريرة
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 .عقلك فإنه سليم املشاورة

وتارة يلبس إبليس على العوام عند مساع صفات اهللا عز وجل فيحملوا على 
 يلبس عليهم من جهة العصبية للمذاهب، فترى وتارة. مقتضى احلس فيعتقدون التشبيه

 .العامي يالعن ويقاتل يف أمر ال يعرف حقيقته

فمنهم من خيص بعصبيته أبا بكر رضي اهللا عنه، ومنهم من خيص عليا، وكم قد 
جرى يف هذا من احلروب، وقد جرى يف هذا بني أهل الكرخ وأهل باب البصرة على 

ال ما يطول ذكره، وترى كثريا ممن خياصم يف هذا ممر السنني من القتل وإحراق احمل
وقد حيس العامي . يلبس احلرير ويشرب اخلمر ويقتل النفس وأبو بكر وعلي بريئان منهم

كيف قضى : فمنهم من يقول لربه. يف نفسه نوع فهم فيسول له إبليس خماصمة ربه
ي؟ ومنهم طائفة مل ضيق رزق املتقي وأوسع على العاص: وعاقب؟ ومنهم من يقول

أي حكمة يف هدم : ومنهم من يقول. تشكر على النعم فإذا جاء البالء اعترض وكفر
ومن هؤالء من خيتل . ومنهم من يستبعد البعث. هذه األجساد يعذهبا بالفناء بعد بنائها

 .أنا ما أريد أصلي: عليه مقصوده أو يبتلى ببالء فيكفر ويقول

قد غلب الصليب، : قتله أو ضربه فيقول العوامورمبا غلب فاجر نصراين مؤمنا ف
وملاذا نصلي إذا كان األمر كذلك؟ وكل هذه اآلفات متكن هبا منهم إبليس لبعدهم عن 
العلم والعلماء، فلو أم استفهموا أهل العلم ألخربوهم أن اهللا عز وجل حكيم ومالك، 

 .فال يبقى مع هذا اعتراض

  تعاىل من حيث هيتلبيسه عليهم يف التفكرييف ذات اهللا

 )فصل(
ومن العوام من يرضى عن عقل نفسه فال يبايل مبخالفة العلماء، فمىت خالفت 

قد عشت هذه : وقد كان ابن عقيل يقول. فتواهم غرضه أخذ يرد عليهم ويقدح فيهم
أنا رجل عامل، : أفسدا علي، فلو قلت: السنني، فلو أدخلت يدي يف صنعة صانع لقال
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هذا، وشغله أمر حسي لو تعاطيته . هللا لك يف علمك، ليس هذا من شغلكبارك ا: لقال
 .فهمته، والذي أنا فيه من األمور أمر عقلي فإذا أفتيته مل يقبل

 خمالفتهم العلماء وتقدميهم املتزهدين على العلماء

 )فصل(
ومن تلبيسه عليهم تقدميهم املتزهدين على العلماء، فلو رأوا جبة صوف على 

أين هذا من فالن : س عظموه خصوصا إذا طأطأ رأسه وختشع هلم ويقولونأجهل النا
العامل؟ ذاك طالب الدنيا وهذا زاهد ال يأكل عنبة وال رطبة وال يتزوج قط، جهالً منهم 
بفضل العامل على الزاهد وإيثارا للمتزهدين على شريعة حممد بن عبد اهللا ومن نعمة اهللا 

 مل يدركوا رسول اهللا إذ لو رأوه يكثر التزويج ويصطفي سبحانه وتعاىل على هؤالء أم
 .السبايا ويأكل حلم الدجاج وحيب احللوى والعسل مل يعظم يف صدورهم

 تلبيسه عليهم يف قدحهم العلماء

 )فصل(
ومن تلبيسه عليهم قدحهم يف العلماء بتناول املباحات، وذلك من أقبح اجلهل، 

ن الغريب على أهل بلدهم ممن قد خربوا أمره وأكثر ميلهم إىل الغرباء، فهم يؤثرو
وإمنا ينبغي تسليم النفوس إىل من . وعرفوا عقيدته فيميلون إىل الغريب، ولعله من الباطنية

 ﴾فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهلم﴿: خربت معرفته، قال اهللا عز وجل
بأم يعرفون حاله فقال عز ، ومن اهللا سبحانه يف إرسال حممد إىل اخللق ]٦: النساء[

: ، وقال﴾لَقَد من اهللا علَى الْمؤِمِنني ِإذْ بعثَ ِفيِهم رسوالً من أَنفُِسِهم﴿: وجل
 ].٢٠: األنعام [﴾يعرفونه كما يعرفون أبناءهم﴿

 تعظيم املتزهدين

 )فصل(
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ة وخرجوا وقد خيرج بالعوام تعظيم املتزهدين إىل قبول دعاويهم وإن خرقوا الشريع
أنت فعلت باألمس كذا وسيجري عليك : فترى املتنمس يقول للعامي. عن حدودها

هذا يتكلم على اخلاطر وال يعلم أن ادعاء الغيب كفر، مث يرون : كذا فيصدقه، ويقول
من هؤالء املتنمسني أمورا ال حتل كمؤاخاة النساء واخللوة هبن، وال ينكرون ذلك 

 .تسليما هلم أحواهلم

 ق النفس يف املعاصيإطال

 )فصل(
ومن تلبيسه على العوام إطالقهم أنفسهم يف املعاصي فإذا وخبوا تكلموا كالم 

 .زنادقة

ال أترك نقدا لنسيئة، ولو فهموا لعلموا أن هذا ليس بنقد ألنه : فمنهم من يقول
سل حمرم، وإمنا خيري بني النقد والنسيئة املباحني، فمثلهم كمثل حمموم جاهل يأكل الع

مث لو علموا حقيقة اإلميان لعلموا أن تلك . الشهوة نقد والعافية نسيئة: فإذا عوتب قال
ولو عملوا عمل التجار الذين خياطرون بكثري من املال ملا . النسيئة وعد صادق ال خيلف

ولو أم ميزوا بني . يرجونه من الربح القليل لعلموا أن ما تركوه قليل وما يرجونه كثري
 وما أفاتوا أنفسهم لرأوا تعجيل ما تعجلوا إذ فام الربح الدائم وأوقعهم يف ما آثروا

الرب كرمي والعفو : ومنهم من يقول. العذاب الذي هو اخلسران املبني الذي ال يتالىف
واسع والرجاء من الدين، فيسمون متنيهم واغترارهم رجاء، وهذا الذي أهلك عامة 

 .املذنبني

بلغين أن الفرزدق جلس إىل قوم، يتذكرون رمحة اهللا : ءقال أبو عمرو بن العال
أخربوين لو أذنبت : مل تقذف احملصنات؟ فقال: فكان أوسعهم يف الرجاء صدرا فقالوا له

إىل والدي ما أذنبته إىل ريب عز وجل أترامها كانا يطيبان نفسا أن يقذفاين يف تنور مملوء 
 .فإني أوثق برمحة ريب منهما: الق. ال إمنا كانا يرمحانك: مجرا؟ قالوا
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وهذا هو اجلهل احملض ألن رمحة اهللا عز وجل ليست برقة طبع ولو كانت : قلت
 .كذلك ملا ذبح عصفور وال أميت طفل وال أدخل أحد إىل جهنم

كنت مع أيب نواس مبكة فإذا أنا بغالم أمرد : وبإسناد عن عباد، قال األصمعي
واهللا ال أبرح حىت أقبله عند احلجر األسود، : بو نواسفقال يل أ. يستلم احلجر األسود

مث . ما منه بد: ويلك اتق اهللا عز وجل، فإنك ببلد حرام وعند بيته احلرام، فقال: فقلت
دنا من احلجر فجاء الغالم يستلمه فبادر أبو نواس فوضع خده على خد الغالم فقبله وأنا 

دع ذا عنك فإن ريب رحيم، مث : الويلك، أيف حرم اهللا عز وجل؟ فق: أنظر، فقلت
 )السريع: (أنشد يقول

ــدامها ــف خ ــقان الت عند اسـتالم احلجـر األسـود       وعاش
ــا ــري أن يأمث ــن غ ــتفيا م ــد  فاش ــى موع ــا عل ــا كان كأمن

انظروا إىل هذه اجلرأة اليت نظر فيها إىل الرمحة ونسي شدة العقاب بانتهاك : قلت
لكتاب هذا أن رجالً زىن بامرأة يف الكعبة فمسخا وقد ذكرنا يف أول ا. تلك احلرمة
 .حجرين

: فقال. تب إىل اهللا عز وجل: ولقد دخلوا على أيب نواس يف مرض موته فقالوا له
قال رسول اهللا : إياي ختوفون، حدثين محاد بن سلمة عن يزيد الرقاشي عن أنس قال

، أفترى ال أكون )١(»لكل نيب شفاعة وإين اختبأت شفاعيت ألهل الكبائر من أميت«
 .منهم

 :وخطأ هذا الرجل من وجهني: قال املصنف رمحه اهللا
                                     

حسن «: وقال) ٢٤٣٥(، والترمذى ىف صفة القيامة )٤٧٣٩(أخرجه أبو داود ىف السنة : صحيح )١(
، وابن حبان ١/٦٩، وصححه احلاكم ىف املستدرك ٣/٢١٣، وأمحد ىف املسند »صحيح غريب
: بلفظ) ٣٧١٤(كما ىف صحيح اجلامع » صحيح«: وقال األلباىن).  موارد٢٥٩٦(ىف صحيحه 

أما الشطر األول من احلديث الذى ذكره املصنف تفرد هبا . »اعىت ألهل الكبائر من أمىتشف«
 .يزيد الرقاشى وهو ضعيف، فهى زيادة منكرة
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 .أنه نظر إىل جانب الرمحة ومل ينظر إىل جانب العقاب: أحدمها

وإىن لغفار ملن ﴿: أنه نسي أن الرمحة إمنا تكون لتائب كما قال عز وجل: والثاين
 ﴾ذين يتقونورمحىت وسعت كل شىء فسأكتبها لل﴿: ، وقال]٨٢: طه [﴾تاب

، وهذا التلبيس هو الذي يهلك عامة العوام، وقد كشفناه يف ذكر ]١٥٦: األعراف[
 .أهل اإلباحة

 )فصل(
هؤالء العلماء حيافظون على احلدود، فالن يفعل كذا وفالن : ومن العوام من يقول
 .يفعل كذا، فأمري أنا قريب

ء، فغلبة اهلوى للعامل وكشف هذا التلبيس أن اجلاهل والعامل يف باب التكليف سوا
 .ال يكون عذرا للجاهل

ما قدر ذنيب حىت أعاقب؟ ومن أنا حىت أؤاخذ؟ وذنيب ال يضره : وبعضهم يقول
 )السريع: (وطاعيت ال تنفعه، وعفوه أعظم من جرمي كما قال قائلهم

ــد اهللا حــىت إذا ــا عن ــن أن ــيب   م ــر يل ذن ــت ال يغف أذنب
مث ما علموا أنه . نه ال يؤاخذ إال ضدا أو نداوهذه محاقة عظيمة كأم اعتقدوا أ

 .باملخالفة قد صاروا يف مقام معاند

أنت الذي : من أنا حىت يعاقبين اهللا؟ فقال له: ومسع ابن عقيل رمحه اهللا رجالً يقول
.  خطابا لك﴾أَيها الناس يـا﴿: لو أمات اهللا مجيع اخلالئق وبقيت أنت لكان قوله تعاىل

. سأتوب وأصلح، وكم من أبله ساكن األمل فاختطفه املوت قبله:  يقولومنهم من
وليس من احلزم تعجيل اخلطأ وانتظار الصواب، ورمبا مل تتهيأ التوبة ورمبا مل تصح ورمبا 

فمرارة خاطر املعصية حىت تذهب أسهل . مل تقبل مث لو قبلت بقي احلياء من اجلناية أبدا
منهم من يتوب مث ينقض فيلج عليه إبليس باملكائد لعلمه من معاناة التوبة حىت تقبل، و

 .بضعف عزمه
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إذا نظر إليك الشيطان ورآك على غري طاعة اهللا تعاىل : وبإسناد عن احلسن أنه قال
فنعاك، وإذا رآك مداوما على طاعة اهللا ملَّك ورفضك، وإذا رآك مرة هكذا ومرة هكذا 

 .طمع فيك

 الغرور بالنسب

 )فصل(
أنا من : يسه عليهم أن يكون ألحدهم نسب معروف فيغتر بنسبه فيقولومن تلب
أنا شريف من أوالد احلسن : أنا من أوالد علي، وهذا يقول: وهذا يقول. أوالد أيب بكر

أنا قريب النسب من فالن العامل، أو من فالن الزاهد، وهؤالء : أو احلسني، أو يقول
 :يبنون أمرهم على أمرين

 .من أحب إنسانا أحب أوالده وأهله: لونإم يقو: أحدمها

 .أن هؤالء هلم شفاعة، وأحق من شفعوا فيه أهلهم وأوالدهم: والثاين

 :وكال األمرين غلط

فليست حمبة اهللا عز وجل كمحبة اآلدميني، وإمنا جيب من أطاعه، فإن : أما احملبة
ألب تسري لسرى أهل الكتاب من أوالد يعقوب مل ينتفعوا بآبائهم، ولو كانت حمبة ا

 .إىل البعض أيضا

، ]٢٨: األنبياء [﴾وال يشفعون إال ملن ارتضى﴿: فقد قال اهللا تعاىل: وأما الشفاعة
، ومل ]٤٦: هود [﴾إنه ليس من أهلك﴿: وملا أراد نوح محل ابنه يف السفينة قيل له

 .يشفع إبراهيم يف أبيه وال نبينا يف أمه

 ومن ظن أنه )١(»أغين عنك من اهللا شيئًاال «: وقد قال لفاطمة رضي اهللا عنها

                                     
من حديث ) ٢٠٦/٣٥١(، ومسلم ىف اإلميان )٢٧٥٣(أخرجه البخارى ىف الوصايا : متفق عليه )١(

 .أىب هريرة
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 .ينجو بنجاة أبيه كمن ظن أنه يشبع بأكل أبيه

 اعتمادهم على خلّة خري وال يبايل مبا فعل بعدها
. أن يعتمد أحدهم على خلة خري وال يبايل مبا فعل بعدها: ومن تلبيسه عليهم

 .يتحاشى عن املعاصيوأهل السنة على خري، مث ال . أنا من أهل السنة: فمنهم من يقول

إن االعتقاد فرض والكف عن املعاصي فرض : وكشف هذا التلبيس أن يقال له
 .آخر، فال يكفي أحدمها عن صاحبه

حنن يدفع عنا مواالة أهل البيت وكذبوا، فإنه إمنا يدفع : وكذلك تقول الروافض
 وجوابه أنا أالزم اجلماعة وأفعل اخلري وهذا يدفع عين،: ومنهم من يقول. التقوى

 .كجواب األول

 تلبيسه على العيارين يف أخذ أموال الناس

 )فصل(
ومن هذا الفن تلبيسه على العيارين يف أخذ أموال الناس، فإم يسمون بالفتيان، 

الفىت ال يزين وال يكذب وحيفظ احلرم وال يهتك ستر امرأة، ومع هذا ال : ويقولون
لي األكباد على األموال، ويسمون طريقتهم يتحاشون من أخذ أموال الناس وينسون تق

ورمبا حلف أحدهم حبق الفتوة فلم يأكل ومل يشرب، وجيعلون إلباس السراويل . الفتوة
للداخل يف مذهبهم كإلباس الصوفية للمريد املرقعة، ورمبا يسمع أحد هؤالء عن ابنته أو 

ورمبا . ن هذه فتوةأخته كلمة وزر ال تصح ورمبا كانت من حمرض فقتلها، ويدعون أ
 .افتخر أحدهم بالصرب على الضرب

كنت كثريا أمسع والدي : وبإسناد عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل أنه كان يقول
: أبو اهليثم احلداد: من أبو اهليثم؟ فقال: رحم اهللا أبا اهليثم، فقلت: أمحد بن حنبل يقول

نسان جيذب ثويب من ورائي ملا مددت يدي إىل العقاب وأُخرجت للسياط إذا أنا بإ
أنا أبو اهليثم العيار اللص الطرار مكتوب يف ديوان : قال. ال: تعرفين؟ قلت: ويقول يل
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أمري املؤمنني أين ضربت مثانية عشر ألف سوط بالتفاريق، وصربت يف ذلك على طاعة 
 .الشيطان ألجل الدنيا، فاصرب أنت يف طاعة الرمحن ألجل الدين

وقال له . خالد احلداد، وكان يضرب املثل بصربه:  هذا يقال لهأبو اهليثم: قلت
امأل يل جرايب عقارب مث أدخل يدي فيه، وإنه ليؤملين : ما بلغ من جلَدك؟ قال: املتوكل

ما يؤملك، وأجد آلخر سوط من األمل ما أجد ألول سوط، ولو وضعت يف فمي خرقة 
لكنين وطنت نفسي على الصرب، وأنا أضرب الحترقت من حرارة ما خيرج من جويف، و

. وحيك مع هذا اللسان والعقل ما يدعوك إىل ما أنت عليه من الباطل: فقال له الفتح
وقال رجل . أنا خليدي: وقال الفتح. حنن خليدية: فقال املتوكل. أحب الرياسة: فقال
ا عزمية بلى يؤملنا، ولكن معن: يا خالد ما أنتم حلوم ودماء فيؤملكم الضرب؟ فقال: خلالد

اشتهيت أن أراه فمضيت إليه : وقال داود بن علي ملا قدم خبالد. صرب ليست لكم
فوجدته جالسا غري متمكن لذهاب حلم إليتيه من الضرب، وإذا حوله فتيان فجعلوا 

ال تتحدثوا عن غريكم، افعلوا أنتم : ضرب بفالن، وفعل فالن كذا، فقال هلم: يقولون
 .حىت يتحدث عنكم غريكم

فانظروا إىل الشيطان كيف يتالعب هبؤالء فيصربون على :  املصنف رمحه اهللاقال
شدة األمل ليحصل هلم الذكر، ولو صربوا على يسري التقوى حلصل هلم األجر، والعجب 

 .أم يظنون حلاهلم مرتبة وفضيلة مع ارتكاب العظائم

 االعتماد على النافلة وإضاعة الفريضة

 )فصل(
 على نافلة ويضيع فرائض، مثل أن حيضر املسجد قبل األذان ومن العوام من يعتمد

ويتنفل فإذا صلى مأموما سابق اإلمام، ومنهم من ال حيضر يف أوقات الفرائض ويزاحم 
 .ليلة الرغائب

: ومنهم من يتعبد ويبكي وهو مصر على الفواحش ال يتركها، فإن قيل له، قال



-٤٩٩- تلبيس إبليس

ورأيت . بد برأيه فيفسد أكثر مما يصلحومجهورهم يتع. سيئة وحسنة، واهللا غفور رحيم
 .رجالً منهم قد حفظ القرآن وتزهد مث جب نفسه، وهذا من أفحش الفواحش

 حضور جمالس الذكر

 )فصل(
وقد لبس إبليس على خلق كثري من العوام، حيضرون جمالس الذكر ويبكون 

ا يسمع كان زيادة ويكتفون بذلك، ظنا منهم أن املقصود إمنا هو العمل، وإذا مل يعمل مب
 .يف احلجة عليه

وإين ألعرف خلقًا حيضرون الس منذ سنني ويبكون وخيشعون وال يتغري أحدهم 
عما قد اعتاده، من املعاملة يف الربا والغش يف البيع واجلهل بأركان الصالة والغيبة 

لس وهؤالء قد لبس عليهم إبليس فأراهم أن حضور ا. للمسلمني والعقوق للوالدين
والبكاء يدفع عنه ما يالبس من الذنوب، وأرى بعضهم أن جمالسة العلماء والصاحلني 
تدفع عنكم، وشغل آخرين بالتسويف بالتوبة فطال عليهم مطاهلم، وأقام قوما منهم 

 .للتفرج فيما يسمعونه وأمهلوا العمل به

 أصحاب األموال

 )فصل(
 :أوجهوقد لبس إبليس على أصحاب األموال من أربعة 

من جهة كسبها فال يبالون كيف حصلت، وقد فشا الربا يف أكثر : أحدها
معامالم وأنسوه، حىت أن مجهور معامالم خارجة عن اإلمجاع، وقد روى أبو هريرة 

ليأتني على الناس زمان ال يبايل املرء من أين أخذ املال من حالل أو «: عن النيب أنه قال
 .)١(»حرام

                                     
 .٤٥٢، ٢/٤٣٥وأمحد ىف املسند ، )٢٠٨٣(أخرجه البخارى ىف البيوع : صحيح )١(



-٥٠٠- تلبيس إبليس

البخل هبا، فمنهم من ال خيرج الزكاة أصالً اتكاالً على العفو، من جهة : والثاين
ومنهم من خيرج بعضا مث يغلبه البخل، فينظر أن املُخرج يدفع عنه، ومنهم من حيتال 
إلسقاطها مثل أن يهب املال قبل احلول مث يسترده، ومنهم من حيتال بإعطاء الفقري ثوبا 

نارين، ويظن ذلك اجلاهل أنه قد ختلص، ومنهم يقومه عليه بعشر دنانري وهو يساوي دي
من خيرج الرديء مكان اجليد، ومنهم من يعطي الزكاة ملن يستخدمه طول السنة فهي 

ما بقي عليك، : على احلقيقة أجره، ومنهم من خيرج الزكاة كما ينبغي، فيقول له إبليس
 . املال رزق غريهفيمنعه أن يتنفل بصدقة حبا للمال، فيفوته أجر املتصدقني، ويكون

أول ما ضرب الدرهم أخذه إبليس : وبإسناد عن الضحاك، عن ابن عباس قال
بك أُطغي وبك أكفر، رضيت من ابن آدم حببه : فقبله ووضعه على عينيه وسرته وقال

 .الدينار من أن يعبدين

إن الشيطان يرد اإلنسان بكل ريدة، : وعن األعمش، عن شقيق، عن عبد اهللا، قال
 .عياه اضطجع يف ماله فيمنعه أن ينفق منه شيئًافإذا أ

من حيث التكثري باألموال، فإن الغين يرى نفسه خريا من الفقري، وهذا : والثالث
جهل، ألن الفضل بفضائل النفس الالزمة هلا، ال جبمع حجارة خارجة عنها، كما قال 

 )اهلزج: (الشاعر

ــلُ ــن يعق ــنفس مل ــى ال ــالِ    ِغن ــىن امل ــن غ ــري م خ
ــس ــنفس يف األنفُ ــلُ ال ــال ِو وفض ــلُ يف احل ــيس الفض ل

يف إنفاقها، فمنهم من ينفقها على وجه التبذير واإلسراف، تارة يف البنيان : والرابع
الزائدة على مقدار احلاجة وتزويق احليطان وزخرفة البيوت وعمل الصور، وتارة يف 

طاعم اخلارجة إىل السرف، وهذه اللباس اخلارج بصاحبه إىل الكرب واخليالء، وتارة يف امل
 .األفعال ال يسلم صاحبها من فعل حمرم أو مكروه وهو مسؤول عن مجيع ذلك

يا ابن آدم ال تزول قدماك يوم «قال رسول اهللا : وبإسناد عن أنس بن مالك قال
عمرك فيما أفنيته، وجسدك فيما : القيامة بني يدي اهللا عز وجل حىت تسأل عن أربع
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 .)١(» من أين اكتسبته وأين أنفقتهأبليته، ومالك

ومنهم من ينفق يف بناء املساجد والقناطر إال أنه يقصد الرياء والسمعة وبقاء الذكر 
فيكتب امسه على ما بىن، ولو كان عمله هللا عز وجل الكتفى بعلمه سبحانه وتعاىل، ولو 

س إخراجهم ومن هذا اجلن. كلف أن يبين حائطًا من غري أن يكتب امسه عليه مل يفعل
الشمع يف رمضان يف األنوار طلبا للسمعة، ومساجدهم طوال السنة مظلمة، ألن 
إخراجهم قليالً من دهن كل ليلة ال يؤثر يف املدح ما يؤثر يف إخراج مشعة يف رمضان، 

السرف ) إىل(ولقد كان إغناء الفقراء بثمن الشمع أوىل، ولرمبا خرجت األضواء الكثرية 
وقد كان أمحد بن حنبل خيرج إىل املسجد ويف .  أن الرياء يعمل عملهاملمنوع منه، غري

 .يده سراج فيضعه ويصلي

ومنهم من إذا تصدق أعطى الفقري والناس يرونه، فيجمع بني قصده مدحهم وبني 
 .إذالل الفقري

وفيهم من جيعل منه الدنانري اخلفاف فيكون يف الدينار قرياطان وحنو ذلك، ورمبا 
. قد أعطى فالن فالنا دينارا: يتصدق هبا بني اجلمع مكشوفة ليقالكانت رديئة ف

وبالعكس من هذا كان مجاعة الصاحلني املتقدمني جيعلون يف القرطاس الصغري دينارا 
ثقيالً يزيد وزنه على دينار ونصف ويسلمونه إىل الفقري يف سر، فإذا رأى قرطاسا صغريا 

نار، ففرح، فإذا فتحه ظنه قليل الوزن، فإذا رآه ثقيالً ظنه قطعة، فإذا ملسه وجد تدوير دي
ظنه يقارب الدينار، فإذا وزنه فرآه زائدا على الدينار اشتد فرحه، فالثواب يتضاعف 

 .للمعطي عند كل مرتبة

                                     
:  وقال٨/٤٤، واخلطيب ىف تاريخ بغداد ٨/٧٣أخرجه أبو نعيم ىف حلية األولياء : حسن لغريه )١(

أخرجه الترمذى ىف : ولكن له شاهد» فيه احلسني بن داود البلمى، ليس بثقة، حديث موضوع«
 . »حسن صحيح«: من حديث أىب برزة األسلمى وقال) ٢٤١٧(صفة القيامة 

 .من حديث ابن مسعود) ٢٤١٦(أخرجة الترمذى ىف صفة القيامة : وشاهد آخر
 ).٩٤٦(سلسلة األحاديث الصحيحة : وانظر
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وبإسناد عن . ومنهم من يتصدق على األجانب ويترك بر األقارب وهم أوىل
الصدقة على املسلمني صدقة، والصدقة «: مسعت رسول اهللا يقول: سلمان بن عامر قال

 .)١(»صدقة وصلة: على ذوي الرحم اثنتان

ومنهم من يعلم فضيلة التصدق على القرابة إال أن يكون بينهما عداوة دنيوية 
فيمتنع من مواساته مع علمه بفقره، ولو واساه كان له أجر الصدقة والقرابة وجماهدة 

إن أفضل الصدقة على «قال رسول اهللا : ري قالوقد روي عن أيب أيوب األنصا. اهلوى
وإمنا قبلت هذه الصدقة وفُضلَت : قال املصنف رمحه اهللا. )٢(»ذي الرحم الكاشح

 .ملخالفة اهلوى، فإن من تصدق على ذي قرابة حببه فقد اتفق على هواه

وقد روي عن جابر بن عبد اهللا . ومنهم من يتصدق ويضيق على أهله يف النفقة
 .)٣(»أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غىن وابدأ مبن تعول«قال رسول اهللا : قال

عندي دينار، : ، فقال رجل»تصدقوا«: قال رسول اهللا: وبإسناد عن أيب هريرة قال
تصدق به على «: عندي دينار آخر، قال: ، قال»تصدق به على نفسك«: فقال

عندي دينار :  قال،»تصدق به على ولدك«: عندي دينار آخر، قال: ، قال»زوجتك
. )٤(»أنت أبصر به«: عندي آخر، قال: ، قال»تصدق به على خادمك«: آخر، قال

                                     
، وابن »حسن«: وقال) ٦٥٨(، والترمذى ىف الزكاة )٢٥٨١(أخرجه النسائى ىف الزكاة : صحيح )١(

 ١/٤٠٧املستدرك ، وصححه احلاكم ىف ١٨، ٤/١٧، وأمحد ىف املسند )١٨٤٤(ماجه ىف الزكاة 
وقال . ٤/١٧٤، والبيهقى ىف السنة الكربى ) موارد٨٣٣(ووافقه الذهىب، وابن حبان ىف صحيحه 

 .»صحيح«): ١٩٣٩(األلباىن ىف املشكاة 
، وذكر اهليثمى ىف ٢٠٧، ٤/١٦٥، والطرباىن ىف الكبري ٥/٤١٦أخرجه أمحد ىف املسند : حسن )٢(

واحلديث ذكره األلباىن ىف . »ج بن أرطأة وفيه كالموفيه احلجا«:  وقال٣/١١٦جممع الزوائد 
 .وعدد طرقه) ٨٩٢(اإلرواء 

:  وقال٣/١١٥، وذكره اهليثمى ىف جممع الزوائد ٣٤٦، ٣/٣٣٠أخرجه أمحد ىف املسند : صحيح )٣(
 ).  موارد٨٢٦(، وابن حبان ىف صحيحه »رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح«

 .من حديث حكيم بن حزام) ٢٥٤٢(والنسائى ىف الزكاة ، )١٠٣٤/٩٥(وأخرجه مسلم ىف الزكاة 
، وأمحد ىف املسند )٢٥٣٤(، والنسائى ىف الزكاة )١٦٩١(أخرجه أبو داود ىف الزكاة : حسن )٤(

= 
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ومنهم من ينفق يف احلج ويلبس عليه إبليس بأن احلج قربة وإمنا مراده الرياء والفرجة، 
أحججت؟ : فقال. أعددت ألفي درهم للحج: قال رجل لبشر احلايف. ومدح الناس

مرادك أن : ما متيل نفسي إال إىل احلج، قال: دين مدين، قالاقض : نعم، قال: قال
 .فالن حاج: تركب وجتيء ويقال

ومنهم من ينفق على األوقات والرقص ويرمي الثياب على املغين، ويلبس عليه 
إبليس بأنك جتمع الفقراء وتطعمهم، وقد بينا أن ذلك مما يوجب فساد القلوب، ومنهم 

ا دست الفضة ويرى األمر يف ذلك قربة، ورمبا كانت له ختمة من إذا جهز ابنته صاغ هل
فتقدم جمامر الفضة وحيضر هناك قوم من العلماء فال هو يستعظم ما فعل وال هم ينكرون 

ومنهم من جيور يف وصيته وحيرم الوارث ويرى أنه ماله يتصرف فيه كيف . اتباعا للعادة
قال : وبإسناد عن أيب أمامة قال. ثني بهشاء، وينسى أنه باملرض قد تعلقت حقوق الوار

وعن . »، والوباء واد يف جهنم)١(من حاف عند الوصية قذف يف الوباء«رسول اهللا 
إن الشيطان يقول ما غلبين عليه ابن آدم فلن «قال رسول اهللا : األعمش عن خيثمة قال

قه، ومنعه من آمره بأخذ املال من غري حقه، وآمره بإنفاقه يف غري ح: يغلبين على ثالث
 .)٢(»حقه

 تلبيسه على الفقراء

 )فصل(

                                     = 
 ووافقه الذهىب، وابن حبان ىف صحيحه ١٠/٤١٥، وصححه احلاكم ىف املستدرك ٢/٤٧١
 .، وحسنه األلباىن ىف صحيح أىب داود) موارد٨٢٨(

من حاف ىف الوصية «من حديث أىب أمامة بلفظ ) ٥٥١٧(أخرجه الديلمى ىف الفردوس : ضعيف )١(
من حديث ) ٢٧٠٤(، وأخرجه ابن ماجة ىف الوصايا »ألقى ىف الوى ــ وادى ىف أسفل النار

. فإذا أوصى حاف ىف وصيته. إن الرجل ليعمل بعمل أهل اخلري سبعني سنة«: أىب هريرة بلفظ
 .وىف إسناده شهر بن حوشب وهو ضعيف» ه فيدخل النارفيختم له بشر عمل

 .أرسله خيثمة، وعنعنه األعمش مع ثقته كان يدلس: ضعيف )٢(
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وقد لبس إبليس على الفقراء، فمنهم من يظهر الفقر وهو غين فإن أضاف إىل هذا 
 .السؤال واألخذ من الناس فإمنا يستكثر من نار جهنم

أَخبرنا ابن احلصني بإسناده، عن حممد بن فضيل، عن عمارة، عن أيب زرعة، عن 
من سأل الناس أمواهلم تكثُّرا فإمنا يسأل مجرا، «: رضي اهللا عنه عن النيب قالأيب هريرة، 

، وإن مل يقبل هذا الرجل من الناس شيئًا وكان مقصوده )١(»فليستقل منه أو ليستكثر
رجل زاهد فقد راءى، وإن كتم نعمة اهللا عنده ليظهر عليه الفقر : بإظهار الفقر أن يقال

وقد ذكرنا فيما تقدم أن رسول اهللا رأى .  الشكوى من اهللالئال ينفق ففي ضمن خبله
، وإن )٢(»فَلْتر نعمةُ اهللا عليك: قال. نعم: هل لك من مال؟ قال«: رجالً باذَّ اهليئة فقال

كان فقريا حمقًا فاملستحب له كتمان الفقر وإظهار التجمل، فقد كان يف السلف من 
 .ت إال يف املساجدحيمل مفتاحا يوهم أن له دارا وال يبي

 )فصل(
ومن تلبيس إبليس على الفقراء أنه يرى نفسه خريا من الغين، إذ قد زهد فيما 
رغب ذلك الغين فيه، وهذا غلط، وإن اخلريية ليست بالوجود والعدم وإمنا هي بأمر 

 .وراء ذلك

 تلبيس إبليس على مجهور العوام
لعادات وذلك من أكثر أسباب وقد لبس إبليس على مجهور العوام باجلريان مع ا

فمن ذلك أم يقلدون اآلباء، واألسالف يف اعتقادهم على ما نشؤوا عليه من . هالكهم
العادة، فترى الرجل منهم يعيش مخسني سنة على ما كان عليه أبوه وال ينظر أكان على 

                                     
، وأمحد ىف )١٨٣٨(، وابن ماجه ىف الزكاة )١٠٤١/١٠٥(أخرجه مسلم ىف الزكاة : صحيح )١(

 .٢/٢٣١املسند 
وأمحد ىف املسند » يححسن صح«: وقال) ٢٠٠٦(أخرجه الترمذى ىف الرب والصلة : صحيح )٢(

 ووافقه ١/٢٥، وصححه احلاكم ىف املستدرك ٢٧٧، ١٩/٢٧٦، والطرباىن ىف الكبري ٤/١٣٧
 ). موارد١٤٣٤(الذهىب، وابن حبان ىف صحيحه 
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وكذلك . ومن هذا تقليد اليهود والنصارى واجلاهلية أسالفهم. صواب أم على خطأ
سلمون جيرون يف صالم وعبادام مع العادة، فترى الرجل يعيش سنني يصلي على امل

صورة ما رأى الناس يصلون ولعله ال يقيم الفاحتة، وال يدري ما الواجبات، وال يسهل 
عليه أن يعرف ذلك هوانا بالدين، ولو أنه أراد جتارة لسأل قبل سفره عما ينفق يف ذلك 

ع قبل اإلمام ويسجد قبل اإلمام، وال يعلم أنه إذا ركع قبله مث ترى أحدهم يرك. البلد
 .فقد خالفه يف ركن، فإذا رفع قبله فقد خالفه يف ركنني، فبطلت صالته

وقد رأيت مجاعة يسلمون عند تسليم اإلمام وقد بقي عليهم من التشهد الواجب 
 فريضة وزاد يف شيء وذاك أمر ال حيمله اإلمام فتكون صالته باطلة، ورمبا يترك أحدهم

ورمبا أمهل غسل بعض العضو كالعِقب، ورمبا كان يف يده خامت قد حصر األصبع . نافلة
وأما بيعهم . فال يديره وقت الوضوء وال يصل املاء إىل ما حتته فال يصح وضوؤه

وشراؤهم فأكثر عقودهم فاسدة وال يتعرفون حكم الشرع فيها وال خيفى على أحدهم 
وقل أن يبيعوا .  رخصته استقالالً منهم للدخول حتت حكم الشريعةأن يقلد فقيها يف

واجلالء يغطي عيوب الذهب الرديء حىت إن املرأة . شيئًا إال وفيه غش ويغطيه عيب
ومن جريام مع العادة أن أحدهم يتواىن يف . تضع الغزل يف األنداء وتنديه ليثقل وزنه

، ويغتاب الناس، ورمبا لو ضرب باخلشب صالته املفروضة يف رمضان ويفطر على احلرام
ومنهم من يدخل يف الربا باالستئجار . مل يفطر يف العادة ألن يف العادة استبشاع الفطر

معي عشرون دينارا ال أملك غريها فإن أنفقتها ذهبت، وأنا أستأجر هبا دارا : فيقول
لدار على شيء ويؤدي ومنهم من يرهن ا. وآكل أجرة الدار ظنا منه أن هذا األمر قريب

هذا موضع ضرورة، ورمبا كانت له دار أخرى ويف بيته آالت لو باعها الستغىن : ويقول
قد باع داره أو أنه يستعمل : عن الرهن واالستئجار، ولكنه خياف على جاهه أن يقال

ومما جروا فيه على العادات اعتمادهم على قول الكاهن واملنجم . اخلزف مكان الصفر
ا والعراف، وقد شاع ذلك بني الناس واستمرت به عادات األكابر، فقل أن ترى أحد

منهم يسافر أو يفصل ثوبا أو حيتجم إال سأل املنجم وعمل بقوله، وال ختلو دورهم من 
 .تقومي وكم من دار هلم ليس فيها مصحف
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يا : ، فقالوا»ليسوا بشيء«: ويف الصحيح عن النيب أنه سئل عن الكهان، فقال
تلك الكلمة من «إم حيدثون أحيانا بالشيء يكون حقًا، فقال رسول اهللا : سول اهللار

احلق خيطفها اجلين فيقرها يف أذن وليه قر الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر من مائة 
من أتى عرافًا فسأله عن شيء مل تقبل «: ويف صحيح مسلم عن النيب أنه قال. )١(»كذبة

وروى أبو داود من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب . )٢(»له صالة أربعني ليلة
ومن . )٣(»من أتى كاهنا فصدقه مبا يقول فقد برىء مما أُنزل على حممد «: أنه قال

جريام مع العادات كثرة األميان احلانثة اليت أكثرها ظهار وهم ال يعلمون فأكثر قوهلم 
 .حرام علي إن بعت: يف األميان

ام لبس احلرير والتختم بالذهب، ورمبا تورع أحدهم عن لبس احلرير مث ومن عاد
ومن عادام إمهال إنكار املنكر حىت إن الرجل . لبسه يف وقت كاخلطيب يوم اجلمعة

يرى أخاه أو قريبه يشرب اخلمر ويلبس احلرير فال ينكر عليه وال يتغري، بل خيالطه 
رجل على باب داره مصطبة يضيق هبا طريق ومن عادام أن يبين ال. خمالطة حبيب

املارة، وقد جيتمع على باب داره ماء مطر ويكثر فيجب عليه إزالته وقد أمث بكونه كان 
ومن عادام دخول احلمام بال مئزر، وفيهم من إذا دخل مبئزر . سببا ألذى املسلمني

بعض عورته رمى به على فخذه فترى جوانب إليتيه ويسلم نفسه إىل املدلك فريى 
وميسها بيده ألن العورة من السرة إىل الركبة، مث ينظر هؤالء إىل عورات الناس وال يكاد 

ومن عادم ترك القيام حبق الزوجة ورمبا اضطروها إىل أن تسقط . يغض وال ينكر

                                     
من ) ١٢٣، ٢٢٢٨/١٢٢(، ومسلم ىف السالم )٥٧٦٢(أخرجه البخارى ىف الطب : متفق عليه )١(

 .حديث عائشة
 من حديث صفيه، ٤/٦٨، وأمحد ىف املسند )٢٢٣٠/١٢٥(سالم أخرجه مسلم ىف ال: صحيح )٢(

 .eعن بعض أزواج النىب 
، وابن ماجه ىف )١٣٥(، والترمذى ىف الطهارة )٣٩٠٤(أخرجه أبو داود ىف الكهانة : صحيح )٣(

 ووافقه ١/٨، وصححه احلاكم ىف املستدرك ٤٢٩، ٢/٤٠٨، وأمحد ىف املسند )٦٣٩(الطهارة 
 .الذهىب
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وقد مييل الرجل إىل إحدى . مهرها، ويظن الزوج أنه قد ختلص مبا قد أسقطته عنه
فقد روى .  فيجور يف القسم متهاونا بذلك ظنا أن األمر فيه قريبزوجتيه دون األخرى

من كانت له امرأتان مييل إىل إحدامها على «: أبو هريرة رضي اهللا عنه عن النيب أنه قال
ومن عادم إثبات . )١(»األخرى، جاء يوم القيامة جير إحدى شقيه ساقطًا أو مائالً

م له بالفلس أنه قد سقطت عنه بذلك الفلس عند احلاكم، ويعتقد الذي قد حك
ومنهم من ال يقوم من دكانه حبجة الفلس إال وقد . احلقوق، وقد يوسر وال يؤدي حقًا

مجع ماالً من أموال املعاملني فأضر به ينفقه يف مدة استتاره وعنده إن األمر يف ذلك 
 فيضيع كثريا ومما جروا فيه على العادات أن الرجل يستأجر ليعمل طول النهار. قريب

من الزمان إما بالتثبط يف العمل أو بالبطالة أو بإصالح آالت العمل مثل أن يِحد النجار 
. الفأس والشقّاق املنشار، ومثل هذا خيانة إال أن يكون ذلك يسريا قد جرت العادة مبثله

ال أنا يف إجارة رجل، وال يدري أن أوقات الصالة : وقد يفوت أكثرهم الصالة ويقول
 .تدخل يف عقد اإلجارة، وقلة نصحهم يف أعماهلم كثرية

ومما جروا فيه على العادة دفن امليت يف التابوت، وهذا فعل مكروه، وأما الكفن 
ويدفنون معه مجلة من الثياب وهذا . فال يتباهى فيه باملغاالة، ينبغي أن يكون وسطًا

:  صحيح مسلم أن النيب قالويف. حرام؛ ألنه إضاعة للمال ويقيمون النوح على امليت
إن النائحة إذا مل تتب قبل موا تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من «

ويف الصحيحني أن . ومن عادام اللطم ومتزيق الثياب وخصوصا النساء. )٢(»جرب

                                     
، والنسائى ىف )١١٤١(، والترمذى ىف النكاح )٢١٣٣(خرجه أبو داود ىف النكاح أ: صحيح )١(

، وأمحد )٢٢٠٦(، والدارمى ىف النكاح )١٩٦٩(، وابن ماجه ىف النكاح )٣٩٥٢(عشرة النساء 
 . ووافقه الذهىب٢/١٨٦، وصححه احلاكم ىف املستدرك ٢/٢٩٥ىف املسند 

 .٣٤٣، ٥/٣٤٢ وأمحد ىف املسند ،)٩٣٤/٢٩(أخرجه مسلم ىف اجلنائز : صحيح )٢(
يعىن يسلط على أعضائها اجلرب واحلكة حبيث يغطى بدا تغطية : »درع من جرب«ومعىن قوله 

 .الدرع، وهو القميص
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ورمبا . )١(»ليس منا من شق اجليوب ولطم اخلدود ودعا بدعوى اجلاهلية«: النيب قال
ما : أوا املصاب قد شق ثوبه فلم ينكروا عليه، ال بل رمبا أنكروا ترك شق الثوب وقالوار

ومن عادام يلبسون بعد امليت الدون من الثياب ويبقون على ذلك . أثّرت عنده املصيبة
ومن عادام زيارة املقابر يف ليلة . شهرا أو سنة، ورمبا مل يناموا هذه املدة يف سطح

 .بان وإيقاد النار عندها وأخذ تراب القرب املعظمالنصف من شع

ملا شقت التكاليف على اجلهال الطَّغام عدلوا عن أوضاع الشرع : قال ابن عقيل
إىل تعظيم أوضاع وضعوها ألنفسهم فسهلت عليهم إذ مل يدخلوا هبا حتت أمر غريهم، 

ى الشرع عنه وهم كفار عندي هبذه األوضاع مثل تعظيم القبور وإكرامها مبا : قال
يا : من إيقاد النريان وتقبيلها وختليقها وخطاب املوتى باأللواح وكتب الرقاع فيها

موالي افعل يب كذا وكذا وأخذ التراب تربكًا وإفاضة الطيب على القبور وشد الرحال 
إليها وإلقاء اخلرق على الشجر اقتداًء مبن عبد الالت والعزى، وال جتد يف هؤالء من 

والويل عندهم ملن مل يقبل مشهد الكهف . لة يف زكاة فيسأل عن حكم يلزمهحيقق مسأ
ومل يتمسح بآجرة مسجد املأمونية يوم األربعاء ومل يقل احلمالون على جنازته أبو بكر 
الصديق أو حممد وعلي، ومل يكن معها نياحة، ومل يعقد على أبيه أزجا باجلص واآلجر، 

 . يرق ماء الورد على القرب ويدفن معه ثيابهومل يشق ثوبه إىل ذيله، ومل

 تلبيس إبليس على النساء

 ):فصل(
وأما تلبيس إبليس على النساء فكثري جدا وقد أفردت كتابا للنساء ذكرت فيه ما 
. يتعلق هبن من مجيع العبادات وغريها، وأنا أذكر ههنا كلمات من تلبيس إبليس عليهن

ض بعد الزوال فتغتسل بعد العصر فتصلي العصر فمن ذلك أن املرأة تطهر من احلي

                                     
، ومسلم ىف اإلميان )١٢٩٨، ١٢٩٧، ١٢٩٤(أخرجه البخارى ىف اجلنائز : متفق عليه )١(

 .من حديث عبد اهللا بن مسعود) ١٠٣/١٦٥(
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وفيهن من يؤخر الغسل يومني وحتتج . وحدها وقد وجبت عليها الظهر وهي ال تعلم
بغسل ثياهبا وغسلها ودخول احلمام، وقد تؤخر غسل اجلنابة يف الليل إىل أن تطلع 

أنا : مة، ورمبا قالتفإذا دخلت احلمام مل تتزر مبئزر وتقول ما دخل إيلَّ إال القي. الشمس
فإن تأخري الغسل . وأخيت وأمي وجارييت وهن نساء مثلي فممن أستتر، وهذا كله حرام

وال حيل للمرأة أن تنظر من املرأة ما بني سرا وركبتها ولو كانت . بغري عذر ال جيوز
 .ابنتها وأمها، إال أن تكون البنت صغرية، فإذا بلغت سبع سنني استترت واستتر منها

وقد حتتج .  وقد تصلي املرأة قاعدة وهي تقدر على القيام، فالصالة حينئٍذ باطلة*
بنجاسة يف ثوهبا من بول طفلها وهي تقدر على غسله، ولو أرادت اخلروج إىل الطريق 
لتهيأت واستعارت، وإمنا هان عندها أمر الصالة، وقد ال تعرف من واجبات الصالة 

 .شيئًا وال تسأل

 .احلرة ما يبطل صالا وتستهني بهوقد ينكشف من * 

وقد تستهني املرأة بإسقاط احلبل وال تدري أا إذا أسقطت ما قد نفخ فيه * 
الروح فقد قتلت مسلما، وقد تستهني بالكفارة الواجبة عليها عند ذلك الفعل، فإنه 

 دية جيب عليها أن تتوب وتؤدي ديته إىل ورثته وهي غُرة عبد أو أمة قيمتها نصف عشر
أبيه أو عشر دية األم، وال ترث األم من ذلك شيئًا، مث تعتق رقبة فإن مل جتد صامت 

 .شهرين متتابعني

هذا أبو : وقد تسيء الزوجة عشرا مع الزوج ورمبا كلمته باملكروه وتقول* 
ما خرجت يف معصية، وال تعلم أن : أوالدي وما بيننا هذا، وخترج بغري إذنه وتقول

 .إذنه معصية، مث نفس خروجها ال يؤمن منه فتنةخروجها بغري 

: وفيهن من تالزم القبور وتِحد ال على زوج، وقد صح عن رسول اهللا أنه قال* 
ال حيل المرأة تؤمن باهللا ورسوله أن تِحد على ميت إال على زوج أربعة أشهر «
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 .)١(»وعشرا

ف ليس مبعصية، وهي ومنهم من يدعوها زوجها إىل فراشه فتأىب وتظن هذا اخلال
إذا دعا الرجل امرأته «قال رسول اهللا : منهية عنه ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال

، أخرجاه يف )٢(»إىل فراشه فأبت فباتت وهو عليها ساخط لعنتها املالئكة حىت تصبح
 .الصحيحني

أن يأذن هلا وقد تفرط املرأة يف مال زوجها وال حيل هلا أن خترج من بيته شيئًا إال * 
وقد تعطي من ينجم هلا باحلصى ويسحر ومن تعمل هلا نسخة حمبة . أو تعلم رضاه

 .وعقد لسان، وكل هذا حرام، وقد تستجيز ثقب آذان األطفال وهو حرام

فإن أفلحت وحضرت جملس الواعظ فرمبا لبست خرقة من يد الشيخ الصويف * 
، وينبغي أن نكف عنان العلم وتصافحه فصارت من بنات املنرب فخرجت إىل عجائب

اقتصارا على هذه النبذة فإن هذا األمر يطول، ولو بسطنا النبذ املذكورة يف هذا الكتاب 
أو شيدنا ردنا على من رددنا عليه باألحاديث واآلثار الجتمعت جملدات، وإمنا ذكرنا 

لطني بنفس اليسري ليدل على الكثري، وقد اقتنعنا يف ذكر فاحش القبيح من أفعال الغا
حكايته دون تعاطي رده ألن األمر فيه ظاهر، واهللا يعصمنا من الزلل ويوفقنا لصاحل 

 .القول والعمل مبنه وكرمه

 الباب الثالث عشر يف ذكر تلبيس إبليس على مجيع الناس بطول األمل

كم قد خطر على قلب يهودي ونصراين حب اإلسالم فال : قال املصنف رمحه اهللا
بطه ويقول ال تعجل ومتهل يف النظر فيسوفه حىت ميوت على كفره، يزال إبليس يث

وكذلك يسوف العاصي بالتوبة فيعجل له غرضه من الشهوات ومينيه اإلنابة، كما قال 
 )السريع: (الشاعر

                                     
من ) ١٤٨٦/٥٨(، ومسلم ىف الطالق )١٢٨١، ١٢٨٠(أخرجه البخارى ىف اجلنائز : همتفق علي )١(

 .eحديث أم حبيبة زوج النىب 
 ).١٤٣٦/١٢٢(، ومسلم ىف النكاح )٥١٩٣(أخرجه البخارى ىف النكاح : متفق عليه )٢(
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ــل  ال تعجل الـذنب ملـا تشـتهي ــن قاب ــة م ــل التوب وتأم
وكم سـاع إىل فضـيلة ثبطـه        وكم من عازم على اجلد سـوفه

استرح ساعة، أو انتبه العابد يف الليل : فلرمبا عزم الفقيه على إعادة درسه فقال
عليك وقت، وال يزال حيبب الكسل ويسوف العمل ويسند األمر إىل : يصلي فقال له
 .طول األمل

فينبغي للحازم أن يعمل على احلزم، واحلزم تدارك الوقت وترك التسوف 
 يؤمن والفوات ال يبعث، وسبب كل تقصري يف واإلعراض عن األمل، فإن املخوف ال

خري، أو ميل إىل شر طول األمل، فإن اإلنسان ال يزال حيدث نفسه بالرتوع عن الشر 
واإلقبال على اخلري إال أنه يعد نفسه بذلك، وال ريب أنه من أمل أن ميشي بالنهار سار 

من صور املوت عاجالً سريا فاترا، ومن أمل أن يصبح عمل يف الليل عمالً ضعيفًا، و
 .)١(»صل صالة مودع«جد، وقد قال 

ومثل العامل على . أنذركم سوف، فإا أكرب جنود إبليس: وقال بعض السلف
احلزم والساكن لطول األمل كمثل قوم يف سفر فدخلوا قرية فمضى احلازم فاشترى ما 

. ا أقمنا شهراسأتأهب فرمب: يصلح لتمام سفره وجلس متأهبا للرحيل، وقال املفرط
 .فضرب بوق الرحيل يف احلال فاغتبط احملترز واعتبط اآلسف املفرط

فهذا مثل الناس يف الدنيا منهم املستعد املستيقظ، فإذا جاء ملك املوت مل يندم، * 
ومنهم املغرور املسوف يتجرع مرير الندم وقت الرحلة، فإذا كان يف الطبع حب التواين 

                                     
 من حديث سعد بن أىب وقاص ٣٢٧، ٤/٣٢٦أخرجه احلاكم ىف املستدرك : حسن بشواهده )١(

: ، وانظر)٥٢٨(ووافقه الذهىب، والبيهقى ىف الزهد » صحيح اإلسناد ومل خيرجاه«: وقال
 . ١/٥٩٠الترغيب والترهيب 

، من حديث عبد اهللا بن عمر، وذكره اهليثمى ىف امع الزوائد )٤٤٢٧(وأخرجه الطرباىن ىف األوسط 
، وذكره )١٩١٤(واحلديث ذكره األلباىن ىف الصحيحة . »وفيه من مل أعرفهم«:  وقال١٠/٢٢٩

كشف اخلفاء : وانظر. »وباجلملة فاحلديث قوى هبذه الشواهد«: له شواهد وطرق مث قال
 .٣/١٦١، واحتاف السادة املتقني ١/٣٢٥



-٥١٢- تلبيس إبليس

س حيث على العمل مبقتضى ما يف الطبع صعبت ااهدة، إال وطول األمل، مث جاء إبلي
أنه من انتبه لنفسه علم أنه يف صف حرب وأن عدوه ال يفتر عنه، فإن فتر يف الظاهر 

 .أبطن له مكيدة وأقام له كمينا

وحنن نسأل اهللا عز وجل السالمة من كيد العدو وفنت الشيطان وشر النفوس 
 .ا اهللا من أولئك املؤمننيجعلن. والدنيا إنه قريب جميب



-٥١٣- تلبيس إبليس

 رسـهـفـال

 الصفحة الموضوع
 ........................................................خطبة الكتاب

 ................................الباب األول األمر بلزوم السنة واجلماعة
 .....................................الباب الثاين يف ذم البدع واملبتدعني

 ...................................................ذم البدع واملبتدعني
 ..................................................لزوم طريق أهل اجلنة

 .............................................انقسام أهل البدع) فصل(
 ........................يس ومكايدهالباب الثالث يف التحذير من فنت إبل

 ...............................)ذكر اإلعالم بأن مع كل إنسان شيطانا(
 .........................)بيان أن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم(
 ......................................)ذكر التعوذ من الشيطان الرجيم(

 ...................................الباب الرابع يف معىن التلبيس والغرور
 ......................الباب اخلامس يف ذكر تلبيسه يف العقائد والديانات

 ................................السفةذكر تلبيس الشيطان على فرق الف
 ..............................................ذكر تلبيسه على الدهرية

 ..........................................)ذكر تلبيسه على الطبائعيني(
 ................................................ذكر تلبيسه على الثنوية

 ....................................ذكر تلبيسه على الفالسفة وتابعيهم
 ......................................................مذهب الفالسفة

 ....................................)ذكر تلبيسه على أصحاب اهلياكل(
 .......................................)ذكر تلبيسه على عباد األصنام(

 ....................................ذكر بداية تلبيسه على عباد األصنام



-٥١٤- تلبيس إبليس

 ..........................كر تلبيسه على عابدي النار والشمس والقمرذ
 ............................................)ذكر تلبيسه على اجلاهلية(

 ................................ذكر تلبيس إبليس على جاحدي النبوات
 ..........................................الكالم على جاحدي النبوات

 .............................................)ذكر تلبيسه على اليهود(
 ...........................................)ذكر تلبيسه على النصارى(
 .............................)ومن تلبيس إبليس على اليهود والنصارى(
 ...........................................)ذكر تلبيسه على الصابئني(

 .........................................ذكر تلبيس إبليس على اوس
 .......................ذكر تلبيس إبليس على املنجمني وأصحاب الفلك

 .................................ذكر تلبيس إبليس على جاحدي البعث
 ....................................................مبدأ عبادة األوثان

 ......................................ذكر تلبيسه على القائلني بالتناسخ
 ........................ذكر تلبيس إبليس على أمتنا يف العقائد والديانات

 ......................................تلبيس إبليس على أمتنا يف العقائد
 ........................................ذكر تلبيس إبليس على اخلوارج

 .........................................................رأي اخلوارج
 ..............................................ذكر تلبيسه على الرافضة

 .........................................ذكر تلبيس إبليس على الباطنية
 نقد مذهب الباطنية يف ذكر السبب الباعث هلم على الدخول يف هذه البدعة

 .........................................ذكر نبذة من مذاهبهم) فصل(
 ...........ن العلمالباب السادس يف ذكر تلبيس إبليس على العلماء يف فنو

 ................................................ذكر تلبيسه على القراء



-٥١٥- تلبيس إبليس

 ...............................ذكر تلبيس إبليس على أصحاب احلديث
 .........................................ذكر تلبيس إبليس على الفقهاء

ذكر تلبيسه عليهم بإدخاهلم يف اجلدل كالم الفالسفة واعتمادهم على 
........................................................تلك األوضاع

 

 ....................................ذكر تلبيسه على الوعاظ والقُصاص
 .....................................ذكر تلبيسه على أهل اللغة واألدب

 ........................................كر تلبيس إبليس على الشعراءذ
 .............................ذكر تلبيس إبليس على الكاملني من العلماء

 .......................................نقد مسالك الكاملني من العلماء
 .....................الباب السابع يف تلبيس إبليس على الوالة والسالطني
 ...................الباب الثامن ذكر تلبيس إبليس على العباد يف العبادات

 ................................ذكر تلبيسه عليهم يف االستطابة واحلدث
 .......................................... تلبيسه عليهم يف الوضوءذكر

 ...........................................ذكر تلبيسه عليهم يف األذان
 ..........................................ذكر تلبيسه عليهم يف الصالة

 ...........................................................ترك السنن
 ................................................اإلكثار من صالة الليل

 ......................................ذكر تلبيسه عليهم يف قراءة القرآن
 ...........................................ذكر تلبيسه عليهم يف الصوم
 ............................................ذكر تلبيسه عليهم يف احلج
 ...............................................تلبيسه عليهم يف التوكل

 ..........................................ليس على الغزاةذكر تلبيس إب
 ...................ذكر تلبيسه على اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر



-٥١٦- تلبيس إبليس

 ...................الباب التاسع يف ذكر تلبيس إبليس على الزهاد والعباد
 ....................................................تلبيسه على الزهاد
 .....................................................تلبيسه على العباد
 ....................................................نقد مسالك الزهاد

 .................................................احتقار العلماء وذمهم
 .......................................تفسح العلماء يف بعض املباحات

 ................شر يف ذكر تلبيسه على الصوفية من مجلة الزهادالباب العا
 ..................................................نقد مسالك الصوفية

 ....................أوائل الصوفية يقرون بأن التعويل على الكتاب والسنة
 ....................................ذكر تلبيس إبليس يف السماع وغريه

 .............................ذكر تلبيس إبليس على الصوفية يف الطهارة
 .....................................ذكر تلبيس إبليس عليهم يف الصالة

 .............................الصوفية يف املساكنذكر تلبيس إبليس على 
 .....ذكر تلبيس إبليس على الصوفية يف اخلروج عن األموال والتجرد عنها

 ........................................نقد مسالك الصوفية يف جتردهم
 ..............................................الصرب على الفقر واملرض
 ..................................................زهد الصوفية يف املال

 ..............................ذكر تلبيس إبليس على الصوفية يف لباسهم
 .......................................................الزهد يف اللباس

 ..................................................لبس الفوط املرقعات
 .....................................................ترقيع املرقعةكثرة 

 .......................................النهي عن لباس الشهرة وكراهته
 .........................................................لبس الصوف



-٥١٧- تلبيس إبليس

 ..............................................اللباس الذي يظهر الزهد
 .........................................................جتويد اللباس

 ................................................املبالغة يف تقصري الثياب
 .....................من الصوفية من جيعل على رأسه خرقة مكان العمامة

 ...................................ختصيص ثياب للصالة وثياب للخالء
 ........................................................الثوب الواحد

 ..................فية يف مطاعمهم ومشارهبمذكر تلبيس إبليس على الصو
 ...........................................ذكر طُرٍف مما فعله قدماؤهم

 ...............................................االمتناع عن أكل اللحم
 ...يف بيان تلبيس إبليس عليهم يف هذه األفعال وإيضاح اخلطأ فيها): فصل(
 ....................................................)الصوفية واجلوع(
 ..........................ذكر أحاديث تبني خطأهم يف أفعاهلم): فصل(

 .............لرقص والوجدذكر تلبيس إبليس على الصوفية يف السماع وا
 .................................................رأي الصوفية ىف الغناء

 ............يف ذكر األدلة على كراهية الغناء والنوح واملنع منهما): فصل(
 .................يف ذكر الشبه اليت تعلَّق هبا من أجاز مساع الغناء): فصل(

 ........................................نقد مسالك الصوفية يف السماع
 ..............................................حكم الغناء عند الصوفية

 ...............................دذكر تلبيس إبليس على الصوفية يف الوج
 .........................................نقد مسالك الصوفية يف الوجد

 ...........................................................دفع الوجد
 .........................................إذا طرب أهل التصوف صفّقوا

 .................................................إذا قوي طرهبم رقصوا



-٥١٨- تلبيس إبليس

 ..................................حاالت الطرب الشديدة لدى الصوفية
 .............................نقد مسالك الصوفية يف تقطيع الثياب خرقًا

 .............ذكر تلبيس إبليس على كثري من الصوفية يف صحبة األحداث
 ........................................................جماهدة النفس

 ...................................................وإطالة البكاءالتوبة 
 ..................................................املرض من شدة احملبة

 ..................................قتل النفس خوف الوقوع يف الفاحشة
 .............................................مقاربة الفتنة والوقوع فيها

 ...........................................................فائدة العلم
 ....................................................اإلعراض عند املرد
 ......................................................صحبة األحداث

 ................................................عقوبة النظر إىل املردان
ذكر تلبيس إبليس على الصوفية يف ادعاء التوكل وقطع األسباب وترك 

................................................... األموالاالحتراز يف
 

 .........................ذكر تلبيس إبليس على الصوفية يف ترك التداوي
 ..ذكر تلبيس إبليس على الصوفية يف ترك اجلمعة واجلماعة بالوحدة والعزلة

 ....................................................النهي عند االنفراد
  ذكر تلبيس إبليس على الصوفية يف التخشع ومطأطأة الرأس وإقامة الناموس

 ..........................لنكاحذكر تلبيس إبليس على الصوفية يف ترك ا
 .................................نقد مسالك الصوفية يف تركهم النكاح

 ....................................................حماذير ترك النكاح
 ....................ذكر تلبيس إبليس على الصوفية يف ترك طلب األوالد
 ....................ذكر تلبيس إبليس على الصوفية يف األسفار والسياحة



-٥١٩- تلبيس إبليس

 .......................................نقد مسالك الصوفية يف السياحة
 ........................................................املشي يف الليل

 .............................ادذكر تلبيسه عليهم يف دخول الفالة بغري ز
  سياق ما جرى للصوفية يف أسفارهم وسياحام من األفعال املخالفة للشرع

 .....................ذكر تلبيس إبليس على الصوفية إذا قدموا من السفر
 .......................ذكر تلبيس إبليس على الصوفية إذا مات هلم ميت

 ..................ذكر تلبيس إبليس على الصوفية يف ترك التشاغل بالعلم
 .........................تغال بالعلمنقد مسالك الصوفية يف تركهم االش

  ذكر تلبيس إبليس على مجاعة من القوم يف دفنهم كتب العلم وإلقائها يف املاء
 ............ذكر تلبيس إبليس على الصوفية يف إنكارهم من تشاغل بالعلم

 .....................ذكر تلبيس إبليس على الصوفية يف كالمهم يف العلم
 .......................................ذكر نبذة من كالمهم يف القرآن
 ................................لدعاوىذكر تلبيس إبليس يف الشطح وا

 ........................بيان مجلة مروية على الصوفية من األفعال املنكرة
 ...................................رأي بعض رجال الصوفية يف املالمتية
 ...................................من اندس يف الصوفية من أهل اإلباحة
  نقد مسالك الصوفية يف تأويالم: ذم ابن عقيل للصوفية وحكايته أفعاهلم

 ا يشبه الكراماتالباب احلادي عشر يف ذكر تلبيس إبليس على املتدينني مب
 .............................................املغترين مبا يشبه الكرامات

 ........................................حتذير العقالء مبا يشبه الكرامات
 ......................................احلكايات املوضوعة يف الكرامات

 .......خماريق احلالج وابن الشباس: مسالك الصوفية يف الشطح والدعاوى
 .......................الباب الثاين عشر يف ذكر تلبيس إبليس على العوام



-٥٢٠- تلبيس إبليس

 ..................ات اهللا تعاىل من حيث هيتلبيسه عليهم يف التفكرييف ذ
 .........................خمالفتهم العلماء وتقدميهم املتزهدين على العلماء

 ........................................تلبيسه عليهم يف قدحهم العلماء
 ......................................................تعظيم املتزهدين

 ..............................................إطالق النفس يف املعاصي
 .......................................................الغرور بالنسب

 .........................اعتمادهم على خلّة خري وال يبايل مبا فعل بعدها
 ................................الناستلبيسه على العيارين يف أخذ أموال 
 ...................................االعتماد على النافلة وإضاعة الفريضة

 ..................................................حضور جمالس الذكر
 ......................................................أصحاب األموال
 ....................................................تلبيسه على الفقراء

 ........................................تلبيس إبليس على مجهور العوام
 ..............................................تلبيس إبليس على النساء

 .....الباب الثالث عشر يف ذكر تلبيس إبليس على مجيع الناس بطول األمل
 ......................................................فهرس احملتويات

 




