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الشريفة الوالدة ذكر عند القيام احلنفيون العلماء قال عليه اهللا رمحة برزة ابو قال
وسلّم وآله عليه اهللا صلّى روحانيته حتضر أنه ملا واجب .النبوية

وآله عليه اهللا صلّى وضعه ذكر عند القيام احلنابلة مفيت حممد الشيخ فتوى عن نقل
ع اهللا صلّى له تعظيما االسالموسلّم أهل وقدوة الكرام العلماء قال حلسنه وسلّم وآله ليه

وسلّم وآله عليه اهللا صلّى روحانيته حتضر ذلك عند .ألن

وآله عليه اهللا صلّى الشريف روحه مشاهدة وأما االبدال يوسف العالّمة الشيخ قال
الثقا أخربين فقد عليهةوسلّم اهللا صلّى النيب شاهد أنه الصالح أهل مراتمن وسلّم وآله

صلّى حضوره إن قيل فما االحاديث وبعض رمضان ختم وعند الشريف املولد قراءة عند
و متصور غري وسلّم وآله عليه هؤالءااهللا تصريح برده وكفى مردود وكفر شرك عتقاده

ميأل وسلّم وآله عليه اهللا صلّى أمته من القطب وأن الكرام منالعلماء فهذا بوجوده الكون
واحد وقت يف كثريون يراه ان مانع ال كالشمس وسلّم وآله عليه اهللا صلّى ألنه اوىل باب
صلّى علمه وهذا واسطة بال وهو وتعاىل سبحانه احلق به اختص الذي الغيب العلم وان
بغري أو اليه امللك بواسطة وحيا أو كشفا اما تعاىل اطالعه بواسطة وسلّم وآله عليه اهللا

ج كما عرضواسطة أو وسلّم وآله عليه اهللا صلّى أمته أعمال عرض االحاديث يف اء
وكف وسلّم وآله عليه اهللا صلّى عليه مناالصالة قال فان بذلك االعالم العلماء تصريح نا

لعل قلنا النص من للوجوب والبد القيام بوجوب احلكم كيف أنه وريب شك قلبه يف
وأ املستحبات اكد ههنا بالواجب هذهاملراد مثل على الواجب يطلق وقد فضلها

والتحري للترغيب ملاصاملستحبات ألنه بعضهم قول على النبوية الزيارة يف كما واالهتمام
عليه اهللا صلّى سواه بالتعظيم أحق فمن ذكرنا كما بالسنة للتعظيم القيام مشروعية ثبت

وسلّم القيام. وآله عن وسلّم وآله عليه اهللا صلّى يه اهللاوأما صلى وسلمعليهله وآله
جيب مل وسلّم وآله عليه اهللا صلّى تعظيمه وان ذكرنا كما معني زمان إىل ملصلحة فكان

االّ ملصلحةعلينا زمان يف حقه يسقط أن فله وسلّم وآله عليه اهللا صلّى العظيم حلقه أداء
و زمان يف وسلّم وآله عليه اهللا صلّى ى فإذا لنا ال ذلك له وآلهفكان عليه اهللا صلّى ينه مل

اهللا صلّى له القيام عن وسلّم وآله عليه اهللا صلّى يه أن فكما آخر زمان يف عنه وسلّم
بالسنة ثابت وسلّم وآله اهللا. عليه رضي الصحابة قام إذا وسلّم وآله عليه اهللا صلّى سكوته

بالسنة ثابت ايضا وسلّم وآله عليه اهللا صلّى له .عنهم
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الكربىالنعمة
الرِحيِم الرحمِن اِهللا ِبسـِم

ِلنيسرالْم سيِِّد محمٍد ِبوجوِد الضِعيفَةَ اُْألمةَ هِذِه وقَوى رون الَِّذي ِِهللا دماَلْح
اَْألنِبياِء*  ِبين لَهعجو النبوِة اجت اُهللا هسأَلْب منج* الَِّذي مآدالطِِّنيو ِيف ِمجدنم *  ِدلٌ

ِعنيمأَج الْعموِم هذَا بيِن ِمن خصوصا طَِبيبا حِبيبا طَفَاهاىلَ*  ِاصعتو كاربت ربنا فَقَالَ
الْقَاِئِلني قدأَص وهو :الَِمنيِللْع رحمةً ِإالَّ اكلْنسأَر ِبمِجيِئِه* وما تهونبالْكُت

الصمِد الْحيِّ ِمن أَحمد* الْمنزلَةُ هماس بعِدي ِمن يأِْيت ِبرسوٍل فَأَشارت* ومبشِّرا
ِلنيفَضالْم ِبشموِل تفِْضيِلِه اُْألمِة* ِإىلَ ِسوى الْقَاِبِليِة ِبمقْتضى ذَِلك ربدتي لَمو

مِبني*  يِّنيالْمحمِد رسولٌ ماَءهج قَدو الذِّكْرى ملَه ِيف* أَنى اَْألعلَى الْمُأل مصتِاخ
ِبرسِمِه تعِريِفِه بعِض ِإىلَ اَْألنِبياُء يِصِل لَمو ِعلِْمِه مبلَِغ آدم* غَايِة سجوِد ِسر كَانَ ِإذْ

اِهيمرِإب الِْكتابر* ودعوةَ مهلِّمعيو اِتكآي ِهملَيع يتلوا مهِمن رسوالً ِفيِهم وابعثْ بنا
ِكيمالْح ِزيزالْع تأَن كِإن كِّيِهمزيو الظّاَِلمونَ* والِْحكْمةَ يقولُ عما الَهوم ههزن  *

تعاىلَ ِب: فَقَالَ كُماِحبص الْمصوِن* مجنوٍنوما الْمحفُوِظ الْقُرآِن ِيف ِبعمِرِه مأَقْس ثُم
يعمهونَ*  ِتِهمكْرس لَِفي مهِإن كرملَع حِبيِبي ربدالْفَاِخِر* فَت ِبتأِْخِريِه اِئعرالش متخ *

ج يا ِبيِّكن رنو اُهللا لَقخ ما أَولُ الْمقَدِم* اِبروكَانَ الْعزِميِة الرتبِة ِيف لَهعج وِإذْ* فَِلذَا
ميرم ابِن وعِيسى وموسى اِهيمرِإبو نوٍح ِمنو كِمنو مِميثَاقَه ِبيِّنيالن ِمن عيِن* أَخذْنا

اِرِفنيالْع داِئرِة ومركَِز الْوجوِد ولَِكن*اَعياِن اِلكُمِرج ِمن أَحٍد اَبا دمحم كَانَ ما
ِبيِّنيالن ماتخو اِهللا جعلَ* رسولَ الَِّذي اَْألفَاِخِر الساداِت ومالَذُ الْمظَاِهِر أَسراِر ِسر

تعِظيما تحِكيِمِه ِيف اِْإلمياِن أَهِل صدوِر احِشران حتىفَالَ* اُهللا يؤِمنونَ الَ بِّكرو
ويسلِّموا تيقَض ِمما حرجا فُِسِهمأَن ِيف يِجدوا الَ ثُم مهنيب رجش ِفيما وككِّمحي

وا* تسِليما التصِريِح عم الْحجِة لَقِّنم لَنا قَالَ ذِْنِبنيالْم وِسيلَةُ ِبيبالْح لتبِيِنيهذَا
تفِْهيما ونتوخى ِبأَذْياِلِه التشبثُ فكَي لَمعِلن *كاؤج مهفُسأَن ظَلَموا ِإذْ مهأَن لَوو

رِحيما توابا اَهللا لَوجدوا الرسولُ ملَه فَرغتاسو اَهللا الْعاِصني* فَاستغفَروا عيِن قُرةَ يا
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أَدىنَ أَو قَوسيِن قَاب قالْح تمادن الَِّذي تأَن اِهللا ِبيبح كَما* يا تجلِّيِه ِإىلَ ناِظرا
ادأَر فكَيو ادى* أَرطَغ وما كرصب زاغَ ولَسوف* ما عهٍد وفَاُء الُكني ِحني اكرأَت

ضرفَت كبر ِطيكعى* ىيضرالْم الْقُلوِب أوِيل اِحكِتدِالماِشِئنيالن ِيف* أَتنسى تأَنو
محمودا مقَاما كبر ثَكعبي أَنْ عسى تزالُ الَ مرفودا ملْحوظًا حالٍَة اُهللا* كُلِّ اكيح

كرسي وأَد* ِبما الرِّسالَةَ تلَّغب ةَلَقَدمالْغ فْتكَشو اُْألمةَ تحصنو اَْألمانةَ تفَِللَِّه* ي
اَءكُمج لَقَد تعاىلَ ِلقَوِلِه الْحِميِم الشِفيِق اَْألِب ِمن محأَر الضِعيفَِة ِتكُِألم تأَن كرد

حِر مِنتع ما علَيِه ِزيزع فُِسكُمأَن ِمن رِحيمرسولٌ فؤر ِمِننيؤِبالْم كُملَيع فَِإنْ* يص
الْعِظيِم الْعرِش بر وهو كَّلْتوت علَيِه وه ِإالَّ ِإلَه الَ اُهللا ِبيسح فَقُلْ .تولَّوا

تسِليما وسلِّموا علَيِه ونِعيما* صلُّوا جنةً تنالوا ىتح
اُم متفَضِّلَةْيا ِبنِبيِّها اْالَوِّلَه* ةً ِيف وسلِّموا علَيِه صلُّوا

الثَّ * هياِنالدوِفطُقُالِْبدمحمةْمأُ ِيف وسلِّموا علَيِه هياِنصلُّوا
الثَّ * هثَِراوتمموعلُالِْبدمحمةْمأُ ِيف وسلِّموا علَيِه هثَلِاصلُّوا

النكتالَصلْعجِا مِبعلَى الر * هعاِبتتي ِيف وسلِّموا علَيِه هعاِبصلُّوا
يم الْقروتنا لَهغالْونُصاِبيسالْ * ه ِيف وسلِّموا علَيِه هساِمخصلُّوا

علَ * هساِرديِبِبحالْنِموِملُعالْلُّكُ السصلُّوا ِيف وسلِّموا هساِديِه
الس * هعاِبنِعاِبصَألاِْنيبنِماُءملْاَ ِيف وسلِّموا علَيِه هعاِبصلُّوا

اَءجابنعاْهللاِدبيشِّبرهالثَّ* آِمن ِيف وسلِّموا علَيِه هناِمصلُّوا
وح ِيف الَِّذي وهضقُالِْةرقَِسددسىع *الت ِيف وسلِّموا علَيِه هعاِسصلُّوا

جدمحمارونأَ الع * هراِشنِهيِنِبِيف ِيف وسلِّموا علَيِه هراِشصلُّوا

بلٌصفَ وسلَّميِِّبالنِدِلومِلضفَاِنيِيف علَيِه اُهللا صلَّى
الصِّدِّ بكٍْر اَبو النِبيِّقَالَ موِلِد ِقراَءِة علَى ِدرهما فَقأَن نم هنع اُهللا ِضير يق

ر كَانَ لَّمسو علَيِه اُهللا الْجنِةيِقِفصلَّى ِيف ع* ي موِلدرموقَالَ ظَّمع نم هنع اُهللا ِضير
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أَ فَقَد لَّمسو علَيِه اُهللا صلَّى اْيحالنِبيِّ ع * مالَسِإلا أَنفَقانُمثْوقَالَ نم هنع اُهللا ِضير
فَ لَّمسو علَيِه اُهللا صلَّى النِبيِّ موِلِد ِقراَءِة علَى شمنأَكَِدرهما  *  ٍنينوحٍردبةَوزغَدِها

ع وكَليوقَالَ هنع اُهللا ِضيرراُهللامجوههلَّمسو علَيِه اُهللا صلَّى النِبيِّ ِلدوم ظَّمع نم
س ِلببوكَانَ يِهِتاَءرِقا ِإنِمجرخالَ ويالدنيا ِباِْالمياِن  *   اٍبسِحِريغِبةَنجالْلُخدالَ

ح وِديِرصبالْنسوقَالَ هنع اُهللا ِضيردكَانَت ِملَو فَبهذٍَدحاُِلبجلُثِْيل هتقْفَنأَا
لَّمسو علَيِه اُهللا صلَّى النِبيِّ موِلِد ِقراَءِة ج* علَى ِسره]١[ياِددغبالْدينوقَالَ اُهللا سقَد

منحضرمِلوديِِّبالنعو لَّمسو علَيِه اُهللا فَهردقَمظَّصلَّى فَقَداِن   ازقَالَ* ِباِْالميو
معركَالْوفِخر٢[ي[هِسر اُهللا سقَد :منهطَأَيعَألِاامِقِلجِةاَءرمِدِلواُهللايِِّبالن صلَّى

جو لَّمسو ِإعلَيِه عمخاواَنو ولَاجرِسدقَوا وتيدِدجسِبا ِلموِلِديمِظعترطَّعوترخبا ا
ح لَّمسو علَيِه اُهللا صلَّى وكَانَاُهللاهرشالنِبيِّ ِبيِّنيالن ِمن اُْألوىلَ الِْفرقَِة عم الِْقيامِة موي

اَ ِعِيف وِح * نييِّلِّعلَى ِمم]٣[ياِزالريِنالدِّرخفَاممِإلاَِهِرهديدِروفَِهِرصعيدوقَالَ نا
شِمٍصخ علَى لَّمسو علَيِه اُهللا صلَّى النِبيِّ ِلدوم نِمرآخٍءيشوأَرٍّبوأٍَحلْقَرأَ
ظَِإِتوالَكُأْمالْ كُترهالَ وِيف الْبركَةُ الْنِمِهيلَِإلَوص * ٍءيشلِِّفيِه ذَِلكِإفَوِلكُأْمهن
يِرطَضبي يرِقتسوالَ علَيِهيِِّبالندِلومئِرقُنْوِإ * ِهِلآلِكِاُهللارِفغحتى اُهللا صلَّى

م علَى لَّمسفَاٍءومنِرشِمبالْن ذَِلكاِءمدلْقَلَخبلْأَهفوٍرنروحٍةم * خورجهِمن
يٍةلَّوِعلٍِّغفلْأَ الْوتموالَ لْقَذَِلكبت مويملُقُالْوتوب * موِبيِّنالن ِلدوم قَرأَ

د علَى لَّمسو علَيِه اُهللا وخبهذَوأَتانكٍَةضِفٍةوكَكُسمماِهرصلَّى ماِهرالدكلِْتطَلَا
وقَهِريغِب الْبركَةُتعا يِفيها تهباِحصرِقتفْوالَ والَ اُهللايِِّبالنِةكَربِبهديغُرفْا صلّى

لَّمسو اْ*  علَيِه ]٤[اُهللاهمحريِعاِفالشاممِإلوقَالَ
 * مناُهللاج صلَّى النِبيِّ ِلموِلِد عم

ِإ لَّمسو وهناوخعلَيِه وامعطَأَيا ملَخأَا وعناكَى وصناسحِإلَِما ِلببسارا هثَعبِهِتاَءرِقا
                                                 

)
١

سنة)  توِيف البغدادي بغداد.] م٩١٠. [هـ٢٩٨جنيد  ِيف

)
٢

سنة)  تويف السقطي السري مرشد الكرخي بغداد.] م٨١٦. [هـ٢٠٠معروف  ِيف

)
٣

سنة)  تويف الشافعي حممد الرازي الدين هرات.] م١٢٠٩. [هـ٦٠٦فخر  ِيف

)
٤

سنة)  تويف الشافعي ادريس بن القاهرة.] م٨٢٠. [هـ٢٠٤حممد  ِيف



 -٧-

الصِّاُهللا عم الِْقيامِة مويِقدِّينيالشوهاِءدالصِحاِلونييونُكُوج وقَالَ * يِمِعالناِتنِيف
م]١[يِطقَالسيرِّالسِّ هِسر اُهللا سقَدقَنصدمِضوعي مقَرأُا علَيِهيِِّبالندِلوِفيِه اُهللا صلَّى

قَ فَقَد لَّمسوصدروِمةًضِرنالْاِضيجِِةنم هقََألن الْدصا ذَِلكمِضوِلالَِّإعمحِةبيِِّبالن
لَّمسو علَيِه اُهللا اُهللادوقَ* صلَّى صلَّى وسلَّمقَالَ مِينبحأَنم(علَيِه ِيفِعكَانَ ي

س* ) ِةنجالْ ونِسراُهللاسدقَ]٢[يوِطيالسيِنالدِّلُالَجاممِإلاَنيِفاِرعالْانُطَلْوقَالَ هور
ِرضحيِكه ِبمسمالِْهاِبتِيف شِلاِئسوالْى ٍةلَّحموأٍَدِجسموأٍَتيبنِمامِلاِئمالشِحرِيف
ِإيِِّبالندِلومِهيِفئِرقُ لَّمسو علَيِه اُهللا الْالْمالَِئكَةُِتفَّحالَّصلَّى ذَِلكبيالِْوأَتمِجسد
أَالْمالَِئكَةُِتلَّوصةَلَّحمالِْوأَ الِْلهعلَى ذَِلككَاِنمعومهِباُهللام ِةمحالرتعاىلَ

الْموأَ *  اِنوضوالرِّ يلَاِئرزوعيلَاِفرسوِإلَائِييكَوِميلَاِئربِجِينعيوِرالنِبنَقووطَما
لَعِهيمالَالسِإفَمنهميونَلُّصم سنعلَى ِلببكَانَ علَيِهصلَّىيِِّبالنِدِلومِةاَءرِقا اُهللا

لَّمسأَ* و ِمم: اضيوقَالَ بٍمِلسمنا ِيف ِإيِِّبالندِلومِهِتيقَرأَ لَّمسو علَيِه اُهللا عفَرالَّصلَّى
اَاُهللا وتعاىلَ هانحبقَلْسالْطَحووالْاَءبوحرالْقوغراْقالْاِتآلفَووِلبااِتيلْوبغض
الِْلهأَنعوصصواللُّوِءالسنيوعدسحوالْ ذَِلكبفَِتيم علَيِهاُهللانَوهاتِإذَا
جوابمٍركَننٍريِكويونُكُوم مٍقدِصِدعقِْيف ديٍكِلِعنقْمفَ * ٍرِدتمأَنرادتِظعيم
مِدِلوايِِّبالن يصلَّى لَّمسو علَيِه الْكُْهللا هذَا ينوم *  ردقَِفيِه كُلَمنهدِعنتِظعيممِدِلو
ّيِِّبالنم لَو لَّمسو علَيِه اُهللا متْألصلَّى ِيف الدنيا لَهِهِحدي لَمحرلْقَكبالْه لَهِةبحمِيف

سو علَيِه اُهللا اُهللانلَعج* لَّمصلَّى صِّخأَنوِمهردقَفِرعويهمظِّعينمِمماكُيوِإا
اصِّخأَيِهبِِّحموتآِمِهاِعبنير اُهللالَّوص * نيِمالَعالْبيا سى منِديِّعلَى آِلٍدمحا ِهوعلَى

صوِمِهِبحوي ِإىلَ ِعنيميِنالدِّأَج.

تسِليما وسلِّموا علَيِه ت* صلُّوا جلوانحتى ايمِعونةًنا
ن موالَيدمحمهمسِايِبِيل ي* يا لَمفَلْزلُضهلَعيان

                                                 

)
١

سنة)  تويف البغدادي جنيد مرشد السقطي بغداد.] م٨٦٥. [هـ٢٥١السري  ِيف

)
٢

سنة)  تويف الشافعي السيوطي الرمحن عبد الدين القاهرة.] م١٥٠٥. [هـ٩١١جالل  ِيف
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ن وييِِّبهش ويِعِفهالَيوم يا ِمدغَ* ي ايِوقَالْاِرننا
نالْورِميِِّهبنالشِسمالَيوم ايِربالْبرهصخ* يا

موالَيِهِلضفَِبلَخالنقطَنأَ ايِضمهوجهولَ* يا
فَقَردقَ موالَياِءمالسقوى سقَتوار* يا ععبى ايِلا
نبالْعِماُءمِهفِّكَنالَيوم الْقَوس* يا ايمحالْشيجى

موالَيٍفيسكَىنقْاَهفُنأَ ايِرونأَباِجوحوالْ* يا
خدالْكَهوالَاِْدرحِرمالَيوم ايِلحكَْألاْونُيعوالْ* يا

شعرأَهدعجملْسسالَيوم ايِمتعأٍَليلَهبِش* يا
موالَيريِغصقيضهمفَ ايِرفَعجٍماتخهبِش * يا
موالَيمعنمضيبأَهمسِج أَضِفهبِش* يا ايِرجحه

عكَنبوتعشِخشويمالَيوم ايِلاِهجالْوِرفُكُنِم* يا
زادشِلِقو موالَييِبِبحي يا ايكَرجهالْاِينووكَ* ي

موالَيىلَّصنمازفَ يا والْضالرِِّب* علَيِه ايِتنجا
وارضعأَنصِهاِبحجمعالَيوم يا ر* ا ايِضاِفالرِمغْعلَى

وعأَنِسنِنبقَالٍَكاِلم هأَن هنع اُهللا ِضيِه: رلَيع اُهللا صلَّى اِهللا رسولُ قَالَ
لَّمسأَ(و بوجرخاِسالنلُوأَنا ِإذَا قَثُِعا وأَنا ومهداِئوا خدفَِإذَا وأَنا ِإذَامهيبِطوا

متصنأَ وأَنا حمهعِفشتسوا مسِبِإذَا وأَنا أَمهرشِّبوا الْسِيِإذَا يحاِتفَموالْةُامركَوا،
أَِديِبٍذِئينِح وأَنا رمدآِدولَمركْي يبِّعلَى ضيبمهنأَكٍَماِدخفلْأَيلَعوفطُي،
كْمأَونٌنلُولُؤؤمثُنور(لَّمسو علَيِه اُهللا يوِم(صلَّى ِريبجنوع * )وِرشوالنِثعبالِْإىلَ
ِنبقَالَطْم هأَن هنع اُهللا ِضير اِهللا: عم رسولُ وسلَّمقَالَ علَيِه اُهللا أَنااٌءمسأَِيل(: صلَّى
محمأَد الْ * دمحوأَنا الَِّذياِحموأَنا اُهللاحيمي الْ * رفْكُالِْيبو الَِّذيراِشحوأَنا
يحشرالنقَاس الْ* يِمدعلَى بباِقعوالْباِقعوأَنا سلَيعدهِبنالْ * ي ىفَّقَموأَنا
نِبويالتوِةبنِبويالرحِةم( .
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الرِحيِم الرحمِن اِهللا ِبسـِم
وعنيِِّلعقَالٍَباِلطَِيبأَِنب هأَن هنع اُهللا ِضيِه:  رلَيع اُهللا صلّى اِهللا رسولُ كَانَ

ِب سلَي لَّمسِبيِلِوالطَّو يلَِوطَيِساِدركَالْمخضِةيحواللِِّسأْالرمخضِريِصقَالْوالَ
مِةبرسمالْ تشِإذَا يمنأَكَفَئًافُّكَتأَفَّكَى أَببصنِمطُّحنا لَم ،قَرلَبهب هلَثِْمهدعوالَ

ر ِيف سلَيو لَّمسو علَيِه اُهللا أَ * اَءضيبةًرعشونَرشِعِهِتيحوِلِهِسأْصلَّى رهزوكَانَ
أَهرعوشِنواللَّ وجِهينذُأُاِفصنِإىلَ ِيف ىنقْاَِةرمحالِْببرشمضيبأَيرِودتِهِهوكَانَ
خيفَِتكَنيوباِرفَشَألاْبدهأَِنيِْنيعالْجعدأَِفنَألاْ خِةوبالنمتاِه وهواتميِِّبالنأَنيجود

اِسالنصدأَرو مةًريِشعمهمركْوأَةًيكَِرعمهنيلْوأَةًجهلَاِسالنقدصا ،نرآهبدةًاه
هابهمونطَالَخهمأَةًفَِرعحبهولُقُياِعنتأَه لَمقَرلَبهب علَيِههلَثِْمهدعوالَ اُهللا صلَّى

لَّمسو *عوناِئعةَشعو عنها اُهللا ِضيرِبأَنيهقَالَت أَنها اُهللاا صلَّى اِهللا رسولُ كَانَ
ي لَّمسو بلُمعويهبوثَيطُِخويهلَعنفِصخعلَيِه يمكَِهِتيِيف بمكُدحأَلُمعا .ِهِتيِيف

وعأَنٍسنهنع اُهللا ِضير *لَّمسو علَيِه اُهللا صلَّى ِبيالن ي* أَنَّ الَ رِخدكَانَ
شِلئًي اخموِم * ٍدغا ِمِهِبصتا لَّمسو علَيِه اُهللا أَاِتامركَوالِْلاِئضفَالْنصلَّى نَِّمنها
آدمجِموالْيعماِتوقَلُخَألِواقُِلخِهِلج * ي كَانَ لَّمسو علَيِه اُهللا صلَّى هأَن يتِبوِمنها
اِئجعيو يماِعطَحِبصا ي * ِةنجالْنِميِهِقسويهبرهمِعطْا ِمروكَانَ يمكَِهِفلْخنى ىرا
اللَّروي * ِهاِمماَنِم ِيف يمكَِةملْوالظُِّليى النرا ِيف مِءووالضاِرهى ِإذَا ِيفشوكَانَ ى

الصغَِرخاصقَتدمِدقَلَ* ِفيِهاهاختارهاصفَطَواهربكَ * هوانتتنامعيناهي امنوالَ
ِر *  هبلْقَ يِكسِمالْيِحِرنِمبيطْأَِهِقرعيحوكَانَ لَمقَوِظع اْلٌّلَه والَِضرَألعلَى
يِظر لَه شلٌّى قٍَسمِيف ِيف ي * ٍرموالَ ِثعقَوالَ ريِستالْمالَِئكَةَنَّوِإطُّقَاببذُِهاِبيعلَى
معهحثُيساريمونَشلْخظَفِهِره.وي هأَن أَنيلَعبِجِمنها .ِهيلَعملِّسونيلِّصننْا

تسِليما وسلِّموا علَيِه صلُّوا
ير الْملِّوسماِئدلِّصبِّا زم * مركَمعلَى وماِدحالْمزما تي لَمنرا ملَظْاٍَليِيف

اَي قَِدجنلَها وجِدعبالَطَدي يملَّكُ* يِدوجدي الْدحا مركَمالْوحندِِّجمالْاِدحو
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يِّسالْدِقلْخحسالْنِقلُخِرعيبِقطْالن * اِلمقِّالرِّكِبحالْيبِسقِّحالْرلْطَمِمس
تشتاقالْوِحر ِإىلَ ِبسع * يِحِصفَالْهطَيِحِلمي جربينْأَِهى مهالْلَِحروييِحيِرى

ِلرخذُِيبسحوكجرأَ لُ * ِيبركَيلُِزتِيبنذَا عبِّلُبيا صبِّركيلَى وسلَّي ملَّى
صكَزأَ الِْيتالَى خاِترطَخوالْ * اِتنكَوالساِتكَرحِيف توماِيتريِيف منرا

ملٌصفَ اِهاِتزِجعِيف وسلَّمصلَّى علَيِه ُهللا
ِموماخ وسلَّمِهِبصتا علَيِه اُهللا صلَّى

مهاتزِجعمنَِّإ لَّمسو علَيِه اُهللا يوِمةٌرِمتسصلَّى ومِإىلَ ِراِئستازِجعالِْقيامِة
فَهِتقْوِلتضرقَنِامالَالسمِهيلَعاِءيِبنَألاْ ِإقبيملَا صلَّى* اهربخالَِّمنها معِجزاِتِه ِمنو

ت لَّمسو علَيِه كَاِمعالطَّيحِبساُهللا ورمكَِكاربمالِْهفِِّيف الْدا ِماِرخبِيف ِنبِايِثِدحني
مسقَالَوٍدع هأَن هنع اُهللا ِضيكُ: رنن اللُكُأْا عمالطَّيِِّبن لَّمسو علَيِه اُهللا نحونامعصلَّى
نسعمتِبسالطَّيحاِمع * ت لَّمسو علَيِه اُهللا صلَّى معِجزاِتِه ِمنوِلسالْيمحكَِرج امعلَيِه

رودص اُهللاةَرمسِنبِراِبجيِثِدحنِمٍمِلسميِحِحِيف ِضيقَالَر هأَن هنولُ: عسر قَالَ
ِإ لَّمسو علَيِه اُهللا صلَّى الَنِّاِهللا ِبرجحفِرعي يةَكَّما  * ثَعبأُنْأَلَبقَيلَعملِّسكَانَ

َألنِّوِإ كَ * نََآلاْهفُِرعي علَيِههمالَوسِرجالشمالَوِمنها ورمكَ* ا ِيبأَِنابيِِّلعنعدا
وكٍَباِلطَ هنع اُهللا ِضيرراُهللامجوهقَالَه هكُ: أَننتر عمِهاِهللاوِلسلَيع اُهللا صلَّى

ِب لَّمسوفَةَكَّمخرجنب ِيف فَيهاِحونِضعا اسما حلٌبجهلَبقْتا يالَِّإرجوالَ وهولُقُو
اِهللاكيلَعمالَلساَ رسولَ ح* يا لَّمسو علَيِه اُهللا صلَّى معِجزاِتِه ِمنِنوِعذِْجالْنيشاقًو
يِلِلقَالْاِمعالطَِّريِثكْوتِهِتكَربِباِءمالْريِجفْوتِهِعاِبصأَِنيبنِموِرهالطَّاِءمالْعبونِهيلَِإ
وسلَّمِهِئاعدِب علَيِه اُهللا ِإ*  صلَّى لَّمسو علَيِه اُهللا صلَّى معِجزاِتِه ِمنوحالْاُءيموىت

الْهعممهمالَوكَ أَاَهللانَّأَِربخوِيف أَىيحتعاىلَ لَهبوِهيعومأَهطَب ِبنآمفٍَباِلا صلَّىِها
و علَيِه الت]١[يبطُرقُالْهركَذَ* سلَّماُهللا لَهمهتادهوشهعماِنيبالصِّمالَوكَ * ِةرِكذِْيف
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ِم * ِةوبالنِب لَه أَ * ةًنسونَتوِسثٌالَثَِرمعالْنوكَانَ *  تعاىلَِهللاِاِءيِبنَألاْعوطْوكَانَ

م اُهللارهظْأَدقَِلوَألاْيٍعِبرِرهشنِمتلَخةًلَيلَةَرشعيتنثِْالِِنينثِْالاْةَلَيلَهدِلووكَانَ
ي أَفَ * اِتراِهبالْاِتزِجعمالِْهيدعلَى أَهِبمِلعٍةزِجعمةُائَِمعبرِمنها يتنثْوِا * اِسالنرثَكْا

عشةَرمِجعِيفةًزبذَِهِتي كَلَورنلَاه تنََّألِ* اهِركِْذِبابتِكالْالَطَا الَ يٍِّبنِلالَِّإونُكُهِذِه
مركٍَلس أَجمِعني*  أَجمِعنيِقلْخوالْاِسالنِةافَِّإىلَ وصحِبِه آِلِه وعلَى علَيِه اُهللا صلَّى

يوِم تسِليماصلُّوا * يِنالدِِّإىلَ وسلِّموا .علَيِه

ذَي الْا ذَيكَما يا الْا ايلَعيزِزعدمحميحِدم* ايكَما
ِبحِبلْقَالْيبكْلَميبِّلُت *هويِسد الِْيبرا ايكَمِإىلَ
ِسولَِيبرالًيعِبس وِهلَيلَداِهشأُ* الَيلَى الَّجميى
ِهويتِللَّج علَّموأتوفطُأَ* ىلَحتِنيعلْى علَى اينيى
ِبنرِس انيلَِإيلِْمجارونَألاِْريِثكَ * ارتخمالِْربقَِلارحسَألاْا
لْقُوه فُاِديا صاِدؤي فَاِدزكبوح* ياِدي ايلَِإرظُاني
أَوسمفَ ايلَكُالْنِمدعسأَتنوأَ * دجمأَىيسوِعدعسى
شدمحأَفَ انْلَهنوورقَهدأَ * انْبِبت ايالنِِّقدِصِبآنْرقُالْى

قَمِإامباِهريمملُّحالتِظعأَ * يمودِلع ِببِّرو ايالنِِّنسحي
ورولِْلحمسِطعو سفى أَِدصقَو* اعبِيل ععسي علَى اينيى

أَِدصقَ هلْوقُ * هورنداهشأُهورزي تاِديا ايِفعفَّشي
ايِلحوصابتعَألاِْبفِقأَ * اببحَألواْآللْواْابحصَألاِْةمرحِب

ح لَِركْبالْدمحأَنبنسقَالَ علَيِه اِهللا رحمةُ أَمي نْأَهلُالَجلَّجيلُِلجالْادرا
يلَقُننورِديِّسنم وسلَّمٍدمحا علَيِه اُهللا قَكرج*  صلَّى ِدبعِنباِهللاِدبعِبلِْيف
عجوزتينْأَِبِلطَّمالْ ِاِيبطُختنْأَِكنِميدِرأُِهمُِّألِاِهللادبفَقَالَ ٍنسحاتذَةًأَرمِيل

جوقَاٍلمِادٍّووِتعاٍلدبوكَاٍءهواٍلمحوٍبسنوٍبساٍلع * قَالَتحكَبو ياةًامرا
دمثُ* يِدولَ ِإهبِجعيملَفَ * ِبرعالْاِتنوبٍشيرقُاَءيحاَتارأَنها ٍبوهتنِبةُنآِمالَّا
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أُ*  يا مهرِيظُناُاهمفَقَالَ فَهترظَونتضمفَ * ةًياِنثَةًرا ِها كَكَيُءِضتيِإذَا بكَوأَنها
رِّدأَفَ * يقَندأُوه ِمهلَثْوِمِلِبِإلاْنِمةًائَوِم * ٍبهذَنِمٍةيِقووأٍُةضِفنِمةًيِقوا ِرقَبالْنا

لَهتفَّوز * ِبِلطَّمالِْدبعِنباِهللاِدبعِسرعِلجَألِ * ريِثكَامعطَحِلصوأُحِبوذُِمنغوالْ
ِبتاخمثُ عهالَ خاِهللادبا أَملَهنأَيِورِةعمجالْةَلَيلَتانوكَ * ةًيِشعِةاعالطَِّةولِْيف ادرا

بدمحمقلُخينْأَاُهللا ِيف لَّمسو علَيِه اُهللا صلَّى ِرهشنِمِةعمجالْةَلَيلَةَنآِمِهمِّأُِنطْا
رَألاٍْبجأَ* مِّصمِتاُهللار  * سودرِفالْحتفْينْأَاِننِجالْنَاِزخانَوضِرِةلَياللَّكلِْيف

نوادم الساٍدنى ِإأَِضرَألواْاِتومِيف الَِّذيونَزخمالْروالسِّنَنوكْمالْورالننَّالَ
ونُكُيِبالنالْياِدهي هِمن اللَّرِقتسي بةَلَيهِذِه يةَنآِمِهمِّأُِنطِْيف ِفيِه ِهِقلْخالُمكَمِتالَِّذي

يوخرجالن ونريِشباِسِإىلَ آِل* ايرِذا وعلَى لَّمسو علَيِه اُهللا ةًركْبِهِبحوصِهصلَّى
.يالًِصوأَ

وح قَالَاٍسبعِنبِاِثيِدِيف هأَن عنهما اُهللا ِضيِم: ر ةَنآِمِلمحِةلَالَدنكَانَ
وسلَّماِهللاوِلسرِب علَيِه اُهللا ،ةَلَياللَّكلِْتتقَطَنٍشيرقُِلتانكٍَةابدلَّكُنَّأَ* صلَّى

قَالَتوِبلَِمحراِهللاوِلسرو ،لَّمسو علَيِه اُهللا ِإِةبعكَالْبِّصلَّى وهومأَاماِلهينالد
ي* اهِلهأَاجروِس لَموبقِرسيرِمٍكِلمنمالِْكلوعالِْبروعأَالَِّإِمجوصبحمنكواس  *

وجباِرهاُهللاهنعلَسيِلبِإلَبقْوأَ علَى أَِهِها جتحتى علَى احوص *  ٍسيبقُِيبأَِلبى
صيةًحرو موقَالو * ٍباِنجلِّكُنِمنياِطيالشِهيلَِإتعمتاجفَةًنرنَّ، نا الَِّذي لَزا
ويكِب قَالَ تاِكتهالْاِكفَّالسةُلَودتاَءجمكُلَ؟ ِحنكِْلهأُكالَمَألاْهعملُاِتقَالَِّذي نيا

حلَمالْت وح * ةَنآِمِينعيةُأَرمهِذِه جوهدسقَالَ علَيِه نهنِماتومةَكَّماِءسِنيعِما
علَيِهفًسوأَةًرسحٍةأَرمِاِمائَةُ فَمِل* ا صاِهللادبعيِقوبِهاِلموجِهِنسحنِمنهاتا ِةبحِيف
جُألْألتيوروالن *  ةَنآِم وِقِرشمالْوشحوتروفَِهِتهبِيف ِبِرغمالْوِشحِإىلَ
أَوكَاِتارشِبالِْب ذَِلكِبالْلُهاِرحيشِّبربعضهمبعلَ* اضوكُه ِهِلمحنِمٍرهشلِِّيف
اْاٌءدِن الساٌءدوِنِضرَألِيف آنَرِشباَنْأَ * اِءمِيف فَقَد دمحم * ِماِسقَالْبوأَرهظْينْأَوا
وسلَّمفَطَصمالْ علَيِه اُهللا صلَّى مونميم*  ى علَيِهِهِتدالَِوِباِئجعنوِماكًاربا اُهللا صلَّى
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م لَّمسور وعةَشاِئعنعيِوا عنها اُهللا ِضيرِبأَنيهقَالَت أَنها ي: ا دقَيوِدهكَانَ
كَسنلَفَةَكَّمكَم الندِلوِيتالَّةُلَياللَِّتانا عيِبِفيها اُهللا وسلَّمصلَّى معشر* لَيِه يا قَالَ
نقَالو * دلووممكُفِيةَلَياللَّدِلولْهٍشيرقُ الَ اُ * ملَعا فَرظُنقَالَ وِإوا هِلناللَّد هِذِه ِةلَيِيف
ِبناْي عيفَِتكَنيبِةمُألهِذِه فَفورصانفَةٌمالَِه فَلوأَسا ِدبعِنباِهللاِدبعِلدِلودقَمهلَلَيِقا
أُمهعميوِدهيالْبهذَفَ *  مالَغَِبِلطَّمالْ رملَفَمهلَهتجرخأَفَِهمِِّإىلَ الْأَا يوِدهيى
فَيِشغمرخ * ةَمالَعالْ علَيِه أَملَا ذَاقفَا قُيلَاِئرسِإِينبنِمةُوبالنِتبهقَالَ رشعم ٍشيريا
واِهللامأَ ِمهربخجرخيةًوطْسمكُِبنَّوطُسلَيا الِْقِرشمالْنا ح * ِبِرغمِإىلَ يِثِدوِيف
قَالَاٍسبعِنبِا هأَن عنهما اُهللا ِضيكَ: رانآِمتةُنتثُدِّحتأَ  * ولُقُوِحآٍتِيناتنيمر

ِسمحنِمِيب الٍْرهشأَةُتلِي ِإاِمنمِيف وفَنيِمالَعالِْديِّسِبِتلْمحِكنوقَالَ يِهمِّسفَِهِتدلَِإذَا
محماكْدو شِمتا .ِكنأْي

ير جاِهللاولَسا ِإيِعِفشنكُ * نيسحالْديا يا نيمرحالْاممي
ابدِّجدعب * ِيبأَِقلْخالْنِماِهللاةُرخِي وأَنا نيتريِخالْني

عبالَغُاَهللادمن نينثَوالْونَدبعيشيروقُ* ائًاِشا
يعبالالَّونَدالْتوعزم نيمرحالْوحنافطَيِلوع* اعى

الزمِّأُ يهاُءرأَقًّحو نيلَقَالثَّىلَوومِملْلِعاْثُواِر * ِيبا
ِداِلوش قَمِّوأُسمي الْ * رمي نيرمقَالْنواببكَوكَوأَنا
الْ * ٍبهذَنِمتصلَخدقَةٌضِف نيبهالذَّنوابةُضِفوأَنا

أَ لَه نمِيبأَكَبحياِرفَّكُالْلُاِتقَ * ٍردب نينحٍردِيف
أُ لَه نمفَمِّأُكَم نيعلِّكُةْرقُاِرتخمالْةُعضِب * ةماِطي
ع لَه نمكَممِّعج الِْذ * ٍرفَعي نيبسالنيِحِحصِنياحنجي
ج لَه نمكَدالْدِّج نيتملْالظُّرنوِنينوكَالْديِّس* ىفَطَصمي

نحأَنصحالْابعبخ شنكْلَمدقَ* انتسما والْهقَرا نيبِرغما
نحنجغَيلُِربدس الْنولَ* انساِدا نيمرحالْمثُةُبعكَا
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عصالْةُبمخقَاِرتأَر غَ* انيعوا نيسحالْفِّكَنِمنَوقَستٍدِيف
وخ أَملَرآخٍربِيف نِمهتوفْوص * ِهِقلْخنِمهتريِخرِهظْينْأَلَّوجزعاُهللادرا

ِمهلَِسغينْوأَ* اهِمالَظَدعبضرَألاْريِنينْوأَ * ِهاِدبِع وآثَهِسندنا ويهاِما يلَِزا،
وأَهيتاِغوطَ طَادن*  اهامنصا السنيِمَألاْيلُِربجالْمالَِئكَِةساوى السمالَعلَيِه اِتومِيف

ح دِعنوالِْةلَمعِسِشر دِعنودالِْةرمنتهج وِيف وِإأَ* ىوأْمالِْةنى دقَميِركَالْاَهللانَّالَ
تمِلكَتمتهنذَفَوكِْحتمتآهنَوعودهعو يِرِذالنِريِشبالْاِرهظِْإنِمِهِبدالَِّذي
الِْعفِّشمالِْعاِفلشاَ * ِريِنمالْاِجرلسِّاَ يِريِسعالْيوِمِيف عهنويوِفرعمالِْبرمأْالَِّذي ِنى
سِداِهجموالْ* ِةانيوالصِِّةانيوالدِِّةانمَألاِْباِحص * ِركَنمالْ  *  ِهاِدهِجقحاِهللايِلِبِيف

ِباِهللاِرونوِهاِدبِعنِماِهللاِةريوِخ ةًمحرهلَعوجنييِِّبالنِهِباُهللامتخدقَ * ِهِدالَِيف
ومدمحاَاهموس * نيِمالَعلِْل وطَدمحا الْةَعافَالشاهطَعوأَ* ويسها  * نيِبِنذْمِيف

نوسِهيِنِدِبخشِرويٍنِدلَّكُِهِتيع * ِعنيمأَج وصحِبِه آِلِه وعلَى علَيِه اُهللا قَالَ* صلَّى
ض ذَِلك دفِعنالَِئكَةُِتجِبالْمالتالثَّيِحِبسوِلاِءنالْبِّرِمالَعفُنيِتوحأَتبوِجالْاباِنن

ورحالِْترطَّعوتاِتاتبالنِبترهزوأَِةنجالْارجشأَتعنيوأَاِنريالنِّابوبأَتقَِلغْوأُ
 * اِنبلَْألواْاِلسعَألواْوِرمخالِْبارهنَألاِْتقَفَتواناِتغاللُِّباريطَْألاِْتنوغَ * انُدلِْووالْ

تورنطَْألاِْتمياْار كالَمَألاِْتجوض * ِنمحالرِكِلمالْيِسِدقْتِبةًدحِّوماِنصغَْألعلَى
الْفَطَصمالٍْدمحمِباِرشبِتسِالاِْب ماِرتخمى لَّمسو علَيِه اُهللا دصلَّى يِزِزعالِْهللاِكلْمالْاما
وراِرفَّغالْ وتارتسَألواْبجحالِْتعِف، ،لَلَّج ِإ * ِبيوغالْمالَّعمهى هدوحاُهللاالَِّإهلَالَ

ش كَيكِرالَ لَهشكُالْاففَ * وِبر فَملَقَالَ السيلُاِئربجغَرا ِلهأَنِممالَعلَيِه
السمأَاِتومرنْأَاُهللاهيَألاِْإىلَلَِزنِمِضر ِيفنَقورفَتيفَالْمالَِئكَِةنِمٍفلْأَِةائَِيف

رِضرَألاْ باِرطَقَْألاِْراِئوساِرحِبوالِْراِئزجوالْاِلبِجالْؤِسوعلَى أَرشحتى لَهوا
وملَفْالسِةعاِبالسِضرَألاْ الْاُهللامِلعنمفَوِتحالْرقَتسى هقَِمنولَبج ،لَعهِقتين ايِقا
زراِهطَ اَيِكا ِمنلْعاجمهللَّا علَيِهنيِلسرمالِْديِّسٍدمحماِهجِبنيوِلبقْمالْنا اُهللا صلَّى

آِل وعلَى لَّمسِهوصوِلِهِبحست وسلِّموا علَيِه صلُّوا ِعنيماأَجيم.
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الْلِّصمهللَّاَ افَوالِْرحوبِةالَسالرِّيِِّبن* ىفَطَصمعلَى
ِموأَنعَألاِْبجالِْرم الظُّ* افَخهذَا افَوالِْلهَألِورهوهذَا

والْم ِيف واِحوِسوِدجوا صملَردكَتنِكولَ * ٍدى افَا
أَولُصالْيِعِمجورن ع * ةٌطَقْى افَرحأَتدبٍرمأَِنيعلَى

لِْتوالْكحرغَوفدِلكَتكَفَ * ةًمانتمشالْوقحالْش افَندنمى
لْقُنِْإوتش ننلْقَُءيالَ الْ * معا وهحقالشوُءياخ افَتِفيِه

لْقُنِْإوتشئًيي الْلَ* الَِّذيولُقُا هحثْأَقبتان فكَيافَت
وضالْجحسودي لَموِئتالَ * دوالْمولُذُعماَو افَصنا

قَودالَحبينكع افَِرعتنلَكنأَِبِينيوب* ِيلاِذيا
أَوينضالَِّعلو لَِيتي مِريِفزنيوأَ* ىظَِيف الَِّذي اني ىفَطَا

أَويندوِعملِْتيِيتالَّك * يلُِستجِينفْوم غَالَِّذي افَا
افَجالِْريغِبيمعالننَوري* الَنيبِِّحمالْنَّأَرتملَأَ
كَديورالًهمفَ امنِّأَا ِلولْستكْرت * ؤري افَنعنمى
وفْلَّختلْخج قَِيبلْوقَ * ىروالْيعِمفِي افَرشأَِهِبلْعلَى
لَومش افَقَرقَوالْةَامدمالْتقْوذُ* انهالْسوؤكُتبِرا

وصفَاِيتفَِصتلَزِيأُ ىفَتخِانمِبتاَءضأَِينيوع* ِيلفالَ
ِإمفَ أَنا ىفَطَصمالْنِموٍرنةُعمولَ* ىروالْلُيوهالَّا

يلَِلخقَيوِبم ِلنا ناسع* ىمِحلْا اْرنا افَيهَألاْأَشَألى
وعوجس علَى دمتئِْجنْوِإ* ىواللِّكلِْتِحفْا ِقملْسارا افَى
منِِّإفَ الْسع* ىوجالْريِثكَوقشي افَِطعينْأَِلصوالِْببحى

وعِيبأَنهريقَالَةَر هأَن هنع اُهللا ِضير :لْأَستِلعياباُهللاٍباِلطَِيبأَن ِضير
ع هنعاِتفَِصنرفَاِهللاوِلس لَّمسو علَيِه اُهللا نيِمالَعالْبِّرولُسرهنأَملَعِا: قَالَصلَّى

ن *   نيِلسرموالْاِءيِبنَألاْيِعِمجديِّوس * نيِلجِّحمالْرِّغالْدِئاوقَ*  كَانَ وآديِبوالَِّذي ما
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بيالْنالطِّاِءمِنيو   * رؤالِْبوفمِنِمؤنيِفشالِْبيعِبِنذْمني *  روكَولٌس ِقلْخالِْةافَِّإىلَ
ِعنيمكَ* أَجاُهللام قَالَ ِكا ِيف كَانَم *  ِنيِبمالِْهاِبتتعاىلَ ِرجاِلكُما ِمن اَحٍد اَبآ دمحم

اِهللا رسولَ لَِكنِبيِّوالن ماتخوني * اِحصالْبحالِْضوموالْ *  وِدروالْاِمقَممحوِدم
الْمظْعالِْةاعفَوالش * وِدقُعمالْاِءوواللِّ ِيف يِشيرقُولٌسوريِماِشهاممِإوِدعومالْيوِمى
 *نِبويحِمري * كِّميمِندأَيِحطَبِتياِمهأَ *  يلُصهِمآدفَيورعِنهاِرزيحوسبه
عناسوِل * يِرمقَهرونويِولَعهصخوش *  ييِلاِعمسِإهبسون *  ييِماِهربِإ هِبري * 

ِب * ِنيلَقَالثَّولُسر * ياِزجِحهتعقْوب * ياِنمحرهبلْوقَ ِبِباِهالذَّيِلِوالطَّالَ ِريِصقَالْوالَ
أَ * اِينالدبياللَّضِنومشرالِْببحمقْأَ * ِةرَألاْىنأَِفندعالْجعينأَِنيزالْجاِجحبِني * 

نثْشِنيبِكنمالْيمِظعِنيديالْطُاِسبِنيتلَقْمالْلُحكْأَِنيِبجالْاقربِنياعرالذِّرعشأَ
قَِنيتامقَالْنيبهتامقَِنيفَّكَالْ النامِإذَا عأَاِسممهِقالِْبماِميم مشوِإذَا أَنهكَمهعى
سحابالِْبلٌلَّظَمغِماِمم علَيِه ،أَاِهللان  * ِنيمرحالْيِبن * ِمالَوالسِةالَالصلُضفْتعاىلَ

اِحصقَاِبقَبوسِنيِبنيالرحِةمِلعِهالْيِةمِفشُألاْيعاِضِةموالْحبِصفَاِنياللِّيحاِنس
الَِنيفَرالطَّيدِدحِقلُخالْيلُِمجِقلُخالْنسحِردقَالْيلُِلجِركْذِّاليلُِمجِقرعالْبيِّطَ
أَهلَابجِح ِكِلمالْولُسرِمالَسِإلاْنكْرِمالَالسئِدبمِمالَكَالْولْحاِمنَألاْلُمج؛
صِمالَّعالْ الِْذِكِلمالْاِهللاتولَعلَيِه ِعاِئرالشرِهظْومِعاِئدبالْلُِطبم * اِمركِْإلواِْلالَجي

 *ِسانفَِللَِمالْخاِتوحالدِثكَ * ِلوالْريحاِساِءيوعالصِرداِئدالْمِثكَاِءكَبِمأَِركْالذِّريني
الساِتكَاِءمرِّالسِّمخواتمالرِلسالْيلُِزجاِءطَع * ت لَمعبهتةٌلَج * ت لَموزرهصةٌلَع
عِهِتمرحِلالًالَجِإاقربالْاموقَِهِتوبننعبوالضِهِتالَسِرنعبئْالذِّربخوأَ ِإىلَادحتى
أَورهالطَُّءامالْعبونِهِتئَيهِلِهاِنكَرأَ بيِن ِمنِاِهِعاِبص مركَسعالْاجتححتى ِهِعاِفنِإىلَ

تلَّكَوالْمحصي ِيف الرقطَونِهِدى ِضلَهيعِبقًطْن الرا هأَنالْولُسمرتضح حقًّى ماِئقَ* اقًّا
راِفوغَاِتروعالْراِتساِهللاِدِعننِمورصنماِهللااِةضرمِلرمِّشماِهللاِدعوِبوٍفماِهللاِرمأَِب
ِةرربالْراِصنِلياللَّاموقَاِرهالناموص * اِتيبِصمالْماِتكَاِتوهالشعِماقَاِترثَعالْ

واِكوفَكَالْسقَِةرالْلُاِتوخالِْجاِروفَوجِةرس الْالًهوكَانَ دِعنمافَصِةح  * عالًددِعن
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الْاقًبس*  ِةماسقَمالْ دِعن الْاعجشِةلَامعما دِعن قَاينالثَّجلَّفَمِةلَاتقَما ريِثكَِكحالضيلَِلا
التبيلَِلقَِمسالتنِمعِجشيالترِمنمِخشصقَالتِمد * ِحمقَالْجِلوِزرالْينِلقْعِفعيف
ِسفْالنمدوالْروأَِهججعدالشِرعسواداللَّكَهالِْلييِمِهب  * شوعرهلٌاِزنمسرحملٌِصت

ش وِهينذُأُيتمحِإىلَ جاِنترعشهولَرفِِّإذَا الْمهنأَكَِهِدسِيف ِيفرفَذَْألاْكسِما سلَيو
جِسِهِدسواهأَم لَّمسو علَيِه اُهللا صلَّى واَحيِراِسالنبيطْا سفًّكَاِسالنحمسا وِإذَا ملَّا

أَ كَدوجهحافَصواَدحعلَيِه ثَِسودرِفالْةَحاِئرِهفِِّيف ريهاِليلَِباٍميأَِةثَالَِإىلَ وِإذَا هتيأَا؛
اِلجسص ِيف الْكَِدِجسمالِْنحا هأَنبدالْرِنمقَريلَطَدلَع ُألْألتيهينِبوجةَرشعِعبرأَِةلَيِيف
نِبور يمكَ * ِةوبالنوِرنا قَميِركَوالًسراُهللاهلَعجِردبالْةَلَيلَرمقَالُْألْألتا وِسيمِسا *  ايما

وع النمهنِمعطَسياهتفَوشجعدِهينيِيف خيفَِتكَنيوب  * ورا الَبتوكْمِةوبالنماتِه ِفيِه
ِااِهللاولُسردمحماُهللاالَِّإهلَِإ لَّمسو علَيِه اُهللا مهمسصلَّى الدنيا مدمحِيف هَِألنحمود
اِهللاِع دنمِاِهِتكَِئالَووسمهِذنيري هَألنِذنِمرنِااِرالنوسمهِشبريي هَِألنشِّبالِْبرجِةن
ِساجرِسهمسوِا هَِألنرُألِاجِاِهِتموسمالْهمرتاَهللانََّألِىضي الِْقيامِةيِهِضرتعاىلَ موي
يوفِّشعأُه أَيمِظعالْآنَرقُالْلَزنوأَِهِتمِيف حتىهبردبوعهتمأُحصونمالَسِإلاْرهظْعلَيِه
ِم *  نيِقيالْاهتأَ لَّمسو علَيِه اُهللا صلَّى لَه أَةًنسونَتوِسثٌالَثَِرمعالْنوكَانَ عوطْوكَانَ
مِهللاِاِءيِبنَألاْ وكَانَ يِعِبرِرهشنِمتلَخةًلَيلَةَرشعيتنثِْالِِنينثِْالاْةَلَيلَهدِلوتعاىلَ
ياُهللارهظْأَدقَِلوَألاْ تنََّألِاِتراِهبالْاِتزِجعمالِْهيدعلَى الَ ٍلسرميٍِّبنِلالَِّإونُكُهِذِه

كَ اَِقلْخوالْاِسالنِةافَِّإىلَ ِعنيمللَّأَجهمآِللِّص وعلَى يوِمِهعلَيِه .يِنالدِِّإىلَ

تسِليما وسلِّموا علَيِه ت* صلُّوا جالونحتى ايمِعونةًنا
الْلُّص علَى وِفِدهعالِْبٍدمحم * ِةيِربالِْريخاِرتخموا ايكَانَ

أبِبأُدمالِْحدالْيِِّماِشهممجطَ* ادِبه مِرصالنالَِّذي اديؤكَانَ
ر ماِهللاولُسهذَا نِنوكَالِْقلْخِلبقَنِم * دمحهذَا ايِبكَانَ

قَ الَِّذي ِإقًوشارجشَألاِْتادقَوان * ِهيلَِإعذْجنحدهذَا ِهيلَا
نو الَِّذي ِب* علَيِهِلالَجالْرهذَا الَِّذي عحضأَِلضفَالْهذَا ايِلى
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أَي أَبنلذَّاَ* يِردتكنِإاِرتخمالْدمحا الَيوم يِرهظَلَقَثْيا
يس أَيكَ* يِرزوِبعفَّشتِلسالرديِّا الْنكُالَ شدبعِرشحِيف ايِقا

ولَاعأَم أَِخيا النةَالَالصنَّي أَيِِّبعلَى لَّمسو علَيِه اُهللا ِقتِعنِملُضفْصلَّى
أَ * اِبقَالرِّ ذَِلكنَّورالًجصنِلعوةًيمدوعالن فَيِبى لَّمسو علَيِه اُهللا هابجأَصلَّى
وخرجمعِمهالْنمِدِجسنحالْوبِتيد اِتوطَخدوعِةيمِلوالْباِحصهعبتفَاهعالَِّذي
مفَِهِيشلَبغةَائَِمتطْخأَفٍَةوعتقاِحصالْبِلوةَائَِمِةيمقَرٍةبالص اِهللانُوضِرةُابحفَقَالَ

ع قَمِهيلَتعاىلَ ِعنيمأَجدالَنالر كَريخلُجهذَا ِإريِثا لَّمسو علَيِه اُهللا صلَّى فَقَالَ نَّا
ةَالَالصلَعفْأَيِملُضِعناِبقَالرِِّقت * رووم صمِلسى ةَريرهِيبأَنع]١[ِهيِحِحِيف

قَالَ هأَن هنع اُهللا ِضير :ر وسلَّمقَالَ علَيِه اُهللا صلَّى اِهللا علَّصنم* سولُ ةًالَصيلَى
اُهللالَّصةًدواِح ِبى ومرعشاهعلَيِه علَّصنا صرشعيلَى اُهللالَّا ِبى ِمهعلَيِه نومةًائَا
لَّصع اُهللالَّصةًائَِميلَى ِبى أَهعلَيِه ومفًلْا علَّصنا زفًلْأَيلَى علَىِفتكَهفُِتكَماحا ي
الْاِببجِةنشو لَّمسو علَيِه اُهللا قَالَهنوعمظَّوعفرصلّى هأَن لَّمسو علَيِه اُهللا صلَّى
غَرأَمنفرِكذٍُلجرتهدلَفَِعنميلِّصلَعيعو وعةَشاِئعن؛ عنها اُهللا ِضيرِبأَنايه
قَالَتهنأَ السيطُِخأَتنكُ: ا ِلبوثَِرحِيف فَاِهللاوِلسرا لَّمسو علَيِه اُهللا أَفَطَانصلَّى
فَِدينِمةُربِإلاِْتطَقَوساحبصِمالْ واِهللاولُسريلَعلَخدي علَيِه اُهللا سلَّمصلَّى
متلْقُفَةَربِإلاْتدجوفَِهِهوجوِرننِمتيبالْاَءضأَفَ أَلَه رسولَكِهوجاَءيِضدشا يا

اَ لَّمسو علَيِه اُهللا صلَّى فَقَالَ ينمِللُيوالْمثُلُيولْاِهللا لَمالِْينر موِقييفَِةام يِبيِبح: تلْقُ؛
مِنوي لَم قَالَكرالَِّذي فَيلُِخبلْاَ:  ؟ وميِبِبح: تلْقُ؛ اَيلُِخبالِْني قَالَ ذُ؟ ترِكلَِّذي

هدلَفَِعنميلِّصلَعي.
تسِليما وسلِّموا علَيِه ت* صلُّوا جالونحتى ايمِعونةًنا

لِّصر دبِّيا ِجاِدهالْدمحأَ * وِنصمالْرِّعلَى كُي ِنيوعالْلِّالَ
ير فَعدقَوالًسا الْاهنوب* الَعالْقوالَ وحرصعا الَِفيِه

                                                 

)
١

سن)  تويف الشافعي مسلم نيشا.] م٨٧٥. [هـ٢٦١ةاإلمام  ورپِيف
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خصقُِباُهللاهٍبرعالَو *جواٍلماٍتذَلَّجسوان
يع قَدبعاِهجالْيمِظا ِمفًاِئخ* ىتأَدا اتبثٍَلعِفوِءسنا
عمِمِهِبعفَواشِهِماحفَ م* اتا الَ موالٌيي ونْنبعفَنوالَ

يش يوِمِقلْخالْيعِفا زِرزِونَِّإ * يدِعوالِْيف يدِدشرمالَواْادي
فَيثًِغمنكُ ِيل وِعِيبلْقَا ِننومالِْبيرنِمكفَيضرِجاَو * يدِيف

ير أَدِجنأَاِهللاولَسا ش * نيِميا غَيعِفيا ِيف نيِبِنذْملِْلٍدا
يح ِإيِبِبا قَنَّي حبلِْيل م * نزِيا الَذًالَيا الْذَا ونَفُاِئخِفيِه

ب اُهللانم: هنعاُهللايِضراِءملَعالْضعقَالَ صلَّى النِبيِّ ِلدوم ِيفقَرأَ لَّمسو علَيِه
مٍلِزنالَِئكَةُِتفَّحالْالْم ذَِلكملَِزنساْةًلَاِمكَةًن ذَِلك قُليوِمِإىلَ مئِرالَِّذي دِلوِفيِه
يِِّبالنرو وسلَّم؛ علَيِه اُهللا اُهللاٍباِلطَِيبأَِنابيِِّلعِنسحالِْيبأَنعيِوصلَّى ِضيرهنع

ِإ قَالَ هنَّأَنالداَءعي السدعصالَ ياِءمِإىلَ اْلُِزنوالَ تِضرَألِإىلَ نيلِّصحتى كيِِّبعلَى
محٍدمقَالَت وسلَّم؛ علَيِه اُهللا حملَةُنآِمصلَّى ميِبِبحِبتلَما علَيِهٍدمحي اُهللا صلَّى
أَو ِيف لَّمسِلوشِمٍرهنحِلمش وهو ذَمنيبمِّصَألاٍْبجررهي أَنا لٍَةلَيلَاتا ِةذَِّيف
ي * ةٌحِئالَهارونوأَِةحاِئالربيِّطَِهجوالْيحِلملٌجريلَعلَخدذِْإ  * اِمنمالْ وهولُقُو
مرحِبب مكا متلْقُدمحيا لَهأَننتآد أَنا قَالَ متلْقُ * ِرشبالْبوأَم؟ لَهت قَالَ: يدِرا
آِمِرِشبأَ يا حةُني فَقَدِبِتلْمالِْديِّسبفَِرشوِرخِبرةَيعموضلَ * رومالش كَانَ اِينالثَّرها
دلَخلَعيرلٌجي وهاَولُقُوالَلسملَعيقُك اِهللا رسولَ متلْيا لَهأَنناتأَن قَالَ
متلْقُيثٌِش لَهت أَيدِرا آِمِرِشبقَالَ يا حةُني فَقَدِبِتلْمِباِحصالْيِلِوأْالتويِثِدح * 

الشمولَ كَانَ نكيلَعمالَلساَولُقُيوهولٌجريلَعلَخدِلثُاالثَّرها لَهتلْقُاِهللايِبيا
مأَننِإت أَنا قُيسِردقَالَ تمتلْ؛ أَيدِرا آِمِرِشبقَالَ يا حةُني فَقَدِبِتلْميِِّبالنيِسِئالر

الشمولَ*  كَانَ يلٌجريلَعلَخدعاِبالررها وهاَولُقُوالَلسملَعيكح اِهللايبِبيا
متلْقُ لَهأَننتنو أَنا قُحقَالَ متلْ؛ لَهت أَيدِرا آِمِرِشبقَالَ يا حةُني فَقَدِتلْم
الشمولَ * ِحتوفُوالِْرصالنِباِحصِب كَانَ يلٌجريلَعلَخدساِمخالْرها وهولُقُو
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صكيلَعمالَلساَ متلْقُاِهللاةَوفْيا لَهأَننته أَنا قُودقَالَ تمتلْ؛ أَيدِرا ياِرِشبقَالَ ي
حةُنآِم فَقَدِبِتلْمِباِحصفَالشالِْةاعظْعاْم ِيف الْى موليمولَ * وِدعومالش كَانَ رها

اِدالسسدلَخلَعيرلٌجي وهاَولُقُوالَلسملَعيكر متلْقُاِهللاةَمحيا لَهأَننقَالَت
ِإ تملَهتلْقُ * يلُِلخالْيماِهربأَنا أَيدِرا آِمِرِشبقَالَ يا حةُني فَقَدِبِتلْمالْيِِّبالنيِلِلج * 

الشمولَ كَانَ يلٌجريلَعلَخدعاِبالسرها وهاَولُقُوالَلسملَعيكم اُهللاهارتاخِنيا
متلْقُ لَهأَننِإت أَنا تملَهتلْقُ * يحِبالذَّيلُاِعمسقَالَ أَيدِرا آِمِرِشبقَالَ يا فَقَدةُني
حِبِتلْميِِّبالنالْيِحِجالريِحِلم * لَومالش كَانَ يلٌجريلَعلَخدناِمالثَّرها وهولُقُو
ِخكيلَعمالَلساَ فَاِهللاةَرييا متلْقُ؛ لَهأَننتمو أَنا بسقَالَ املَهتلْقُ * انَرمِعنى
ِرتأَيد آِمِرِشبقَالَ يا حةُني فَقَدِبِتلْممنيالْلُِزن الشمولَ * آنُرقُعلَيِه كَانَ رها

اِسالتعدلَخلَعيرلٌجي وهاَولُقُوالَلسملَعيكخ الْنداِهللاِلسرماتيا كنِمبرقُى
قُ اِهللا رسولَ متلْيا لَهأَننعِيت أَنا ابسقَالَ تملَهتلْقُ * ميرمنى أَيدِرا يِرِشبقَالَ

آِم حةُنيا فَقَدِبِتلْمالْيِِّبالنكَمِمرالروالْوِلسمِمظَّع *  لَّمسو علَيِه اُهللا الَوز* صلَّى
عنالْكبؤالْسوعنالسو .ملََألواْمقْا

آِمي ساِكرشبهنا ردمحمِكِلمحِب* ياِكطَعأَنمانَحبي همالسبا اِكنا
سفَطَصمالِْب حملَبلَغَِكدعى رِتلْما توم * بجِيف تنيرا هِمنعبن هذَا ياِكزيِب،

شعانُبشهِهِباِينالثَّرِبالنالْيعدثُاِلالثَّ * اِيننرمانْضروأَِكباِكطَع
شالُواِكجم ِبدعسي مِكِلمحا توم* ادمحي رنيرا هِمندض ياِكيندِكلَتاَءا
قَالْذوعأَةُدِباِكت وشفَوالْى وخفَعِكنعِكبور* ىفَطَصمالِْبِكفَرا ياِكموحِكصا

الْذوحةُجاِدسسشهرلَكمح آِم* يِكالزِبِتلْما بةُنيا ورِكتخيا يِكالَّعِكبي
الْاَءجمحرالِْبمهالْنو قَبرقُا هِمنددان *موت عنيرا هِمننن هذَا ياِكزيِبا

وص النِذِبربخالِْيتأْيرفَِيف ياِكفَكْيِهِبرنورمقَالْقشانِهِلجأَنِم * رختفْمالْيِِّبي
ور ت * لْسرمالْيِبالندِلوِلوَألاْيٍعِبِيف هآِمن ِلِلمحيا مِدِمحتي يِكالَوي
لَ وِنينثِْالاِْةلَيِيف ِمِنيعالْيلُِحكَدمحأَ * ِنيالزيِبالندِل؛ ياِكزٍلسنِلصأَن؛
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ِلودِبالنم منتوخي وحونرقُمباِجوح* اونهدمالًحكَا، ياِكوافَهنسا؛
ن قَةْمُألاْيِبهذَا ِبناَءجد؛ رةْنجالِْهِلضفَِبنكُسن * ةْمحالرا أَمغْ، علَى ياِكدعا

ير غَبِّا اغْارفَّيا الِْذِلرِف؛ والْاِرربَألاِْةادالسِب * اِرضحي ياِكالزيِِّماِشه؛
آِمنَِّإيلَِقولَةَنمو يدمحمتعضا لَم لَّمسو علَيِه اُهللا صلَّى اِربحأَنِمربحقبا

أَنهِهِدِلومِبمِلوعالَِّإوِدهيالْ ذَِلكو لَّمسو علَيِه اُهللا ِعندهصلَّى وٍفصةُبجمكَانَ
مصِبٍةوغَبِمديحىيِنبِركَزيالس علَيِه يانووكَمالَا الْبتوكْممِعندهونَدِجا ِيف ِبتكُا
قَهنأَ فَمدةُبجالْكلِْتترطَِإذَا دلوومالِْبلَطَّملْاِدبعِنباِهللاِدبعِلدِلودقَنُكويهنِإا

الْنَكوينْوأَ ذَِلكمولودسبِلب قَملَفَمِهاِنيدأَيِلِطعتا عمدةُبجالِْترطَا ِبمِلا ِهِدِلوموا
فَ لَّمسو علَيِه اُهللا أَعمجأَصلَّى كَمهرموا الْلوسروأَِهِديعلَى ِإىلَ مهضعبمِلعيِلاِندلْبا

بعضي لَمو أَملَعا تمهديكَلَعجدقَاَهللانَّوا اماِئقَِمالَسِإلاْندِيلَعوج * يٍلِلضِيف
ِهبِديو رسكونمِرفْكُالِْلهأَينا؛ الر* ايِدا فَاِوقَالَ هملَي ِلبوقَالْاتمسنتبا

وجانَطَوَألاْرجهفَانُملْسهقَشننملُوأَفَ * ِناميِإلواْ ِديِّسِةيؤرِلساِرفَنِماَء؛
تماِهللانِمكردأَفَِنمحالرِكِلملِْلِةياِندحوالِْبرقَوأَاِنوكَْألاْ ومنما خى والَهيعسابا
تعِلن سصلَّىِهِلوقَى لَّمسو علَيِه همولَ* انِمانُملْاُهللا هقَشنوِمالرِضرأَِبيمِسالنبا
شِبهقَشننملُوأَفَ * محورمالِْهِبمِحورمكوزمالْ ركٍّالَ وِمالرِلهأَديِّسٍبيوالَ
صهيفَباَءجمقَنالزِّادِإلاِْإىلَاِممفَ *  ِمالَسوِبازرؤِةيخَألاِْرياِمن * نِبالَوصحلَّكُِهِتب
همولَ *  اِمرموالِْدصقَالْ ِيفِينرقَالْسيوأُهقَشننملُوأَفَِنميالِْضرأَِبيمِسالنبا

فَِنلَعوالْرِّالسِّ ،لَذَبفْنسلِْلهمفَطَصو بِهِبنآمى وأَِنطَوالِْدععلَى النىنثْ، يِبعلَيِه
ِإِهِلوقَِبنمتؤمالْ وسلَّم؛ علَيِه اُهللا الَنِّصلَّى اوم * ِنميالِْلبِقنِمِنمحالرسفَندِجي
الْاهفَكَ خرهزَألاْفصوهذَا الْجرحتى لَهمنشِبوربالِْغلوقَِبِرطَوالِْلومىفَطَص

سالِْديِّوبالْاِينثَِلِرشاِءفَلَخِديِّسنع ررما عملِّسفَِينرقَالْسيوأُتيأَِإذَا يا رمعلَيِه
أَبلُواطْ هنِْمنيستِفغلَرِإفَكنهيفَشِمع هملَورضومةَيعِبرِلثِْيف علَىيمِسالنبا

فَِشبحالْةَاممحنبلُالَِبهقَشننملُوأَفَِةشبحالِْدالَِب يِقِدصالتِبيِقِفوالتةُاينِعهتبذَجي
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اْ ِليشاِوشاروصاِنذََألاِْبنلَعأَفَ * اِنميِإلِإىلَ الرفَطَصملِْلرشون * ِمالَسِإلاْيِنِدا اِتايى
ِبنْأَِب* ياِمالسياِمهالتِّيِبالنهصخفَِمالَعَألواْ يا لَه يِمالَعأَيِنلدِِّلرشنتتنأَلُالَقَالَ
توفَرِبعقَه ومِردا مِلجَألفَِ* ياِمقَي ذَِلكد ةَشخشختعِموسالَِّإةَنجالْتلْخا
نلَعيقُكلَ* ياِمدومه ِإىلَدتاهفَراِمع *  ِنميالِْضرأَنِمهقَشنراِمغالْيمِسالنبا ى
ماتوماِمنَألاِْديِّساِمدقْأَيِلِبقْتِبازوفَاِمنصَألاِْةادبِعدعب * ِمالَسِإلاْ تومِهِتبحعلَى
لَ،امهفَْألواْلَقوعالْريِّحتهتصوِق * اِمرِكالْ هأَن ذَِلكوِلم كَانَ ِممنصٍراِمعا اِمنصالَاْنا

ِب لَه تفَةًدعقْمتانوكَ * اِمذَجوالِْجنلَوقَالِْبةٌيِلتبمتنوكَانَ اميِقوالْضهوالنيعِطتسالَ
عوكَ*  ِالُقوويهاممأَهتنبِاعضويمنالصبصنيراِمانَ وِإهاِودفَةٌيمِقسِيتنبهِذِه نْا

كدِعن ِمهِفاشفَاٌءفَِشكَانَ وعهِئالَبنا وأَهاِفا ِسىلَعامقَا ِنذَِلكِثكَنيةًريي وهلُطْوب
فَهِضقْيملَفَهتاجحِمنالصنِم لَه هملَا قَالَاِتايدِهوالِْقفِيوالتِباِتاينِعالْاتمسنتبا
اِمعِلرزوِهِتجم الْدبعنىتِإىلَ يمكَبَألاْمصَألاْرجحهذَا الَ يقِطنالَِّذي اومملَّكَتوالَ
ِدننأَنظُأَ علَى زقَالَت. موقْأَيٍنا لَهوجتاُهلُسِبكنس أَسعيالًِبا الْرننْى ِإىلَ قِّحى
الَفَيالًِلدبالِْلد فَ * ٍقاِلخٍدواِحٍهلَِإنِمِباِرغموالِْقاِرشمهِذِه همنيبقَالَ علَىما ا
ِحطْسِهاِردِإم نوداهشذْا قَرا مثُ * اِقرشِإلواْاِءيالضِِّبدجووالَْألوماقآلفَاْقبطَدا
ِممِهاِرصبأَنعاُهللافشكَ ِلمِهِتملْظُِدعبنا ِمهِبتنيا فَمِهِتلَفْغَِموننا الْمالَِئكَةَيأَرا ِدقَا
الْيأَورتفَّحدقَِتيبالْوِبتفَّطَصا دقَارجشَألواْةًداِمهضرَألواْةًداِجسالَبِجا
تملَاياْ * تفَْألورقَاحدكَتلَامتسِموعم يياِدنا قَاِدنا ثُاِدهالْيِبالندِلودي؛ ارظَنمي

الص وقَسكونماهيأَرفَِرظَالنِبِمنِإىلَ الْتافَووةُلَّالذِّهتلَعدا عسكوععلَيِه قَالَ راِما
الْمِهِتجوزِل الصرظُانقَالَِت * ربخا وِإأَلُقوياهعِمسفَِرظَالنِبِمنِإىلَ دقَيمِظعالْأَبالننَّالَ
النرختوافْنَوكَالْفرشنمدِلوو * رهظَ وهِبوالْيمنظَتري رجالشهباِطخالَِّذي
الْقشنويرجحوالْ قَلَهمر  * س وهيِّودِبريةَعموضِل * ر يمنيِعمستأَِهِتجوزفَقَالَ لُقوا

الْ ِامهلْأَاسفَقَالَِترجحهذَا الْمسا نِدلوومهذَا ِهِبفروش * دجوولْاِهِباُهللاروالَِّذي
أَوددجوالْاَءآلباْ الْهيفَقَالَ ِلملِّكَتمالْ  * ودرومالْفاِتها الْاِنسعلَى ِرجحهذَا
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نِدمولْجالْ اليوِمقطَالَِّذي هذَا اسمِدعوومالِْيف الْما ِا * ِدلوومهذَا دمحمهمسفَقَالَ
ابفَطَصمالْ بمهاهِتهضرأَ* افَوالصمزمزنى عيفَِتكَني؛ م* همالَِه تشِإذَا هلُلِّظَى
يوِم* هاممغَ ِإىلَ لَّمسو علَيِه اُهللا عمثُ* هاميِقالْصلَّى ِبِجراخِهِتجوزِلراِمقَالَ ِيفني ا
الْيِدتهنِلِهِبلَطَ أَةُيمِقالسهتنبِاتانوكَِهِبِبسِبقِّحِإىلَ *ةٌيمِقمةٌحروطْماِرالدِلفَسِيف

ِبرعشيملَفَ ِإها السيوِهالَّا لَةٌماِئقَِحطْعلَى أَهفَقَالَ ابهبوا يا الَِّذيكملَأَنيأَِيتنا
كُِكرهسنيوأَيِهِدجتِتنكُ أَيِهِلاِصوتِتنالَِّذي يا فَقَالَتِتببينمن أَنا ِطةٌماِئا يِبِيف
ِإِمالَحأَ أَرنوتيأَرذْي وشاِمما قَصخي ماِينتأَدا فَقُلْتالن هذَا أَورا اهرالَِّذي

الشوخأَص نوهلَيلَِقفَاهنسرنويلَعقرشالَِّذي هذَا تانَندعِدولَرا ِهِبترطَّعالَِّذي
أَانُوكَْألاْ فَقُلْتِبخِينرعِانالِْهِمسممِا *  ِدج اِينعالْمحريدمحومدمحأَهمسفَقَالَ

يوعفوالِْنعاِينجمو ِدفَقُلْت حهينا م * ياِنبرييِفِنفَقَالَ فَقُلْتاس فَقَالَ * ِهِبسنما
ِل * ياِنندعيِشيرقُ فَقُلْتمنيعبِل * د وم * اِيندمالصِنِميهملْقَالَ أَفَقُلْت فَقَالَتنا ؟

م ِبفورِّشينِذالَّالْمالَِئكَِةنِمكلَأَنا أَفَقُ * اِينورالنِهاِلمجا لْتمت مرظُنا ِفيِهِإىلَ أَنا ا
ت * اِينرتتنوأَِملََألاْنِم ِبِلسوفَقَالَ رِهي قَالَ فَقَدبِدقَالْهميقَ * اِينالدأَدودعِفيِهت
وبرِِّس الِْقيهنعفِّشوُألاِينعدنمعِهِبنجرِّفَُأل * اِينهري موفِيي  * اِينصعنمامِة

وجِديِبتررممثُ * اِيننجِصاِلخنِماَهللاتوعوداِيننوبيديتددمفَ علَى يِهي
صتظْقَيتاسفَاِيندبوأَ تمكَةٌيِوقَةٌيحِحوأَنا ع * اِينرا هذَاِلنَِّإِهِتجوزِلراِمقَالَ
وبرِسِدلوومالْ ِمنيأَردقَولَ* اناهرا فَبجعِهاِتآينا منعطِّقَُألا ابورةًيِدوأَِهِتبحِيف
مارسفَ أَ * ينِداِصقَةَكَّموِليندِِّجوا ِإلووصنِْإىلَ وقَهيلَا عمِدا فَهيلَوا علوأَسا اِردنا
عقورطَوةَنآِمِهمِّأُ الْهيلَا لَقَالوفَ * اِبوجالِْبترادبفَ * اببا أَها جنرِيا هذَاالَما
ن * ِدلوومالْ لَ * وددجوالْاَءآلباِْهِبفروشدجووالِْهِباُهللاروالَِّذي فَقَالَتأُنِرخجه
أَنِِّإفَمكُلَ ِمافخي ن *  وِدهيالْنعلَيِه حنقْارفَدقَنحفقَالَوا ِيف وتنانطَوأَِهبِّا ِدنكْرا انينا

ِلنانيدوأَ جرنا الْالَمى ميِبِبحهذَا يهدصقَنالَِّذي ِإيبِخالَ الَنْفَقَالَتو دبكَانَ
واصلوِهمأَفَاهيؤرنِممكُلَ عرِبا تةًاعسيلَوا غَِإمثُ* الوجعوالَ وقَالَتةًاعستابنها



 -٢٤-

فَلوخداُمهلَ الْلوخدا ِيف النِتيبا ِفيِه علَيِهمظَّعمالْولُسوالرمركَمالْيِبالَِّذي اُهللا صلَّى
لَّمسلَفَ* ومر أَوأَا وهلوِهذُيِبِبحالْارونا وكَلولَّا ثُربا عفُشكَموا اَءطَِغالِْهِهوجنوا

السِهاِئيِضرنوقرشاَفَ السِهِهوجِرنونِمودمععلَوطَاِءمِإىلَ وااحصفَاِءمِإىلَ
شكَقُِهوو أَادوا ثُقُهزينْوا أَلوبقَموا علَبكَوانهامدقْا وأَوا يملَسيِه علَى اُهللاِهيدوا صلَّى

م لَّمسو تعلَيِه مضرا صضٍّرى آِمهلَُقَالَتمثُ* ِهينتوخِهيباِحعلَى واعِرسأَةُنم
هنأْشمتكْواَاِسالنِنيعأَنعهِفيخأُنْأَةَانمَألاِْيندلَّقَِبِلطَّمالْدبعهدجنَِّإفَوجرخالْ

ِمجرخفَ*  قُيِبِبحالِْعنِدنوا قَهديراِمععوضمثُ * يبِهولَارنمِهِبلووِيف ِهِبلْعلَى
راحصمثُِهبِّولُِهِلقْعنعابغَدوقَ بوِيندوقَالَ أَهلوأَواسةَنآِمِتيِإىلَ ِينيِرتنْا
جالَماِنثَهفَي بعوجرا ِإىلَ فَلوخدفَةَنآِمِتيا رملَا قَبكَوانِهيلَِإرادبآها مثُِهيمدعلَى
شهقاِمعرشةًقَهموِماتقْنفَِهِتوعِباُهللالَجالِْهوِحر أَاِهللاوفَ * ِةنجِإىلَ الُوحهِذِه
واِهللا  * نيِقاِشعوالْنيبِِّحمالْ أَيفَنيِقاِدالصاتفَِصوهِذِه اللَّهيا هذَااتفَِصمعسِايبِبا
ميِبِبحالْ وجزِعنَوكَالَْألالَِّذي نوحضوأَاالًما اْهرى :ُألْألتياِقآلفَِيف

تسِليما وسلِّموا علَيِه ت * صلُّوا جالونحتى ايمِعونةًنا
ير الَمكُارونأَ* ياِحرفْأَمكُِبتابطَاِحورَألاْةَاحا لَوحتتغينِمالِْنعصاِحب

ملَّص * اِمنَألِلوثٌعبم،ياِمهالتيِِّماِشهلْاَ علَيِه تاِمدى الْقلْي؛ هيِحالَفَِمن
صلِّصاِرهوالنِلياللَِّب * اريخَألاْةُصالَخارتخمالْديِّلساَ يا ياِحعلَيِه

أَيِقِفالشِهِدعبنِم ِليِقِدصالتِبازفَنم* ييِقدِّالصٍِّركْبِيبي ياِحجنِالاِْباِحصي
موقارفَالْاِينلثَّاَ الْرج؛ بوقرالطُّرهطَدقَ * وققُحى يِحالَالسِّدع؛

الزِّاِمهالتِّرهِص * ِنيعالْةَرقُانُمثْعِنيورالنذومهثُاِلثَ الْاقفَنميني ياِحبصِمعلَى
واِبالرالْعوي ِبنكَِيل عنِديِّس* ىضالرِّى ِلِلا ياِحدربيخاِببي؛

الِْنيطَبالسِّهالُبشأَ كَنيعالْنيعةُرهوالز * نيسحوالْنسح؛ ياِحصالنةُميِر؛
لْالطَّوةُحالزوبيرم ِبفَِصون؛ وتريالضلُزويمِهِبفَ* ريخالْا ياِحرفَْألاْرثُكْ؛
والسعدالسِعويدابو ،نعالٍْفوِجمِس * يد الرميالَ عيدِشا ياِحرجالْةُديب؛
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ير ِباِتآلياِْببِّا الْنلِْخدأَ * اِتادالسِديِّس؛ ِيف ماِتنجا يا الْن؛ وهمياِحن
ير ِبآِنرقُالِْببِّا الْنلِْخدأَ * اِنوكَْألاِْديِّس؛ ِيف ماِننِجا يا الْن؛ وفَهياِحت

الْ أَملَاُهللاهمِحر]١[يِداِقوقَالَ كَانَ ِمنهِهمُِّألِلَصح * ِلوَألاْيِعِبرنِمٍةلَيلَلُوا
السرالْوروهاللَّ* ان اللَّ *  ىنمالِْلينِبترشِّبِةياِنالثَِّةلَيوِيف ياةَنآلِمِيلَِقِةثَاِلالثَِّةلَيوِيف

ح وِبنِدمحِبومقُينمتوقْانَآِمنةُ اللَّ* انِركْشا يحِبستةُنآِمتعِمسِةعاِبالرِةلَيوِيف
اللَّ* انلَعمالْمالَِئكَِة مةُنآِمتأَرِةساِمخالِْةلَيوِيف الْهاِمنِيف ي * يلَِلخا وهولُقُو

ِبِرِشباَ الني صيِلِلجالْيِِّبهذَا اللَّ *  اِءنوالثَّزِِّعوالِْلضفَوالْاِءهبوالْوِرالنِباِح؛ ِةلَيوِيف
اِدالسظَِةسهَألاِْترنواْار اللَّ * اِءنوالثَِّحدمالِْباِحصِلاِرطَقَْألِيف ِةعاِبالسِةلَيوِيف
حالَِئكَةُِتجالْمبيآِمتفَةَنفَامترعنالْه ونحرفَا اللَّ* اوالَ ىادنِةناِمالثَِّةلَيوِيف
قَنهوالْوِرروالسِحرفَالْانَسِل وقَالَ اللَّ*  انودهديالَِمبرقَدا ىادنِةعاِسالتِةلَيوِيف
ماللُّاِدن اللَّ* انعوالْمهالْاهنعالَزفَِفطْعالِْةاحسنِمِفطْي رشبتسِاِةراِشعالِْةلَيوِيف
اللَّ * ىنوِمفيخالْ وِيف * اِءموالسِضرَألاْلُهأَِهِديالَِمِبراشبترشعِةياِدحالِْةلَيوِيف
آِمةَرشعِةياِنالثَِّةلَياللَّ قَالَتكَةُنوانلَتةًلَيِمقْمظَةًر ِفيها سلَيالَوم * ع دبوكَانَ
تمحِلصيِمرحالْوحنقلَطَوانهدالَوأَذَخأَدقَِبِلطَّمالْ ي * ِهِناردجنِممدها لَموبق

أَِعنِد أُدحي ذَثَنالَ والَ وحتيكَبفَركَى وحتلْوقُِيتدعلَى ةٌأَرمِاالَاهتدوا
تضِّعِخِيند والَ جِينساِنؤيلٌّ؛ والَ آِمِيندنستةٌياِر، قَالَت ،ثُةُنمظَنرتر ِنكِْإىلَ
قَفَِلِزنمالْ وه أَجروخقشنِادِإذَا هِمنربِنعسِطٍةوأَكَاٍلونهقَْألاْنمقَارو ،ِشغَديتاه
اٍفنمِدبعاِتنبنِمنهنأَكَنِهِتيِدرأَنِمكسِمالْوحفُي * يٍضِبٍرزأَِباٍترِزأَتمارونَألاْ
ِماُْألوِتمدقَتفَ ِبنهنىلَ حملِْت قَدو آِمنةُ يا ِمثْلُِك نم قَالَتوالِْديِّسبفَِرشوِرخِبرةَيع

موضثُرملَجستعنلَيِينِمي فَقُلْتهم حِتنأَنا أَنا قَالَتالْمِّأُاُءوباُهللاِرش ِضير
ثُ ِبنهنِمةُياِنالثَِّتمدقَتمعنها حملِْت قَدو آِمنةُ يا ِمثْلُِك نم قَالَتالطُّوِراِهالطَِّره

اِيلمِشنعتسلَجمثُِراِهالظَّرِّوالسِِّراِهبالْوِروالنِراِخالزِرحبوالِْراِهالزِملِْعوالْ
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مهلَتلْقُفَ سِتنأَنا أَنا قَالَتِاةُارمالِْةأَرايِلِلخهنع اُهللا ِضيثُ* رمقَتدةُثَاِلالثَِّتم
مننهنِم قَالَتِبو حملِْت قَدو آِمنةُ يا * انوالثَِّحدمالِْباِحصىنسَألاْيِبِبحالِْمثْلُِك

لَِرهظَاِءورنِمتسلَجمثُ فَقُلْت مهي آِسِتنأَنا أَنا قَالَتِبةُيِتنماُهللاٍماِحز ِضير
ثُ ِمثْلُِكةًجهبنهنسحوأَةًبيهنهرثَكْأَيوِهنهنِمةُعاِبالرِتمدقَتمعنها نم قَالَتو

ِب حملِْت قَدو آِمنةُ ِلهأَِديِّسِتالَالَوالداِتآليواْاِتزِجعموالِْنياِهربالِْباِحصيا
ِماِتوموالسِضرَألاْ أَاِهللانعلَيِه تسلَجمثُاِتيمِلسالتلُمكْوأَاِتولَالصلُضفْتعاىلَ
بينيدأَي آِمنةُ يا قَالَتِبِقلْو ِبِلومِييلَعِكِسفْنى لَيلَِإِكلِّكُي فَقُلْتهم ؟ِتنأَنا

م أَنا قَالَتريِبمنِعتمانَرن عنها اُهللا ِضير اُهللافَطَصمالْلُاِبوقَوِكاتايدنح؛ صلَّى ى
آِم قَالَت لَّمسو اْرظُنأَتلْعوجنِهِبتسنأْتاسفَةُنعلَيِه يلَعنَلوخديموهاِحبشَألِإىلَ

وناجوفْأَ مترظَا فَِزنِإىلَ قَِيل وه اٍتغولُاٍتهِبتشماٍتوصأَِبيلَعركَتعِادِإذَا
مخلْاَاٍتفَلَتاِلغبلَعياَه آِم * ةُياِنيرلسا قَالَتثُةُنمظَنرِتت ِإذَافَِةاعالسكلِْيف

الشهبيطَتايونَرِميِشينو السيلَاِئربجنيِمَألاْرمأَميِركَالْاَهللانَِّإمثُاالًما أَمالَعلَيِه نْ؛
ج أَاِحورَألاْاحرفِّصيلُاِئربيا ِراِبرالشاِحدقِْيف يا ابرتَألاْباِعوكَالِْنيِّزانُوض؛
ج * ِةيِربالِْديِّسٍدمحموِرهظُِلِةيِكالزِكسِمالْحاِفونحتوافْ اِتادجسرشانيلُاِئربيا
جاِلصتِِّالواِْةعفْوالرِّوِرالنِباِحصِلاِلصِووالِْبرقُالْ أَكًاِلمرميلُاِئربيا قِلغينْا
ج * اِنريالنِّابوبأَ ج * اِننِجالْابوبأَحتفْينْأَانَوضِرِللْقُيلُاِئربيا سِبلْاَيلُاِئربيا

الرِّةَلَّحضا * اِنويجبيلُاِئراْطِْباه نيِبرقَموالْنيافِّالصالْمالَِئكَِةِبِضرَألِإىلَ
ج  * نيافِّحوالْنييِّوِبركَوالْ الساِدنيلُاِئربيا طوِضرَألواْاِتومِيف والْهِلِيف دقَِضرعا
يلُاِئربجنيِمَألاْلَثَتامفَ *  ِبلوطْمالِْبِباِلالطَّوِببوحموالْبِِّحمالْاِعمِتجِاانُوأَآنَ

الس أَممالَعلَيِه ِجالْمالَِئكَةَفقَووأَهلُالَجلَّجيلُِلجالْبالرهرما ةَكَّماِلبعلَى
ِبقودحوأَ سكَمهتحِنجواَ * ِمرحالْا اريطَْألاِْتمنرتفَ * ةٌيِرافوكَاُءضيبةٌابحأَنها

حوالِْتنوحوِمشِبلُّكُ * اِرفَِقالْن أَذَِلكالِْرمالِْكِلمالْيِلِلججآِم * اِرب قَالَتةُن
فَِرصبنعاُهللافشكَفَ ِمرصبورصقُتيأَري ٍمالَعأَةَثَالَثَتيأَور *  اِمالشِضرأَنى
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منصاٍتوبع ِبملَ، ِبملَوعِقِرشمالْا سملَوعِبِرغمالْا علَى آِم * ِةبعكَالِْحطْا قَالَتةُن
كَمنيبفَ أَنا ِبا أَنا وِإذَا ِمٍةفَاِئطَذَِلكالطُّنِريوماِقنريهمحمالذَّكَرَألاِْبهحِرم

حرثَنفَِرهبَألاِْرهوجلْاكَمهتحِنجوأَ ِيف ومؤلُؤلُِيترجوا ثُناجرا ريوالطُِّتفَوقَما
يبِّساَهللانَحوح أُوتعاىلَ وأَنا ااجوفْأَيلَعلُزنتتوالْمالَِئكَةٍُةاعسدعبةًاعسقِلطِْيل
وِباجوفْأَ النقولَطْوأَاَءضيبٍةضوِفرمحأٍَبهذَنِمراِخبمميِهِديأَا ربنعوالْودعوالْدا

أَعفَوررخوبوالْ الرِمالَوالسِةالَالصِبمهاتوصوا ِمخفَمالْيِبِبحوالِْمركَمالْوِلسعلَى
شو لَّمسو علَيِه اُهللا آِممظَّوعفرصلَّى قَالَتةُنانوتشقَالْرمفَروقكَِسأْر ِةيمِخالْي

اصِتفَّطَوالنجومر كَِسأْعلَى ِبِةيِهبالْيِلاِدنقَالْي أَنا وِإذَا ،شرٍةببيكَاَءضِرافوأٍَةيشد
بيِماض وأَِنباللَّنا ِملَح؛ قَِجلْالثَّنِمدربوأَِلسعوالِْركَّالسنى وكَانَ شطَعِينقَِحلَد؛

ِدشفَيدتنلَاوتهشو فَهتبِرا أَئًيشدِجأَملَا وأَذَّلَا نويلَعاَءضِمنها مثُيمِظعرِمنها
ظَنرتب أَنا ِحيلَعلَخددقَضيبأٍَريطَوِإذَا فُِهياحنجِبرممثُِيترجِيف :ياِدؤعلَى

كلَيع الَماَلس كلَيع ِمالَالساِببنِم* اَلصالَةُ
كلَيع الَماَلس كلَيع ج* اَلصالَةُ ِمالَالظَِّحنِيف
كلَيع الَماَلس كلَيع م* اَلصالَةُ اِممغالِْبلُلَّظَيا

علَيكاَلصالَ الَماَلس كلَيع ن* ةُ اِمرِكالْلَسيا
كلَيع الَماَلس كلَيع ن* اَلصالَةُ ييِحِبالذَّلَسيا
كلَيع الَماَلس كلَيع الدِّذَ* اَلصالَةُ ييِحِحالصيِنا
كلَيع الَماَلس كلَيع الْذَ* اَلصالَةُ ييِحِجالرِملِْعا
كلَيع الَماَلس كلَيع النذَ* اَلصالَةُ ييِحِصفَالِْقطْا
كلَيع الَماَلس كلَيع ييِحِبالصِهجوالْذو* اَلصالَةُ
كلَيع الَماَلس كلَيع مهطَ* اَلصالَةُ ديؤيا
كلَيع الَماَلس كلَيع مهطَ* اَلصالَةُ دجميا
كلَيع الَماَلس كلَيع م* اَلصالَةُ وهِدهيا ياِدي
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كلَيع الَماَلس كلَيع مدمحأَ* اَلصالَةُ دمحيا
كلَيع الَماَلس كلَيع ز* اَلصالَةُ ِدالَِبالْنييا
كلَيع الَماَلس كلَيع القيامة* اَلصالَةُ زين يا
كلَيع الَماَلس كلَيع ن* اَلصالَةُ اِدبِعالْوريا
كلَيع الَماَلس كلَيع اِدشالررِهظْم* اَلصالَةُ
كلَيع الَماَلس كلَيع ن* اَلصالَةُ يِلِلخالْلَسيا
كلَيع الَماَلس كلَيع السالم * اَلصالَةُ باب من

د ِدِلومالْاُءعهذَا
الرِحيِم الرحمِن اِهللا ِبسـِم

والصنيِمالَعالْبِّرِهللاِدمحلْاَ سمالَوالسةُالَ، منِديِّعلَى آِلٍدمحا ِهوعلَى
صوأَِهِبحجِعماَني قَنِامهللَّ، منرضحدا انيلَعضِفاَفَكِقلْخنِمكِتوفْوصكيِِّبندِلوا

وأَِميِركْوالتزِِّعالْعلَِخِهِتكَربِب ِبنِكس؛ وميِمِعالناِتنجِهاِروِجا بنعتِّ؛ وجِرظَالنا كِهِإىلَ
وأَِميِركَالْ ِمنرِج، ِبيِمِلَألاْكاِبقَِعنا أَكِمروكَكوِدوجكِلضفَ، ،نيِماِحالرمحريا
ننِامهللَّاَ وِبفَطَصمالْاِهجِبكلُأَسا وِبفَووالِْقدالصِِّلهأَِهآِلى اِرربَألاِْهِبحصا؛

ّالشوكُفَر عنلَنا، ومنوا ومينِعا وبفًِعسا ِمنئْوِّا وغُورصقُِةنجالْنا اَفًرا ننِامهللَّا كلُأَسا
وآِلاِرتخمالْيِِّبالناِهجِب أَاِريخَألاِْه، الذُّنعرفِّكَتنْ، وناِرزوَألواْبنوا ِمنجِّ، يِعِمجنا
وتاِرطَخَألواِْفاِوخمالْ منِملْبقَ، قَا ِيفناِلمعأَِريِسينِماهنمدا ؛اِرهجِإلواْرِّالسِّا

ذُنلَرِفواغْ ِإنبنوا بارفَّغَززِيعكنا قُمابوثَلِْصووأَمهاللَِّغلِّ؛ نِمِهاِلموكَِهاِممتِبئِرا
الْ شةًاديِزيِفِرالشِدِلوموالِْةيفَِرالشِةاَءرِقهِذِه منيِِّبنِفرِيف علَيِهٍدمحا اُهللا صلَّى
ثُ لَّمسومش عاِهللانُوضِرنرِياِهالطِّنيِبيِّالطَِّهِتيبوآِلِهاِبحصوأَِهآِلِفرِيف مِهيلَتعاىلَ

ر وِإىلَ ِعنيمِبأَوِحأَجينآد حنمِّوأُما توماَءوا ِممهنِملَاسنا   *   نيِلسرموالْاِءيِبنَألاْنا
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لَصواِهللاتلَعِهيمصو ِعنيمأَجةًقَداِرجِمةًينجالِْهاِبنكَمِمرلَّمسو علَيِه اُهللا *   صلَّى

ر انِممِهِبملَعأَتنوأَمِهِتهوِجمِهِببوسمِهِلجَألِةُيفَِرالشةُوالَالتِِّتانكَنموِحِإىلَ
خقُ * ةًاص رالَوملٌاِزنورنكنِممِهِربووعلَى ابوثَمهاللَِّلِصوأَ * نيِمالَعالْبنا

التِّ ِإنِمِةوالَهِذِه نرنوهلْعواج * مِهيلَا   *  مِهيبنجنعضرَألاْاِفوجمِهيلَعالًاِزا

قُمهلَمهاللَِّحسوافْ وارمِهيرصبدم،مِهِربوِيف ،حمِسن ِإذَا ِإنرا كَمِهيلَا اللَّ، ذَِلكهم
ولَنيِمِلسمالِْراِبقَمِراِئسوِلمِهِتبرتاِنكَّسوِلمِهِراِوجموِلمهلَ وِلن؛ وأُنيداِلوا ايناِذتسا

ومنِخاِيشوم* ايناِذتسأُاِذتسوأُ وِلنِخاِيشمِخاِيشا انيلَِإنسحاَنموِل* انملَّعنما
حوِل لَه نمقالداِءعلَعيِل* انومأَنوأَاصو نرِياِضحالْكيِدِبعوِلِريخالْاِءعدِباهنيصونا

ِعاِمالسِل * نيأَِةافَّكَوِإلاِْلهاِنميِعنيمأَج  *حرِّومنالن علَى منفَّووتاِرا عفَواد. نيِمِلسا
عنش أَكِتمحرِب * نيِماِلالظَّرا )مت( نيِمالَعالْبِّرِهللاِدمحوالْنيِماِحالرمحريا

التوِحيِد دعاُء
اَهللا يا اَهللا كَِرمييا يا فُوع يا ِحيمر يا نمحر يا اِهللا رسولُ دمحم اهللا ِاالَّ ِالَه الَ

ماَللَّه اِلِحنيِبالص واَحلِْقِْين مسِلما توفَِّين اِحِمنيالر محاَر يا وارحمِين عني ففَاع
وآلباِء وأُمهاِيت وآلباِئي ِيل اِئياغِْفرنوَألب وجداِيت وَألجداِدي زوجِتي واُمهاِت

عبِد وُألستاِذي وخاالَِيت وَألخواِيل وعماِيت وَألعماِمي وأَخواِيت وِإلخوِيت وبناِيت
واْالَمواِت مهِمن اَالَحياِء والْمؤِمناِت ِمِننيؤوِللْم اْآلرواِسي اِهللار«اْحلَِكيِم حمةُ

ِعنيمأَج ِهملَيع اْلعالَِمني» تعاىلَ بر واْحلَمدِِهللا اِحِمنيالر محاَر يا ِتكمحِبر
 

 

دِالاْاُءعِتساِرفَغ
ِالَه الَ الَِّذي ظِيمالْع اَهللا ِفرغتوِإاَس ومالْقَي اْحلَي وه لَيِهِإبتوأَالَّ
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يف
وسلم عليه اهللا صلى النيب مولد قراءة

سنة ١٣٢٨انشئت
اجتماعية اخالقية دينية علمية جملة

امتيازها( )لصاحب

االسكندراين القادر عبد السيد

باألوفست جديدة طبعة بطبعه اعتىن قد
احلقيقة مكتبة

الش دار بشارع احلقيقة مكتبة من بفاتحيطلب تركيا-استانبول٥٧فقة
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الفضول( )دحض

وسلم عليه اهللا صلّى الرسول والدة عند القيام حظر من على الرد يف
احلالق القامسي افندي حممد الشيخ االستاذ العالمة العامل بقلم

الرحيم الرمحن اهللا بســم
وعلى املصطفى حممد سيدنا على والسالم والصالة وكفى هللا آلهاحلمد

ابن حممد االطالق على اخللق اضعف فيقول وبعد والوفا الصدق اويل وصحبه
كتاب علي ورد قد بالقامسي الشهري الدمشقي احلالق قاسم الشيخ املرحوم العالمة

مشر على املنورة املدينة الغريةمن صاحيب من كل بامضاء والسالم الصالة افضل فها
اخواما وعلى الدين على الكاملنيواحلمية واالديبني الفاضلني العاملني املسلمني

اهللا عاملهما اهلندي اهللا كرمي حممد والشيخ الرامفوري القادري علي امحد السيد
يف الكالم بتحقيق املوسومة رساليت على اطلعا اما وملخصه آمني اخلفي بلطفه

وال الصالة عليه له امه ووضع املصطفى مولد قراءة عند القيام املدرجةوجوب سالم
جملة بالقبول) احلقائق(يف فتلقياها الثانية السنة من عشر احلادي اجلزء يف الغراء

حكم عن عارية قاال كما اا بيد احسان بكل وعليهما علينا اهللا انعم واالستحسان
ان الفاضالن هذان مين فاستحسن االصنام عبدة اهلند جموس بفعل للقيام املشبهني

تكو رسالة املانعنياحرر حكم وبيان اآليت اجلواب رد تتضمن االوىل للرسالة ذيال ن
اما دريا وما املسالك هاتيك سلك وممن لذلك اهل اين منهما ظنا القيام هلذا
هو كما العاجز ذا احلسن لظنهما ولكن ضرم غري يف ونفخا ورم ذا استسمنا

ذ وقصدت اخلطر هذا صعوبة واقتحمت االمر امتثلت باينشأما االعتراف مع لك
ومسيتها هنالك والدة(لست عند القيام حظر من على الرد يف الفضول دحض

آمني) الرسول طريق القوم واهلداية والتوفيق االعانة تعاىل منه السؤال(سائال ) صورة
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املذكورين الفاضلني من يل ورد .الذي

از على وقواهم الدين م اهللا ايد املسلمني علماء قول امللحدينما شبه احة
النبوية الشريفة الوالدة ذكر عند القيام عن سئل رجل قول نص) فأجاب(يف وهذا

عامل: كالمه من وسلم عليه اهللا صلى الشريفة روحه بقدوم القيام توجيه واما
الوجه هذا الن محاقام من ايضا فهذا له تعظيما فيقومون الشهادة عامل اىل االرواح

عند القيام فهذهيقتضي االيام هذه يف الوالدة تتكرر ومىت الشريفة الوالدة نفس حتقق
حكاية بعني يأتون ام حيث اهلند جموس بفعل مماثلة الشريفة للوالدة االعادة

عنهم) كنهيا(معبودهم اهللا رضى البيت اهل شهادة ينقلون الذين للروافض مماثلة او
سنة وعمله(كل فعله هذا) اي صار اهللا وهذهفمعاذ احلقيقية املنيفة للوالدة حكاية

فعل على يزيد هذا فعلهم بل والفسق واحلرمة باللوم حرية وشبهة شك بال احلركة
الفرضية املزخرفات هذه يفعلون وهؤالء واحدة مرة عام كل يف يفعلونه فام اولئك

بل احلقيقة معاملة ويعامل امر يفرض بان الشرع يف نظري هلذا وليس شاؤا هومىت
انتهى شرعا انتهى-حمرم مأجورين افيدونا ال ام صحيح اجلواب هذا فهل

نصه ما السؤال صحيفة حباشية جاء معبودهم: وقد والدة يوم جاء اذا انه
وتلتوي أنينا فتأن الوضع عند امرأة حتاكي هي مث متم حامل بامرأة يأتون املذكور

ويرق ولد صورة حتتها من يستخرجون مث فحينا ويصفقونحينا ويلعبون صون
انتهى اخلبيثة مالعبهم من ذلك غري اىل ويزمرون

املتقدم الكتاب عبارة ملخص ورد: هذا امنا ترى كما اجلواب وهذا قلت
العقول ضعفاء على الشبه اللقاء املسلمني على االختالق من املبتدعة اوضاع حبسب

آخره اىل كالمه اول من به خترص ما مجيع الن له والعيانفليتنبه احلس يكذبه مزيف
االّ بطالنه لبداهة عنه اجلواب عدم الالئق وكان سلطان من به اهللا يرتل انناومل

شبهاته ودحض كلماته رد عن عاجزون املسلمني ان امثاله وظن ظنه من خنشى
تطويل واملشاغبات املغالطات من فيه ما مع وهو وحنوهم اجلهالء ا ينخدع ولئال
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طائل غري هومن مآًء(بل الظَّمآنُ هبسحي ِبِقيعٍة ولنتكلم) ٣٩: النور*  كَسراٍب
فنقول وااللباب العقول ذوو يسلمه بكالم اجلواب هذا على العجز كون: حبسب اما

املتقدمة رسالتنا يف ذلك على الكالم بسطنا فقد واجبا التعظيم وكون للتعظيم القيام
اراد من قول(فلرياجعها اخلواما القيام توجيه واما املفتري او) هذا منه خمتلق فكالم

والسمني الغث بني مييزون وال والرباهني احلجج يعقلون ال الذين اجلهالء بعض من
على والدليل العاملني رب لرسول وحسده باملسلمني ظنه سوء ذلك على محله

وجهني من هذا روحه) االول(اختالقه قدوم من ادعاه ملا ليس كتابانه من اصل
وال الصاحل السلف من احد عن يؤثر ومل عقل حجة من وال امجاع وال سنة وال
يف اثر له ير ومل غريهم وال اتهدين االئمة من احد عن وال بإحسان هلم التابعني
تعاىل قال احلق عن والبعد السقوط غاية يف فهو هكذا كان وما غريها وال الصحاح

)انهرب هاتوا صاِدِقنيقُلْ متكُن ِانْ بسلطان) ١١١: البقرة* كُم ذلك يكن مل واذا
هلواه متبعا صاحبه كان وسلم عليه اهللا صلى رسوله على انزله ما وهو اهللا من بني

تعاىل قال اهللا من هدى هو(بغري كبر ِانَّ عِلٍْم ِبغيِر آِئِهموِباَه لَيِضلُّونَ كَِثريا وِانَّ
ِبالْمعتِديناَ لَمصلى) ١١٩: االنعام* ع النيب كان وملا بعضه ما االفاضل بعض قال

لو حىت بالقذة القذة حذو قبلها من سنن تتبع االمة هذه ان اخرب قد وسلم عليه اهللا
فيما والسنة الكتاب معىن يغري من فيهم يكون ان وجب لدخلوه ضب جحر دخلوا

هوا ويتبع ورسوله اهللا لالمماخرب وقع كما منه ليس ما الدين يف ويبتدع علم بغري ه
الصالة عليهم انبيائهم موت بعد املاضية امللل تغيري اسباب بعض من هذا اذ السالفة
مبطل كل انتحال من وعنايته وقدرته اهللا حبفظ حمفوظ الدين هذا لكن والسالم

احلق على ظاهرة قائمة طائفة فيه يزال وال جاهل كل غريهوتأويل نال ما ينله فلم
كل ان علمت هذا تبني اذا مطلقا شرائعها وتغيري كتبها حتريف من االديان من
بطالنه على الواضح الربهان بل برهان بال ومكابرات محاقات ادعاها اليت الدعاوي

وسلم عليه اهللا صلى قوله به خرص ملا اهللا(الدافع رد االّ على يسلم مسلم من ما
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ف روحي السالمعلي عليه ابو) أرد قالرواه عنه اهللا رضي هريرة ايب عن داود
انتهى صحيح واسناده املناوي

عند الشريف جسده اىل ترد الشريفة روحه ان وسلم عليه اهللا صلى فأفصح
واحلركة احلس رجوع الرد هذا لوازم ومن السالم عليه لريد عليه يسلم من سالم

فهذا معلوم هو كما قربهدلياالرادية يف حي وسلم عليه اهللا صلى انه على جلي ل
خيلو ال حيث اآلبدين ابد الشريف جسمه تفارق ال الشريفة روحه وان الشريف
عليه اهللا صلى هذا فكالمه ذكر كلما والسالم الصالة عليه عليه مسلِّم من الكون
والسال الصالة عليهم واالنبياء قلت فليتأمل كالم كل على القاضي هو موسلم

ايضا ثابت هو كما قبورهم يف احياء أي الثاين(كذلك يسأل) الوجه مل السائل ان
كما بتاتا القدوم لذكر يتعرض ومل رأيت كما فقط الوضع ذكر عند القيام عن اال
اهللا صلى قال املسلمني على وكذبه افتراؤه بذلك فتبني االفاك ايب هذا به غالط

داو ابو اخرجه فيما وسلم مسعودعليه ابن عن له واللفظ وصححه والترمذي د
لفظه ما له حديث شق يف عنه اهللا اىل(رضي يهدي الكذب فإن والكذب واياكم

حىت الكذب ويتحري يكذب العبد يزال وما النار اىل يهدي الفجور وان الفجور
كذابا اهللا عند يش) يكتب رأيته الذي يل فقاال اتياين رجلني الليلة رأيت قوالبخاري

القيامة يوم ذلك به فيصنع اآلفاق تبلغ حىت عنه حتمل الكذبة يكذب فكذاب شدقيه
غدر(والشيخان عاهد واذا اخلف وعد واذا كذب حدث اذا ثالث املنافق )آية

رواية يف مسلم مسلم(وزاد انه وزعم وصلى صام بعضهم)وان : وقال

فيمن حيلة حيله* ينميل الكذاب يف وليس
م خيلق كان يقومن قليله* ا فيه فحيليت ل

اخل(فليتأمل يقتضي الوجه وهذا االختالق) قوله من قبله ما نظري هذا قلت
كما الوالدة بنفس وال تزييفه مر كما روحه بقدوم املذكور القيام نعلل مل اننا حيث
يعد الذي التعظيم شعار من االزمان هذه يف صار قد بأنه عللناه بل ههنا به غالط
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 واجباتركه القيود ذه املذكور التعظيم صار حىت عنه ورغبة به استخفافا بل اونا
فاحفظه ذكرها املتقدم الرسالة يف اوضحناه كما لذلك حينئذ واجبا القيام فيكون

اخل( للوالدة االعادة فهذه ايضا) قوله املنتحلة الكلمات هذه على وقف من قلت
برهان بال ومكابرات محاقات كلها االسالموجدها دين عن خارجة هي بل مر كما

واليد والبيان بالقلم شبهها وازالة انكارها قادر مسلم كل على جيب فيه حمرمة
كل من العلم هذا حيمل وسلم عليه اهللا صلى بقوله املرادين مجلة من ليكون واللسان

ك او اجلاهلني وتأويل املبطلني وانتحال الغالني حتريف عنه ينفون له عدو قالخلق ما
حبجة املنكر عن والنهي باملعروف االمر من تعاىل اهللا اوجبه ما اعظم من وذلك
ومل مثاله على ناسج ينسج مل الذي االخرق االمحق هذا مثل دعوى تدحض واضحة
نورا الظلمة رأى حىت قلبه اهللا اعمى ممن كأمثاله وهو منهاجه على سالك يسلك

تعاىل اهللا قال ظلمة اُهللاومن(والنور اُولَِئكيِرِد شيئًا اِهللا ِمن لَه ِلكمت فَلَن هتنِفت
اُهللا يِرِد لَم الَِّذينمهقُلُوب طَهِّري ).٤١: املائدة* اَنْ

نبيهم مولد قصة لتالوة اجتماعهم عند االسالم فعل االمحق هذا شبه وقد
ا بفعل الصاحلة االعمال من وسلم عليه اهللا والدةصلى ملثل اجتماعهم يوم وس

املولدين من كال االختصار سبيل على ههنا ولنذكر سلف كما املكفرات من اهلهم
االجتماعني بني البعيد البون ويظهر الفعلني بني الفرق للقارئ ليتبني فيهما يفعل وما

فيؤخذ ولد صورة فتضع حيلة حامل بامرأة اتيام من تقدم فكما اوس فعل مناما
هذا ان تعلم وانت بزعمهم إهلهم والدة ملثل فعلهم هو هذا اخل له ويرقص حتتها
إلله اثبام منها ختفى ال مكفرات على بل وحمرمات حمظورات على مشتمل الفعل
وغريه انني من وضعها عند امرأة حتاكي وتانا كذبا حامل بامرأة اتيام ومنها باطل

من ولد استخراج ومنها مر ومنهاكما بزعمهم ومعبودهم إلهلهم مماثل حتتها
واما املذكورة للوالدة اجتماعهم عند سنة كل اعماهلم هي هذه اخل ولعبهم رقصهم
املار رسالتنا يف فمبسوط وسلم عليه اهللا صلى اخللق سيد مولد يف املسلمون يفعله ما
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قا فنقول املقابلة ملناسبة نزرا شيئا منها ولننقل فلنراجع يفذكرها الربيع مواكب يف ل
يومه او ليلته املولد بامر بالعناية العادة جرت لفظه ما له كالم اثناء الشفيع مولد
القرآن وقراءة للفقراء واالحسان الطعام واطعام الفرح واظهار االجتماع يقع حبيث
املولد قصة وقراءة وسلم عليه اهللا صلى عليه والصالة النبوية القصائد وانشاد والذكر
امللك احدثه من واول قال ان اىل ومعجزاته كراماته من عليه اشتمل وما الشريف
قوله من فتبني اخل الصلحاء وعامة العلماء افاضل عليه فاقره اربل صاحب املظفر
حىت عليه جممعا صار عظيمة وطاعة مستحسنا فعال كونه مع الفعل هذا ان اخل فاقره

فليتأ اهللا شاء ما اىل بل اآلن اليوماىل املشهور على هو يومه او املولد ليلة وقوله مل
الشهر آخر اىل متتابعة متوالية قراءته تزل ومل االول ربيع شهر من عشر الثاين
انعم نعمة كل من وحنوه سرور حادث عند يقرأ امنا السنة آخر اىل وبعده املذكور

ت ومل معلوم هو كما ذلك بتكرر ويتكرر االمة هذه على ا اعماهلماهللا هذه زل
ومن االرض اهللا يرث ان اىل كذلك يزالون وال الشريف املولد لقراءة اجتمعوا كلما
وسلم عليه اهللا صلى النيب على يصلون املذكورة القصة قراءة اثناء ويف هذا عليها
الوضع ذكر عند مث اخل سريته وحسن مدحه على مشتملة متعددة اناشيد مع مرارا

اهللا صلى له االدبوالوالدة بغاية اقدامهم على مجيعا احلضور يقوم وسلم عليه
للصالة مكررين وسلم عليه اهللا صلى له وحمبة الشريف ملقامه تعظيما واالحترام
والسالم وبالصالة اهله هو مبا عليه والثناء تعاىل حبمده الس هذا خيتم مث االبراهيمية

و للحاضرين وبالدعاء وسلم عليه اهللا صلى عملعليه هو هذا املسلمني جلميع
هذا تبني اذا املنيفة قصته لتالوة فيه اجتمعوا جملس كل يف اجتماعهم وقت املسلمني
ورسوله اهللا ندب اليت الذكر جمالس مجلة من وحيسب يعد الس هذا مثل ان علمت
لغة عليه يطلق ما كل من كثرية افراد يتناول عام لفظ الذكر لفظ الن وذلك اليها

رسولوشر على والسالم والصالة والدعاء القرآن كقراءة صاحل وعمل طاعة انه عا
ففي معلوم هو كما للشارع احملبوبة االعمال من ذلك وغري وسلم عليه اهللا صلى اهللا
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القرآن وقراءة والتسبيح والدعاء والشكر الطاعة الذكر لفظه ما وشرحه القاموس
ع والثناء وليله وتسبيحه اهللا النيبومتجيد عن الصحيح ويف انتهى حمامده جبميع ليه

قال انه وسلم عليه اهللا بقوم(صلى مروا فاذا االرض يف سياحني مالئكة هللا إنّ
حاجتكم اىل هلموا تنادوا اهللا يسبحونك)يذكرون وجدناهم وفيه احلديث وذكر

قال انه وسلم عليه اهللا صلى عنه السنن ويف جم(وحيمدونك يف قوم اجتمع لسما
القيامة يوم ترة عليهم كان اال علي فيه يصلوا ومل فيه اهللا يذكروا والترة)فلم

الذكر انواع من واحد نوع على اشتمل االس من جملس كان فاذا واحلسرة النقص
اوىل ذكر جملس منه متعددة انواع فيه اجتمع ما يسمى فبأن ذكر جملس يسمى

االعمال من فيه يكن مل لو بل والسالمواحرى الصالة عليه عليه الصالة اال املتقدمة
تضرع اآلدميني من هي واليت العلماء من مجع الشريف امسه ذكر كلما اوجبها اليت
حيث لكفى استغفار املالئكة ومن بالتعظيم املقرونة رمحته اهللا من هي كما ودعاء

فا وباجلملة فليتأمل االذكار اهم من هي بل ذكر ذاا حيث من الذياا لس
القربات افضل من وسلم عليه اهللا صلى اخللق سيد مولد لقراءة املسلمون فيه اجتمع
امللحد اجلاهل هذا متثيل فما مر كما الطاعات من انواع على الشتماله والعبادات
بالظلمة والنور بامليت واحلي باجلهل العلم كتمثيل اال اوس بفعل االسالم فعل

لل( مماثلة او اخلقوله على) روافض خيفى ال اذ واالفتراء الكذب من قبله ما نظري هذا
يوم اعماهلم وشاهد جهالئهم من الغالة السيما الروافض بعض احوال على اطلع من
اهل بعض حلالة حماكاة البنات من وغريهم غلمان متثيل من يفعلونه وما عاشوراء

وتنف اجللود منها تقشعر حبالة عنهم اهللا رضي القلوبالبيت هلا حمرمات-طر فيها ان
علىال الكالم بسطنا وقد خيفى ال كما كذبا لكونه حمرم هو الذي التمثيل سيما

جملة يف املدرجة رسالتنا يف الثانية) احلقائق(ذلك السنة من الثالث اجلزء يف الغراء
احملظور االيذاء من بانفسهم يفعلونه ما ذلك على ويزاد شئت ان اليها شرعافارجع

بآالت واالبدان الرؤس وجرح والصياح اخلدود ولطم الصدور كضرب وعقال
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على امع احملرمة النياحة جنس من هذا ان تعلم وانت معلوم هو كما جارحة
.حترميها

الروافض غالة بفعل النبوي املولد قصة يف املسلمني فعل االخرق هذا فتمثيل
املسلمني على عظيم تان مر و(كما اخلقوله باللوم حرية احلركة هذه) هذه دعواه

لريميهم باوس شبههم فرده عليه وتقول فحده زناه باب من هي بل مرية بال فرية
تعاىل اهللا من يستحق ما عليه وتانا افتراء ذلك وغري والفسق مىت(باحلماقة قوله

كما) شاؤا الذكر جمالس من صارت الشريف املولد قصة قراءة ان علمت تقدمقد
وقتا الشارع هلا جعل وال معني وقت هلا ليس احلديث يف مر كما وهي آنفا
االوقات بعموم يشعر االطالق وظاهر مطلقة هي بل خمصوصا عمال وال خمصوصا
تقدم ومبا واالجر الثواب ازداد الذكر تكرر فكلما ظاهر هو كما واحلاالت واحملالت

شرعي صار نفسه الشريف املولد فعل ان مجيععلمت عند مستحسنا فعله على مثابا ا
يف الندراجه ايضا شرعي ذاته حيث من الشريف الوضع عند القيام وان املسلمني

وسلم عليه اهللا صلى قوله وهو الصحيح احلديث حسنة(عموم سنة سن اخل)من
ال وسلم عليه اهللا صلى له تعظيما واستحسنوه سنوه هلمفاملسلمون شهد وقد سيما

با حسن(نالشارع اهللا عند فهو حسنا رأوه السنة)ما افراد من فرد حينئذ فهو
هذا يقول فكيف االصول علم من طرف على هو من على خيفى ال كما احلسنة

املغالطة هلذه فليتنبه الشرع يف له نظري ال اخل(االمحق يفرض بان لك) قوله قدمنا
صفحا نضرب فلذا وبطالنه الكالم هذا مثل تزييف وبيانمرارا رده يف التطويل عن

التمويه من فيه ما بيان عن مهال نتركه ال اننا غري وباطله انه: عاطله املبطل هذا ظن
الضالني من عندهم صار بانه يدر ومل املسلمني على تروج احلماقة ذه اتى اذا

احلق به ليدحضوا بالباطل جادلوا الذين من وانه .املكذبني

حرام حلل من ان خيفى مسلماوال كفر او كذلك حالال حرم او عليه جممعا ا
مزخرفات الطاعات من طاعة مسى او كذلك اومبكفر عبادة من فعال شبه او فرضية
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نيب بتعظيم مشعرا فعال انكر او فاعله تضليل بقصد املكفرات من مكفر بفعل طاعة
ال االنبياء يؤدمن مبا والسالم الصالة وعليهم عليه الشفعاء سيد حتقريهسيما اىل ي

احد على يدل السياق كان او ازدرائه او به االستهزاء او االستخفاف او تنقيصه او
وعليهم عليه مقامهم او مقامه يغمص ما كل من ذلك حنو او املذكورات هذه
عليه قامت فان واال تاب فان ويستتاب فيعرف جاهال كان فان والسالم الصالة

ا ايد االمور اولياء فعلى قضاءاحلجة الشرع عليه يقضي مبا يعاملوه ان الدين م هللا
اعلم تعاىل واهللا مضل ضال النه ذلك مثل عن وامثاله .يردعه

دمشق( يف )احلقائق

سنة احلرام .هـ١٣٣٠حمرم

العطار افندي حممود الشيخ الفاضل للعامل ]١[رسالة
عند( القيام استحباب

والدته والص)ذكر العاملني رب هللا امجعنياحلمد خلقه اشرف على والسالم الة
اهلندي علي امحد السيد بإمضاء املنورة املدينة من ورد سؤال على اطلعت قد وبعد

نصه وهذا على-الرامفوري وقواهم الدين م اهللا ايد املسلمني علماء قول ما
رجل قول يف امللحدين شبه الگنگوهي(ازاحة امحد رشيد فتواه]٢[اى ذكر كما

كتابهتلميذ يف االنبيهتوي اهلندي امحد خليل القاطعة(ه مث١٣٩صفحة) الرباهني
ص اجوبته يف وذكر بالعربية وترمجها عند) ١٤س١٦: خلصها القيام عن سئل

فاجاب النبوية الشريفة الوالدة كالمه(ذكر نص لقدوم) وهذا القيام توجيه واما
االر عامل من وسلم عليه اهللا صلى الشريفة فيقومونروحه الشهادة عامل اىل واح

نفس حتقق عند القيام يقتضي الوجه هذا الن محاقام من ايضا فهذا له تعظيما
مماثلة الشريفة للوالدة االعادة فهذه االيام هذه يف الوالدة تتكرر ومىت الشريفة الوالدة

                                                 

)
١

املغريب)  الدين بدر حممد الشيخ الشهري احملدث والعالمة الكبري االستاذ تالمذة  احد

)
٢

سنةرشيد)  تويف اهلندي الوهايب الگنگوهي  .] م١٩٠٥. [هـ١٣٢٣امحد
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معبودهم لوالدة حكاية بعني يأتون حيث اهلند جموس مماثلةاو) كنهيا(بفعل
وعمله فعله اى سنة كل عنهم اهللا رضى البيت اهل شهادة ينقلون الذين للروافض
وشبهة شك بال احلركة وهذه احلقيقية املنيفة للوالدة حكاية هذا صار اهللا فمعاذ
يف يفعلونه فام اولئك فعل على يزيد هذا فعلهم بل والفسق واحلرمة باللوم حرية

هذ يفعلون وهؤالء واحدة مرة عام هذاكل وليس شاؤا مىت الفرضية املزخرفات ه
شرعا حمرم هو بل احلقيقية معاملة معه يعامل او امر يفرض بان الشرع يف -نظري

كالمه مأجورين-انتهى افيدونا ال ام صحيح اجلواب هذا جوابا-فهل واقول
تعاىل باهللا مستعينا ذلك الكالم-على وبسط وجوه من صحيح غري اجلواب هذا ان

يعلميف ومنه هلم وتعظيما اكراما الشرف الهل القيام حكم لبيان حيتاج املقام هذا
انه الفرض اذ باالوىل وسلم عليه اهللا صلى الشريف مولده ذكر عند القيام استحباب
القيام فنقول وسلم عليه اهللا صلى الرسل الشرف وحمبة وتعظيما اكراما يفعل امنا

دل مسنون للعلم تعظيما اخلدريللعلماء سعيد ايب عن سننه يف داود ابو رواه ما يله
قال وسلم عليه تعاىل اهللا صلى النيب عن صحيح باسناد عنه تعاىل اهللا قوموا(رضى

سيدكم قال)اىل للتعظيم املقتضى الشرف من له ملا عليكم القادم معاذ بن سعد يعين
جاءت وقد الفضل اهل من للقادم القيام يستحب النووي وملاالمام احاديث به

احلديث من يؤخذ الصغري اجلامع شراح وقال انتهى صريح شيء عنه النهي يف يصح
لالمراء القيام اما ورياء عجبا ال للعلم تعظيما العلماء لنحو القيام سن املتقدم اى
كعكرمة الصحابة لبعض قام وسلم عليه اهللا صلى انه ثبت وقد للمداراة فيطلب

عنهما اهللا رضى انوعدي على احلديث ومحل له قام ما عند ثابت بن حسان واقر
الدابة عن ترتيله الجل القيام على محله من اوىل للتعظيم كان لسعد بالقيام االمر
القيام استحباب ينايف وال الكل ال البعض المر كذلك كان لو النه انتهى به املرض

ا ان صحيح بإسناد معاوية عن وغريه امحد االمام رواه عليهما تعاىل اهللا صلى لنىب
قال النار(وسلم من مقعده فليتبوأ قياما الرجال له يتمثل ان احب فقول)من
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احبه اذا له يقام من ي فيه امنا اخلرب هذا وغريه الطربي كاالمام احلديث شراح
ال الذي بل واالوىل االصح قائال النووي االمام ورجحه اكراما له يقام من ال تكربا

ا ملحاجة فلو عنه املنهي فهو له القيام حيب ان املكلف زجر معناه ان سواه ما ىل
رو ما واما انتهى عليه لوم فال له فقاموا بباله دخليخيطر اذا كانوا الصحابة ان

له كراهته من يرون ملا له يقومون ال وسلم عليه تعاىل اهللا صلى اهللا رسول عليهم
علي اهللا صلى وشفقته تواضعه من سيدفهو هو اذ شرفا اهللا زاده بامته وسلم ه

القيام ان ال سريته من معلوم هو كما انتقصه عمن يعفو كان انه حىت املتواضعني
السالم عليه عنه ورد ما وكذا لغريه وفعله به امر ملا واال عنه كما(منهي تقوموا ال

بعضا بعضهم يعظم االعاجم و)تقوم تعاظما القيام حمبة على حممول بدليلفهو تكربا
الشرف الهل واالكرام للتعظيم مطلوب القيام ان ثبت فاذا االعاجم تقوم كما
واحق اوىل انه بل له تعظيما وسلم عليه اهللا صلى مولده ذكر عند منه مينع فكيف
واهل احملدثني ومن االربعة األمة فقهاء من واحد غري نص وقد امته الحد القيام من

وتأك استحبابه على يفالسري اهليتمي حجر ابن بقول تغتر وال املسلمني لعموم ده
فهذا انتهى اخلواص خبالف معذورون فالعوام تعظيما يفعلونه امنا الناس ان فتاواه
الشهري العامل فعله وقد وسلم عليه تعاىل اهللا صلى بتعظيمه احق اخلواص بل منه هفوة

الع عليه واستمر حيصى ال ممن وغريه السبكي الدين ويستمرتقي هذا يومنا اىل مل
بدعة انه له ختيل فان غال مبتدع اال وحيرمه ينكره وال القيامة يوم اىل تعاىل اهللا انشاء
البدعة بل مذمومة بدعة كل وليست حسنة ولكنها بدعة هو نعم فنقول مذمومة
كتدوين واجب او فرض هي بدعة من فكم معلوم هو كما اخلمسة االحكام تعتريها

ال ذاالعلوم ما شعري فليت منهم املانع هذا الذين الضالة الفرق على الشبه ورد دينية
فيه هل الشريف مولده ذكر عند القيام ويف لبعض بعض قيام يف املانع هذا يقول
خياطب ان يليق فال واملشاهدة للحس معاند مكابر فهو التعظيم منع فان ال ام تعظيم

تعظيمه وعد التعظيم يفيد انه سلم فيكونوان محاقة وسلم عليه تعاىل اهللا صلى
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بكفره حيكم اهانه ومن وسلم عليه تعاىل اهللا صلى الشريف جلنابه واهانة تنقيصا
او بالعلم االستهزاء منها ان الردة باب يف ذكروا قاطبة الفقهاء الن دمه وهدر وردته

موجبا السالم عليه امته علماء احد اهانة كان فاذا واهانتهم والردةالعلماء للكفر
شرح يف خسرو مال قال والتسليمات الصلوات افضل عليه املخلوقات بافضل فكيف
حال يف ولو شتمه او السالم عليه انتقصه من ان البزازية فتاوى من نقال الدرر
ايب االعظم واالمام عنه اهللا رضى الصديق بكر ايب مذهب وهو حدا يقتل سكره

وامل الكوفة واهل والثوري الحنيفة اخلطايب قال واصحابه مالك مذهب من شهور
امجع املالكي سحنون ابن وقال قتله وجوب يف اختلف املسلمني من احدا اعلم
قال قال ما آخر اىل القتل وحكمه كافر وسلم عليه اهللا صلى شامته ان على العلماء

املختار(يف به) الدر واالستخفاف االستهزاء احلاق الشتم(وجيب ا) اى المامونقل
كتابه يف االمة(الشعراين هذه عن الغمة رضى) كشف عباس ابن عن الردة كتاب يف

فينهاها فيه وتقع وسلم عليه اهللا صلى النىب تشتم امرأة له اعمى كان قال عنهما اهللا
السالم عليه النيب يف تقع جعلت ليلة ذات كانت فلما ترتجر فال ويزجرها تنتهي فال

يف فوضعه املعول اهللافاخذ صلى للنيب ذلك ذكر اصبح فلما فقتلها عليه واتكأ بطنها
االعمى فقام قام اال فعل ما فعل رجال اهللا انشد فقال الناس فجمع وسلم عليه
صاحبها انا اهللا رسول يا فقال وسلم عليه اهللا صلى يديه بني قعد حىت الناس يتخطى

اب منها ويل تنتهي فال فايها فيك وتقع تشتمك يبكانت وكانت لؤلؤتني مثل نان
بطنها يف فوضعته املعول فاخذت فيك تقع جعلت البارحة كانت فلما رفيقة

السالم عليه فقال قتلتها حىت عليها هدر(واتكأت دمها ان اشهدوا ان)اال ومعلوم
احلقد يورث ولذا به املباالة وعدم باهانته يشعر الناس كرباء الحد القيام عدم

هو كما عليهوالضغائن تبىن الشريف الشرع مدارات احد والعرف اآلن العرف
املفيت آداب رسالته يف عابدين ابن العالمة قال :االحكام

اعتبار له الشرع يف يدار* والعرف قد احلكم عليه لذا
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ا الفقهاء وحكم عليها الناس تعارف وقد فيها نص ال مسألة من فكم
املانع يقول فكيف كتبهم يف باللوموتداولوها احرى شك بال القيام فاعل ان

مثله يصدر ال عظيم وور افتراء فهذا اخل اوس بفعل شبيه وهو والفسق واحلرمة
اال يريد ال الشريف مولده ذكر عند قام اذا املوحد فاملسلم عامل عن فضال مسلم من

باجي فرحا قليل دونه االرواح بذل الذي الرسالة ملنصب واالحترام هذاالتعظيم اد
عظم من فيه ملا للعاملني رمحة هو الذي سنالرسول كما امجعني خلقه على اهللا منة

اشرف ظهور نعمة من اعظم نعمة واى نعمة جتدد عند شكرا تعاىل هللا السجود
عليه تعاىل اهللا صلى بوالدته بشر ملا اباهلب عمه ان حىت وسلم عليه اهللا صلى الرسل

ع به فرحا جارية اعتق خففوسلم بان ذلك بسبب اهللا فجازاه والسالم الصالة ليه
واملقصود احملب املسلم حال فكيف معاند كافر انه مع اثنني ليلة كل يف العذاب عنه
بان املانع كالم يشعر ورمبا العام العرف هو كما القيام ومنه يفيده ما بكل التعظيم

ال عليه فيها برز اليت للساعة يطلب طلب اذا القيام اذهذا امه بطن من والسالم صالة
اخل اوس فعل يشبه فال املولد قرئ كلما ذلك تكرار واما تقدم كما نعمة اعظم هو
وله تكرره من مينع فال التعظيم بالقيام القصد كان مىت النه حبت حتكم هذا له فنقول

ع الصالة وجوب نظريه فمن له نظري ال املانع قال كما ال كثرية الشرع يف ليهنظائر
الس يف ذكر لو االئمة من كثري قال حىت ذكر كلما وسلم عليه تعاىل اهللا صلى
الفاضلة االيام تعظيم وكذا سببه لوجود مرة الف عليه يصلى مرة الف الواحد
وهو السبب وجد ملا هنا كذلك تكررت كلما بتكرر واحيائها بصومها والليايل

الشريفة والسالم الصالة عليه سريته مناطقراءة هى اليت املنيفة احواله على واالطالع
القارئ يصل ما فحني حال كل يف عينيه نصب جيعلها ان املؤمن وعلى كمال كل
العظمى النعمة هذه يتذكر امه بطن من وسلم عليه تعاىل اهللا صلى بروزه ذكر اىل

بان ويقال املرء عليه يالم هذا فهل عليها تعاىل هللا وشكرا له تعظيما شبيهفيقوم ه
فعل ما ميثلون الذين الرافضة وفعل معبودهم والدة حيكون الذين الكفرة اوس بفعل
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متولدا حادثا معبودا جيعلون اصله من منكر اوس يفعله ما فان سنة كل البيت باهل
فعل ما متثيل وكذا ضالل على ضالال زادوا فقد ذلك كرروا فكلما صراح كفر فهو

على مشتمل البيت حالباهل املانع هذا يشبه فكيف ختفى ال حمرمات مفاسد عدة
وينشرون اهللا كتاب يتلون طيبة رائحة فيه معظم حمل يف اجلالسني املوحدين املسلمني
لذكر ويقومون ذكر كلما عليه ويصلون مطلوبة آداب بكل خلقه اشرف قصة

از فجعله الغلو محله حىت هؤالء حبال بوجوده وفرحا له تعظيما فعلوالدته من يد
عليه له تعظيما القيام هذا ونظري عظيم تان هذا اللّهم سبحانك والروافض اوس
حديثه قراءة وعند حياته يف السالم عليه حبضرته الصوت بغض االمر والسالم الصالة

تعاىل اهللا قال اهللا رسول كيا بتعظيمه يشعر باسم مناداته وكذا وفاته بعد يآ(وسريته
ا ِبالْقَوِلاَيها لَه تجهروا والَ ِبيالن صوِت قفَو كُماتواَص ترفَعوا الََ آمنوا لَِّذين

تشعرونَ الَ متاَنو الُكُمماَع تحبطَ اَنْ ِلبعٍض ِضكُمعب يغضونَ*كَجهِر الَِّذين ِانَّ
اِهللا رسوِل دِعن مهاتواُاَصاُهللاولَِئك نحتام الَِّذينراَجو مغِفرةٌ ملَه ِللتقْوى مهقُلُوب

ِظيمايضا) ٣-٢: احلجرات* ع تجعلُوا(وقال كَدعآِءالَ كُمنيب الرسوِل دعآَء
بعضا ِضكُمععلى) ٦٣: النور* ب الصوت رفع وحترمي تعاىل اهللا من النهي هذا فهل

ورد ما ايضا ونظريه السالم عليه تعظيمه ملزيد اال بامسه ندائه وحترمي الشريف صوته
يوم يصومون اليهود وجد املدينة قدم ملا وسلم عليه تعاىل اهللا صلى انه الصحيحني يف
موسى وجنى فرعون فيه اهللا اغرق يوم هذا فقالوا ذلك حكمة عن فسأهلم عاشوراء

فقال نصومه فنحن موسى منكم(فصامه مبوسى احق اى)انا بصيامه وامر فصامه
الوقت يف سابقة نعمة على الشكر اظهار جتديد ان يف صريح فهذا تعاىل هللا شكرا
نظريه ومن فيه تذكر وقت كل يف مطلوب هو بل مطلوب حدوثها لوقت املوافق
مل ندب او اجياب امر به املأمور النحر ايام يف االضحية عمل يل يظهر كما نايضا

مثل يف والتسليم الصالة افضل نبينا وعلى عليه الذبيح بنجاة الشكر اظهار عليه قدر
بتكليفه خليله اهللا فاخترب اجلنة من كبش وهو الفداء بانزال له ابيه ذبح من اليوم هذا



 -٤٥-

لبقائه ايثارا التكرمي بقصد عظيم بذبح رضاه يف سعى ما بعد فداه مث قلبه مهجة ذبح
ا قضائه امضاء احلقعن كان واذا خصوصا االعظم وحلبيبه عموما للعرب ابا جعله ذ

فيه وامرهم اكرب عيدا وحبيبه نبيه والد فيه جنى الذي اليوم هذا باختاذ اخللق امر
يتكرر عام كل ويف الشكر اظهار بقصد تعاىل منه وقع الذي للفداء مشاكلة بالنحر

عا لعموم رمحة االعظم حبيبه جسم ظهور يوم واجدرفاختاذ احق اكرب عيدا العامل مة
تعظيمه منها املقصود عليها املنصوص النظائر هذه جمموع اىل االنصاف بعني فانظر
بدعة ليس به معمورا فيكون التعظيم يف مثلها القيام هذا اليس والسالم الصالة عليه

يدخل فحينئذ عموما به كلفنا الذي التعظيم افراد من فردا جنعله انا على حتتمنكرة
ال النص داللة باب من فيكون يفاالمر االصول علماء حرره كما القياس باب من

تعاىل قوله مبورقْتالَو(مثل اللغة)يِمِتيالْالَا واهل االكل حرمة عليه فاملنصوص
مائه من الشرب النص فيشمل اليتيم مال من التناول مطلق حرمة النص من فهموا

وسك ثيابه من ثوب تعاىلولبس قوله ومثله وهكذا داره اُمهلَلْقُتالَفَ(ىن  *  فٍّا

فيدخل) ٢٣: االسراء النص يف يدخل االذى على يدل فرد فكل االذى مطلق املراد
مجلة من هذا زماننا يف خصوصا القيام كان ملا هنا وهكذا باالوىل والشتم الضرب

الن يف دخل وسلم عليه تعاىل اهللا صلى للنيب كثريالتعظيم وهو تعظيمه على الدال ص
تعاىل قوله فمنه والسنة القرآن ونِذيرا(يف ومبشرا شاِهدا اكلْنساَر ِلتؤِمنوا*ِانآ
وهقِّروتو وهرزعتو ورسوِلِه تعاىل) ٩-٨الفتح* ِباِهللا ولَتنصرنه(وقال ِبِه نِمنؤلَت *

عمران يف) ٨١: آل وكم به االميان مثل وجعله تعظيمه علينا تعاىل اهللا فرض فقد
الكالم بسط اراد ومن والسالم الصالة عليه تعظيمه على دالة آية من العظيم القرآن
فلرياجع القاطعة باالدلة عليه مربهنا مكلف كل على وفرضيته تعظيمه وجوب على

اللد واملواهب عياض للقاضي كالشفاء السري املعادلكتب وزاد القسطالين لالمام نية
ال فحينئذ العليل يشفي ما فيها فيجد وغريها القيم بلالبن بدعة القيام هذا يكون

قصد وعند ضال مبتدع فهو وحترميه انكاره يدعى فمن النص بداللة عليه منصوصا
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مفيت العالمة افىت وقد سلف كما وردة كفرا يكون الشريف ملنصبه والتنقيص االهانة
نقله كما واستنكارا اهانة الناس يقوم حني يتركه من بكفر السعود ابو االمام الثقلني

السمهودي .العالمة

يقوم ال من ونسبة الناس عموم عند فتنة اثارة القيام ترك يف كان ورمبا هذا
جتاوزوا الذين الوهابية مذهب اىل وسلم عليه اهللا صلى له تعظيما الناس قيام عند

ال يف وزيارماحلد واالولياء باالنبياء بالتوسل يقولون حيث التوحيد اهل بتكفري غلو
املسلمني لتكفري سبيل فال بواسطتهم تعاىل اهللا من احلاجات وطلب م والتربك

س اذا وحلظة ساعة كل بل متعددة مرات يوم كل بالتوحيد الناطقني لواأاملوحدين
اح جباه تعاىل منه طلبوا حاجة تعاىل الكفراهللا اىل يكفرهم من بل قضاءها عنده بابه

عبد يا او حاجيت يل اقض اهللا رسول يا يقول املوحد املؤمن مسعنا لو حىت اقرب
على كالمه وحنمل ظاهره اعتقاد عن ننهاه بل نكفره ال كذا منك اطلب القادر

ا يف كثري وهو املعاين علماء بينه كما العقلي ااز وهو االسناد يف كقولهااز لقرآن
هي(تعاىل سبب) ٣٦: املؤمن * احرصِيلِنابانُاما وهامان العملة فعل البناء فان

مرادي ان فيقول حاجتك قضاء العبد من تطلب كيف للعامي قلنا لو اننا حىت آمر
دالة قرينة وجدنا فمىت تعاىل عنده وجاهه العبد ذلك بسبب حاجيت يقضي اهللا ان

املتكلم ان اازعلى على تعاىل لغريه االفعال اسناد ظاهره الذي كالمه حنمل موحد
الشاعر قول محلوا :كما

الكبري وافىن الصغري العش* اشاب ومر الغداة يكر
بعد قوله بدليل ااز :على

مسلمون اننا والنيب* فملتنا صديقنا دين على
بالتوحي ينطق الذي العامي وكذا موحد انه على دل انفانه يلزمنا دائما د

ااز على ظاهره يراد ال الذي كالمه .حنمل

صلى الشريف مولده ذكر عند القيام استحباب من فيه حنن ملا ولنرجع هذا
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ان ليعلموهم الناس قام اذا بالقيام احق فهم العلم الهل خصوصا وسلم عليه اهللا
وباطنا ظاهرا ومؤكد مطلوب وسلم عليه تعاىل اهللا صلى يفتعظيمه مرة كنت وقد

الشريفة الوالدة ذكر عند القيام يرى ال ممن وكان املعاصرين احد فيه وكان جملس
وباتباع بالقلب التعظيم ان فقال وسلم عليه تعاىل اهللا صلى تعظيمه فيه اليس فقلت

الصالة عليه هووسنته بل به بأس ال فقلت بدعة هو الذي القيام هلذا ال السالم
التع على حكمعنوان حىت ظاهرية الشريف الشرع ومعاملة عليه دال بالقلب ظيم

ومن قلبه على اطالعنا عدم مع باالسالم اهللا االّ اله ال ان بشهادة بلسانه اقر من على
القيام من نفوسنا يف الفناه ما صار وقد عليه الظاهر يدل مل اذا القلب يف ما يعلم اين

وال اليد من اجلوارح واعمال بعضا انتهىلبعض واالكرام التعظيم اسباب من لسان
الفعل ذلك كان سواء املنعم بتعظيم يشعر فعل بانه العريف احلمد تعريف يف قالوا وقد

بعضهم قال كما بالقلب او باالركان او : باللسان

ثالثة مين النعماء احملجبا* افادتكم والضمري ولساين يدي
ل القيام مثل هو بل بدعة ليس انه عرفت اهللاوقد صلى له تعظيما الشريفة ذاته

وقال االكوان سيد عليه مر حني قام حيث حسان سيدنا در وهللا وسلم عليه :تعاىل

فرض على للعزيز مستقيم* قيامي هو ما الفرض وترك
وفهم عقل له ملن يقوم* عجبت وال اجلمال هذا يرى

املنك ايها اهللا نشدتك العزيز بدل اخل للنيب قيامي علىويروى اقبلت لو للقيام ر
ان غريك نفس ويف نفسك يف يقع اما البعض وختلف فيه من اكثر لك وقام جملس
اهللا فو واجهلك امسجك فما واحترمك لك قام من خبالف حقرك لك قام ما الذي
ازيد هو بل قائال والرافضة باوس فاعله ومشبه وحمرمه القيام منكر على الخاف اين

احل فعل وهو ويتأكدمنهم القيام يندب انه فتلخص والردة الكفر قال ما اخل مقى
وفرحا واكراما وسلم عليه اهللا صلى له تعظيما الشريفة والدته ذكر عند ويستحب
حسنا ورأوه املسلمون ذلك استحسن وقد العامل على نعمة اجل هو الذي باجياده
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وسلم عليه اهللا صلى اليه مرفوعا ورد املسلمون(وقد رآه اهللاما عند فهو حسنا
ايضا)حسن النار(وورد يف شذ شذ ومن اجلماعة مع اهللا من)يد ذلك غري اىل

املنكر هذا بانكار عربة فال الناجني املسلمني سبيل اتباع على الدالة االحاديث
اهللا اعاذ قلبه على استولت شيطانية نزعة اال هو فما فاعله وتفسيقه القيام وحترميه

منه ويفسقوناملسلمني والسالم الصالة عليه منصبه من حيطون الذين امثاله ومن
االرشاد يدعون الم املسلمني على بلية اعظم مثلهم فوجود االسالم اهل ويكفرون
سبيل يوفقهم ان اما تعاىل نسأله االعتقاد جهة من الفساد اعظم العباد بني ويبثون

كل من ويكثر البالد سائر من ميحوهم او الناسالرشاد حيث واجلماعة للسنة متبع
الدين وائمة اصحابه وتعظيم وميتا حيا وسلم عليه اهللا صلى تعظيمه وجوب على

متت القيامة يوم اىل ا الناس وعمل ودونوها شريعته خدموا .الذين

عطار حممود الشيخ العالمة فتوى على تقريظ
احلقائق يف احملرر دمشق يف

الرمحن اهللا والصالةبســم معبود واكرم حممود اوىل هللا احلمد الرحيم
صاحب حممد وشفيعنا سيدنا مولود كل واشرف موجود كل افضل على والسالم
وعترته بيته اهل وعلى املشهود واملكان احملمود واملقام املورود واحلوض املعقود اللواء

ا اهل وسادات الوجود عامل يف الناس اشرف الصحابة ومجيع والكرموذريته لفضل
يف املؤكدة بالقبول احلرية اجلميلة اجلليلة الرسالة هذه طالعت فقد وبعد واجلود
الكرمي النيب احلبيب حلضرة والتكرمي والتعظيم احملبة كمال فيها واملنبعثة القلوب
العلماء قدوة لالمام اليه نسبة له من كل وعلى وسلم عليه تعاىل اهللا صلى الرسول

ا بركة اهللاالعالم جزاه املعطار الفضل ذي العطار افندي حممود الشيخ موالنا لشام
ش لتعظيمه وانه واآلخرة الدنيا يف خريا كافةأتعاىل من للثناء احق الكائنات سيد ن

باب كل عن بنفسه املغتر هفوات ورد العجاب بالعجب اتى ولقد واحرى املسلمني
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على املؤمنني ونبه تلبيساته عن القناع تعظيمفكشف شبه من ان ريب وال دسيساته
تعاىل اهللا صلى مباالنيب وام الكفار بفعل وسلم وبارك وصحبه آله وعلى عليه

الوالدة بذكر املتبشرين االخيار الربرة واوليائها االمة علماء شيطانه اليه اوحاه
العظي لشأنه وتعظيما الكرمي النيب يف حمبة املنيفة احواهلا ورواية اوقعالشريفة فقد م

ان االّ الدار تلك ويف الدار هذا يف البوار سوء من عليه خيشى االقطار يف نفسه
املسلمني ومجيع اهللا اعاذنا واالستغفار التوبة بتوفيق الغفار كرمي املوىل لطف يتداركه
التسليمات ومن افضلها الصلوات من عليه السادات سيد جباه اخلرافات هذه شرور من

ا ومن وتابعيهاكملها وصحبه آله وعلى ادومها التحيات ومن امتها وحزبهلربكات
بتعظيم واالستهزاء االدب سوء من التشبيهات هذه امثال فان الدين يوم اىل امجعني
حلبيبه تسلية وتعاىل سبحانه قوله ا واملستحسن ا الراضي وكفى املخلوقات افضل

يكون ومن كان من استهِزئ(اشرف سِخرواولَقَِد ِبالَِّذين اقفَح ِلكقَب ِمن ِبرسٍل
يستهِزؤنَ ِبِه كَانوا ما مهطريقأونس)٤١: االنبياء* ِمن القوم واهلداية التوفيق اهللا ل

سعيد حممد بن حممود بن اهللا هداية املبدئ املعيد ربه رمحة الراجي الفقري كتبه
مذهبا واحلنفي نسبا البكري مرةالشامي املنورة باملدينة وروده عام مشربا والقادري

انشاء السابعة املرة يف بفضله تعاىل اهللا رزقه الكرام الرسل اشرف قرب لزيارة سادسة
حرره والسالم الصالة عليه االنام خري جوار يف اخلتام حسن تعاىل شهر٩اهللا من

سنة االول خري١٣٣٠ربيع على تعاىل اهللا وصلى اهلجرة حممدمن سيدنا خلقه
ومن والتابعني واصحابه منهم كل وآل واملرسلني االنبياء من اخوانه سائر وعلى

آمني اهللا رمحة معهم وعلينا املغيث الكرمي وابنه الدين يوم اىل باحسان . تبعهم

هراملصورة
اهللا هداية

اهللاحسيب رسول حممد اهللا
هوريب االّ اله ال اهللا
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املالكية مفيت الدمشقيتقريظ حممود الشيخ رسالة على املنورة املدينة يف
والصالة املرسلني سيد تعظيم املسلمني مجيع على اوجب الذي هللا احلمد
ارواحهم الباذلني والتابعني وصحبه آله وعلى املخلوقات اشرف على والسالم

موال باب وعن فاقول موته بعد او حياته يف سواء حمبته يف احواليوامواهلم انال
جناب تعظيم على يدل مما هو املنيف وضعه ذكر عند والقيام الشريف مولد عمل
به وعملوا املؤمنون استحسن وقد رحيم رؤف باملؤمنني هو الذي الكرمي الرسول

احلسن بالسند ورد وقد قرون حسن(مدة اهللا عند فهو حسنا املؤمنون رآه هذا)ما
هو العطار افندي حممود موالنا حرره وهووما االبرار السنة واهل االخيار طريقة

الردئيحر االمحق اهلندي الرجل شطره اما خمذول حمروم اال ينكره وال بالقبول
بالضالل قائله على سجل ولقد مقال من اقبحه وما صريح وور قبيح كالم فهو

اخلامتة سوء من يتب مل ان عليه وخيشى قائمة الشريعة كتب من عليه الرد وادلة
املدينكت احلسيين اجلزائري امحد السيد الغين مواله اىل الفقري به

عبده ومصليا حامدا الربية خري حبرمة املالكية فتوى خادم
املهر صورة

امحد زائرياجلالسيد

املنورة باملدينة ااور احليدرآبادي الدين برهان السيد موالنا تقريظ
ل بكل هو ملن محدا الرحيم الرمحن اهللا والسالمبسـم والصالة حممود سان

فقد بعد اما املعبود لرب احلمادين واصحابه آله وعلى احملمود املقام صاحب على
ان فلعمري لطيفة فوائد من فيها ما على واطلعت املنيفة الرسالة هذه طالعت
زهق من شأن يف شان عما وصان احلق انوار بابراز الباطل ظلمات احمق قد املصنف

وجا الباطل انبه قيل مثله ويف حممود السماء من امسه نزل ملن بشرى فيا احلق ء
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اهللا حلبيب مسيا هو ملن سعادة ويا وعنود جحود اال ينكره ال السماء من ترتل االمساء
جزاء فهل االكوان سيد النيب عن الدرء يف احلسان منازل من مرتلة فنال احملمود

االحسان اال .االحسان

بر السيد الفقري املهاجركتبه احليدرآبادي الدين هان
املنورة املدينة وسالمه              يف اهللا صلوات منورها املهرعلى صورة

سنة١٥ الدين١٣٣٠صفر برهان سيد

الدمشقية الفتوى
بن حيىي حممد تعاىل اليه الفقري جلامعه الوهابية الطائفة على الرد املرحوميف العالمة
آمني له اهللا غفر احلسيين زميتا املكتيب امحد الشيخ

الرحيم الرمحن اهللا بسـم
وسيئات انفسنا شرور من به ونعوذ كلها احملامد جبميع العاملني رب هللا احلمد

هاد فال يضلل ومن له مضلّ فال اهللا يهد من سيدناياعمالنا على ونسلم ونصلي له
املعجزا ذي الدينحممد يوم اىل باحسان هلم والتابعني واصحابه آله وعلى الطاهرة ت

هو وسلم عليه اهللا صلى والدته ذكر عند والقيام الشريف املولد قراءة فان بعد اما
رآه الذي احلسن احسن ومن االسالمية البالد سائر يف املسلمون سنه ما احسن

لكونه عليه وامجعوا استحسنوه ما احب ومن املغفرةاملسلمون ترتل اهللا ذكر عند
اظهار القيام وهذا الربكة ترتل االولياء ذكر وعند الرمحة ترتل االنبياء ذكر وعند
ابو العالمة موالنا االسالم شيخ الثقلني مفيت افىت وقد والتعظيم والسرور الفرح

امل قراءة عند القيام هذا يترك من بكفر برمحته تعاىل اهللا تغمده العمادي ولدالسعود
من فرقة اال القيام هذا مينع وال واجلماعة السنة اهل مبخالفة الشعاره الشريف
االسالم شيخ افىت وقد تيمية بابن املقتدي النجدي الوهاب عبد اتباع من اخلوارج
الفرقة ان اخلوارج باب يف الدر على حاشيته يف برمحته اهللا تغمده عابدين ابن العالمة
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و اخلوارج من منالوهابية اخلارج اخلارجي ومعىن فلرياجع كثريا كالما ذكر قد
الضالة الفرق هذه احوال يف النظر اراد ومن للدين الرافض اى الرافضي ومعىن الدين
اهللا رمحة السبكي االمام ذكر فقد هذا زمننا اىل وخلفا سلفا العلماء كتب يف فلينظر

يف االسقام(عليه زما) شفاء يف وذكر الكفاية فيه النبهاينما يوسف الشيخ العالمة ننا
االزهري املصري العدل رضوان الشيخ العالمة ايضا وذكر احواهلم من نبذة رائيته يف
من بانه يقول القيام مينع الذي كان واذا افعاهلم من نبذة احملتاجني روضة كتابه يف

ف القيام مينع لكنه البدعة واهل الوهابية من ويتربأ واجلماعة السنة مااهل فيكفيه قط
رجال عنه اهللا رضى الوليد بن خالد سيدنا قتل وقد بالكفر ابوالسعود املولوي به افىت
عمر سيدنا وكذلك يعظمه مل لكونه صاحبكم وسلم عليه اهللا صلى النيب من له قال
عليه تعاىل اهللا صلى النيب حبكم اقبل ال له قال رجال قتل عنه اهللا رضى اخلطاب بن

اقبل بل االماموسلم صاحب يوسف ابو االمام وكذلك عنه اهللا رضى عمر حبكم
استخفافا منها جعل لكونه الدباء حيب ال قال رجل بقتل الرشيد حبضرة افىت االعظم
بتعظيم مشحونة جيدها العلماء كتب تتبع ومن وسلم عليه اهللا صلى حيبه كان مبا

ال وامواتا احياء املؤمن واحترام واالولياء فعلاالنبياء واما والنصارى اليهود كتعظيم
اجارنا والفجور والفسق والضاللة البدع اعظم من فانه اخلوارج والوهابية الروافض
هلذا املانع يقال ما وحاصل الثابت بالقول وثبتنا الضالل من وكرمه بفضله تعاىل اهللا

باحد واستخف وتكلم املسلمني ومقابر واالولياء االنبياء وزيارة اوالقيام االنبياء من
املسلمني امجاع عليه ملا وخمالف زنديق ومبتدع فاسق فانه والعلماء الصحابة من
وعشرين وتسعة وثلثمائة الف سنة القعدة ذي شهر من عشر التاسع اليوم يف .حرره

املكتيب حيىي حممد تعاىل اهللا اىل الفقري العبد
الشام يف احلديث دار مدرسة يف زميتا احلسيين
املهر صورة
امحد السيد بن حيىي حممد
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الدمشقية الفتوى على تصديقات
الرحيم الرمحن اهللا بسـم

وصحبه آله وعلى عليه اهللا رسول على والسالم والصالة وحده هللا احلمد
فقد بعد اما الشيخوسلم الفاضل العالمة من احملررة الدمشقية الفتوى على اطلعنا

تعظيم من واجلماعة السنة اهل عليه ملا موافقة فوجدناها امحد السيد بن حيىي حممد
حني الشريفة والدته ذكر عند بالقيام وسلم عليه تعاىل اهللا صلى املصطفى حضرة

ف ليتبوأ ذلك منع ومن املبارك املولد قصة مالقراءة ينفع ال يوم موفورا جزاءه ربه يه
سنة اخلري صفر ثاين املبارك االحد يوم يف حتريرا سليم بقلب اهللا اتى من اال بنون وال

وثالثني وثلثمائة .الف

السقا املعطي عبد ابراهيم الفقري كتبه
باالزهر الشريفة العلم خادم الشافعي
االزهر علماء احد بذر عفين حممد كتبه

عل االزهركاتبه علماء احد النجار حممد ي
االزهر علماء من الشافعي زهران حسني حممد الفقري

الرحيم الرمحن اهللا بسـم
الدمشقية الفتوى على اطلعت فقد اهللا رسول على والسالم والصالة هللا احلمد
القيام استحسان تفيد العامة الشرعية االدلة الن الشرعية االدلة ختالف ال فوجدا

اعلمعن واهللا والسالم الصالة عليه والدته ذكر .د

االزهر علماء من مذهبا الشافعي حاد اهللا عبد كاتبه
األزهر علماء من الشافعي علي ابوالنجا كاتبه
االزهر علماء من مذهبا احلنفي حسني علي كاتبه
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النبوي الشريف احلرم يف املدرس اخليارى امحد يس الشيخ موالنا حترير
اهللا الرحيمبســم الرمحن

واصحابه آله وعلى الفاتح اخلامت حبيبه على والسالم والصالة املانح هللا احلمد
الدين يوم اىل وتابعيهم التابعني مجيع وعلى وحمبته اتباعه يف الكاملني بطلعته الفائزين
احلائز اهلمام االمام حضرة من والشام احلرمني علماء على سؤال ورد فقد بعد اما

ا العلماءقصب يقول ما حاصله خان رضا امحد السيد موالنا الزمان هذا يف لسبق
جائز اهو احملافل يف وسلم عليه اهللا صلى النيب والدة عند القيام حكم يف االفاضل
افيدونا بالدنا علماء بعض افىت كما ممنوع هو ام افاضلنا عليه امجع كما ومطلوب

لنا حجة ليكون استقديتم االفاضل من اكابرمبا اجاب وقد اقتديتم م مبن ونقتدي
ملن ال لدوائه طالبا كان ملن السقام ويربئ العلل من يشفي مبا والشام احلرمني علماء
الكمال اهل لقول يقول ان ميكن ال للجدال العلم تعلم من فان الهوائه متبعا كان

اهللا فان هداهم على حترص ان وجل عز اهللا قول النصيحة الباذل يهديفيكفي ال
امجاع واتباع الدين شعار من االفاضل سلك يف االنتقام كان وحيث يضل من
املتغالني مع ال اجلمهور مع اين لبيان كليمات كتبت املتقني االكابر شأن من االماثل

والشرور البغي .اهل

يكن مل الشريفة الوالدة ذكر عند القيام ان اعلم بقربفقلت االول الصدر يف
بان وامتالئهاالعهد القلوب انوار ولكثرة وسلم عليه تعاىل هللا صلى االكرم احلبيب وار

واالحن احملن شرر واستطار والفنت املعاصي كثرت ملا مث الغيوب عالم حبيب مبحبة
امجع العقىب على وايثارها الدنيا حمبة يف باماك صداها وكثر القلوب انوار وقلت

االئ بعد م املقتدى االمة عليهعلماء اهللا صلى النيب سري ذكر من االكثار على مة
اهللا صلى له واحملبة الشوق جتدد الا املنيفة مناقبه قراءة على واملداومة الشريفة وسلم
ا اليت الوالدة سرية ذكر اعظمها ومن ذكره اكثر شيئا احب من اذ وسلم عليه
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عند القيام سن على م يعتد من وامجع السعادة لنا النهحصلت باخلصوص الوالدة
االميان كمال على الدال املنصوص املطلوب واحترامه تعظيمه على صرحيا يدل

والعالمة الشامة صاحب عن ورد فقد االيقان حبصول حسنة(واملعلن سنة سن من
القيامة يوم اىل ا عمل من واجر اجرها وما)فله احبابه عند السنة هذه احسن فما

الطريقة هذه شعراعظم املقال يف واجاد قال من در وهللا جنابه خطاب لدى :املرضية

فرض على للحبيب مستقيم* قيامي هو ما الفرض وترك
لبعض بعضهم احلاضرون ويشهد االرواح حمبة حتقق باالشباح القيام وعند
اهللا حمبة اهللا حبيب حمبة فان اهللا عند ونافعة مقبولة وشهادم اهللا حبيب حمبة بتمام

عذرو بال الوالدة ذكر عند يقم مل من كل يصري وحينئذ حيب ان اال احملب جزاء ما
فينطبق االمني الرسول حبق ومستهزئا ومستخفا حمبته يف مشكوكا احلاضرين قيام مع

تعاىل اهللا قول تستهِزؤنَ(عليه متكُن ورسوِلِه وآياِتِه اَِباِهللا قَد*قُلْ تعتِذروا الَ
اِنكُمِامي دعب متاحلائز) ٦٦-٦٥: التوبة* كَفَر الثقلني مفيت مأخذ هو هذا ولعل

عليه والدته ذكر عند القيام تارك بكفر فتواه يف السعود ايب العالمة حني بال للعلمني
العلماء وجود مع عام الف حنو من ذلك على العمل مضى وقد والسالم الصالة

ال القبول حبسن قداالعالم طغام مبغضني قوم من لذلك االنكار ظهر ان اىل تام
مل ما كل وليس رم من بغضب فباؤا قلوم من وسلم عليه اهللا صلى حمبته فقدت
واالصول الفروع تدوين فان مدفوعا وال مردودا واال ممنوعا االول الصدر يف يكن

مش معلوم هو كما التابعني وال الصحابة زمن يف يكن مل صغارواملعقول عند هور
من والقبول بالتسليم اهله عن اخذ مما واحلقيقة الطريقة علم وكذا الطالبني
زمن يف يكن مل ذلك وكل جتول بينهم فيما اليت واالعمال االقوال يف االصطالحات
الكالم هذا انكار على للقيام املنكر يقدر وال الوقائع يف صرحيا عليه نص وال الشارع

وقد سيدنا الف ماوقد بيان يف كتابا النابلسي الغين عبد الشيخ اهللا اىل وتنا
مساه امللوك(ذكر اسرار يف السلوك االعالم)  انوار العلماء من واحد كل ان فيه بين



 -٥٦-

واجتهاده نظره اليه اراه ما بقدر واستنباطا فيها له ظهر مبا االحكام بيان يف تكلم قد
ا حبسن االصول من الفروع تلقاه وقد الشعراينوفكره القطب سيدنا قال وهلذا لقبول

كالفروع العلماء واقوال املنتشرة العظيمة كالشجرة الشريعة ان كتبه بعض يف
ابنية توجد ال كما غصن غري من مثرة وال اصل غري من فرع لنا يوجد فال واالغصان
لقصوره هو فامنا عنها الشريعة علماء اقوال من قوال اخرج من وكل جدران غري من
عليه اهللا صلى اهللا رسول فان الكمال اهل رتبة بلوغ عن ولضعفه الرجال درجة عن
من فالكامل طريقته على خوانا يؤمن ان املعصوم من وحمال شريعته علماء امن وسلم
هذا شهد ومن والعدوان اجلهل بطريق ردها من ال العلماء اقوال تنازع من حبث

املق اقوال مجيع حبقيقة اقر نصوصهماملشهد خيالفوا مل ما املهتدين لالئمة لدين
انتهى امجاعا خيرقوا او وقواعدهم

عليه ترتب وال ابتداع سوء به جتد مل حمبا منصفا القيام سن يف تأملت فاذا
صار وقد واالفراح االنشراح بذلك هلا ويتم االرواح له وتبشر ش بل امجاع خرق

البلد مجيع يف االسالم اهل عند عرفا كلذلك يف الشرع حبكم به معمول والعرف ان
اساطني وحسنه سنه على اتفق مما احلبيب والدة ذكر عند القيام ان وباجلملة زمان
بعض لقول يلتفت كله ذلك أفبعد االحناء مجيع يف االئمة بعد م املقتدى العلماء

اا واهللا كال االصنام عبدة اوس بفعل يشبه وانه حرام انه متجهااملخالفني ملقالة
شبهوا كيف الكالم ذا املشهورين هؤالء من والعجب الطباع منها وتنفر االمساع
فان الكاسدة وفهومهم الفاسدة بآرائهم االصنام عبدة اوس بفعل للشفيع القيام
به وشهادة اهللا حلبيب تعظيم والقيام فاعليه من باهللا شرك االصنام عبدة اوس فعل

و انه مع منحلبيبه مطلوب وذلك وسالم احلبيب على صالة اال يكن مل القيام قت
يعظموا مل ام انفسهم على نادوا فلقد املؤمنني لكافة ومشروع املؤمنني مجيع
ضرب معهم فالكالم العظيم قدره عشر معشار يعرفوا مل وام العظيم اخللق صاحب

هلؤ اوىل والترك شارد معاند جاحد على نداء او بارد ياتيهمحديد حىت االوغاد الء
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تأمل ال املنصف تأمل مقالتهم تأملوا لو فام االحلاد اهل عليه خيفى ال من قهر
اساتذم على ويعترضون السابقني مشائخهم يف يطعنون ام لتحققوا املتعصب
اذ قدرم مع زعموا كما حمالة ال املنكر على واالقرار للجهل وينسبوم االقدمني

ومنكنه اهلذاك السنة اهل عليه ملا املخالفة على محلهم ما اقول ولكن االزالة من م
الظهور منهم وقصم االسالم بالد يف وجوههم سود الذي الظهور حب اال املعرفة
حمبته من قلوبنا ومأل االعظم احلزب من جعلنا الذي هللا فاحلمد االفهام ذوي عند

وصحبه آله وعلى عليه تعاىل اهللا صلى وسلموتعظيمه وحمبيه
اخليارى امحد يس مواله اىل الفقري كتبه

عف الشفعاء سيد حبرم والفقراء العلم عنهيخادم
سنة االول ربيع شهر غاية ١٣٣٠حترير

املهر صورة
اخليارى امحد يس

سنبلالفتو طاهر للشيخ املدنية ى
آله وعلى احلبيب حممد سيدنا على والسالم والصالة ايب الكرمي هللا احلمد

اويل احاديثواصحابه على حمتوى الشريف املولد ان هو وبعد والترغيب اهلداية
فكل ووالدته واوصافه االجماد آبائه خصوص من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

رؤيته اىل .يقينامشتاق

مسا ذكر يف يكن فلم الروح غذاء هى املسرة ان فحيث ذلك يف شك عوال
احق فهو وسلم عليه اهللا صلى لنبيه والتعظيم هللا والشكر القيام اال املذكورة الوالدة
وهو رؤسائهم باحد بالتحكم قريظة يهود رضى حني االمر من ورد ملا بالتعظيم

قدم حني عنه اهللا رضى معاذ بن والسالمسعد الصالة عليه فقال عليهم للتحكم
لسيدكم( بسما)قوموا بالقيام احق هو من فكيف ذلك كان اليتعفما والدته
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وغري وشجر وحجر مدر من وتعاىل سبحانه اهللا خلق مما الكائنات مجيع ا بشرت
عليه اهللا صلى روحانيته ان مع خاليا يكون من الكامل لالنسان يستطيع فكيف ذلك

والوسلم شك فال الشريف ذكره عند وباالخص وباخلصوص امته جلميع شاملة
الرمحا هبوط انتريب القائلون يزعم فكيف الوقت ذلك يف الدعوات واستحباب

املسمى بصنمهم اهلند جموس بفعل مشبه يتولوا) كنهيا(ذلك مل ان شك فال
واال ودين عقل ذي كل يقبلها ال اليت املقاالت هذه من خيشىويرجعوا ان باهللا نعوذ

الوكيل ونعم حسبنا وهو العظيم العلي باهللا االّ قوة وال حول وال الكفر .عليه

وتاب غنب من رجع من على يتوب الذي التواب امللك اىل الفقري
عبد الشيخ املرحوم بن سنبل عمر الشيخ املرحوم بن سنبل طاهر

حم الشيخ املرحوم ابن طاهر الشيخ املرحوم بن سعيداحملسن مد
امجعني هلم اهللا غفر الفاروقي العمري احملدث سنبل
سنبل طاهر املهر صورة

اجليالنية( )الفتوى

وحده هللا احلمد
يا كرمي يا جاللك جلّ وجواب سؤال كل عند والصواب احلق اهلمنا اللّهم

الغفو الرحيم من املهداة الرمحة النور قبض ظهور عند القيام حال اما الذيوهاب ر
ممر على وسلم عليه تعاىل اهللا صلى النور اىل الظلمات من رم باذن الناس اخرج
بفعله بأس وال شيء فيها يرد مل احلديثية الفتاوى يف حجر ابن قال كما فهى الدهور
قراءة قال كما حسنة بدعة هى واقول قوله خالصة هذا اخلواص خبالف للعوام

ويرد حسنة بدعة الشريف بهاملولد يقصد القيام ان اذ القراءة على يرد ما القيام على
افضل من وسلم عليه اهللا صلى وتعظيمه بالنيات واالعمال واالحترام التعظيم اظهار
فعلهم وشبه ذلك فعل عن وفسق باحلرمة افىت من حال واما والقول بالفعل االعمال
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ال شعار من هو الذي اوس بفعل االميان شعار من هو االالذي عليه يسعه ومل كفر
على) كنهيا(هتشب خيشى خطره حال فهى وسلم عليه اهللا صلى املصطفى بالنيب

ورسوله اهللا على وجترؤ ور النه تعاىل باهللا والعياذ اخلامتة سوء من صاحبها
يسر لئال عليه املسلمني وبسطاء عوام وتنفري عليه واحلجر العبادة وجيب يواملؤمنني

هذ من االاليهم السقطة هذه من ختلصه ال بذاته وهو اليه سرى ما القاتل سم ا
العاملني رب هللا واحلمد اليقني اهل حال اىل والرجوع . التوبة

الشريفة الشريعة حاكم وجلّ عز ملواله الفقري بقلم
ال امحد ربه عبد املسلمني املنيفة السنة يالينگوخادم

الس العامل العامل املربور املرحوم شريفبن يد
اجليالين افندي اسعد حممد

املدراسية( )الفتوى

الرحيم الرمحن اهللا هللابسـم حامدا والصواب باحلق امللهم اهللا هو اجلواب
صلى والدته ذكر عند القيام فان وبعد واصحابه وآله رسوله على ومسلما ومصليا

ال االسالم دين وقدوة االعالم العلماء استحسنه وسلم عليه حملبتهاهللا مشعرا نه
عليه اهللا صلى روحانيته حتضر والدته ذكر ان فذكروا وسلم عليه اهللا صلى وتعظيمه

رمحة اهللا ارسله حيث والقيام التعظيم جيب ذلك فعند استطاعوسلم فلو للعاملني
والنيب اجلليل السيد هذا حق يف قليل اقل ذاك لكان االحداق على يقوم ان املؤمن

ه فانكار جموساجلميل بفعل مماثلة قوله القائل قال كما الكذائية احليثية ذه القيام ذا
فعل على يزيد هذا فعلهم بل والفسق واحلرمة باللوم حرية وشبهة شك وبال اهلند
الفرضية املزخرفات هذه يفعلون وهؤالء واحدة مرة عام كل يف يفعلونه فام اولئك

ن كالمه انتهى شرعا حمرم هو بل شاؤا عليهمىت اهللا صلى باستخفافه مشعرا باهللا عوذ
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صلى الكونني سيد جباه الدارين يف اهللا اخذه مضال ضاال كونه يف شك فال وسلم
وصحبه وآله عليه .سلمواهللا

القعدة ذي عشر سبعة وتكرميا تعظيما اهللا زادها املنورة املدينة يف املرقوم
الشر١٣٢٩سنة احلرمني علماء نعال خادم كتبه املفيتهـ السرقاضي يفني

البجلوري اهلندي احلنفي القادري الغفار عبد حممد شاه السيد
املهر صورة

حممد سيد مفيت قاضي سرحاجي
احلنفي القادري الغفار عبد

الربزجني امحد السيد ملوالنا الرسالة خالصة الشافعية]١[هذه مفيت
سنة يف ألفها سابقا املنورة املدينة هـ١٣٢٩يف

الرحيم الرمحن اهللا بســم
احلمد الربزجني امساعيل السيد بن امحد السيد املنجي ربه عفو اىل الفقري قال
قدم فقد بعد اما وسلم وصحبه وآله حممد وموالنا سيدنا على والسالم والصالة هللا
على مشتملة رسالة الينا وقدم امحد خليل الشيخ اهلند علماء احد املنورة باملدينة الينا
هذه يف ما فجمعت االنصاف بعني االجوبة تلك يف انظر ان مين وطلب اسئلة اجوبة

ومسيته اا(الورقات القدميثلتكمال اهللا لكالم جيب عما االفهام لعوج والتقومي ) قيف

االسئلة تلك من ا اجاب اليت االجوبة على الكالم ان االسم ذا له تسمييت وسبب
بوجوب يتعلق ما امهية واالصول الفروع من شىت باحكام متعلقا متنوعا كان وان

االمه وهلذه واللفظي النفسي تعاىل اهللا كالم يف هذاالصدق على الكالم قدمت ية
االجوبة تلك من غريه على الكالم على .املبحث

االول اناملبحث وثبت فتحقق واللفظي النفسي تعاىل اهللا بكالم يتعلق فيما
                                                 

)
١

سنة)   دمشقيف.] م١٩١٩. [هـ١٣٣٧توىف
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والصفة النفسي للكالم الصدق يف مطابقا يكون ان البد اهللا كالم انه فيه يقال ما
الك استحالة العقلي بالربهان تقرر وقد معىناالزلية عني معناه الذي الكالم يف ذب

اجتماع للزم الكالم هذا يف الكذب جوزنا لو الننا له ومطابق النفسي الكالم
واالمران الكالم هذا يف واحد حمل يف عقال اجتماعها يستحيل متقابلني االمرين

عدم هو الذي الكذب مها هواملتقابالن الذي والصدق النفسي للكالم املطابقة
وجوبمطابقة العقلي الربهان فثبت باطل فالالزم حمال واجتماعها النفسي للكالم

الكالم حكاية هو والذي اهللا كالم انه فيه يقال الذي النفسي الكالم يف عقال الصدق
الذي اللفظي الكالم يف الكذب امكان عدم وثبت له ومطابق االزلية والصفة النفسي

ت ووقوعا ذاتا اهللا كالم انه فيه الثالثيقال جواب يف امحد خليل ذكره ما ان علم
الكتب من كثري يف معروف كالم والعشرين واخلامس والعشرين والرابع والعشرين
هذه يف اخلوض عدم هلم ينبغي انه اهلند علماء ولسائر له نصيحة هذه مع واقول

ف من الواحد بعد الواحد اال اليفهمها اليت الدقيقة واحكامها الغامضة حولاملسائل
ان قالوا اذا الم املسلمني عوام عن وفضال غريهم من فضال احملققني العلماء
الكالم يف الكذب المكان مستلزمة تعاىل هللا الذي واخلرب الوعيد خمالفة مقدورية
الناس عامة بني ذلك واشاعوا بالوقوع ال باالمكان تعاىل اليه املنسوب اللفظي

قائلون ام اىل اذهام شأنتبادرت يكون فحينئذ تعاىل هللا الكالم يف الكذب جبواز
فهموه الذي الوجه على بالقبول ذلك يتلقوا ان االول امرين بني متروكا اولئك
ويشنعوا االنكار غاية وينكروه بالقبول يتلقوا ال ان والثاين واالحلاد الكفر يف فيقعوا

وك واالحلاد الكفر اىل وينسبوهم التشنيع غاية قائله الدينعلى يف فساد االمرين ال
االضطرار عند اال املسائل هذه يف اخلوض عدم عليهم جيب ذلك فالجل عظيم

شهيد وهو السمع يلقى قلب ذي اىل اخلطاب توجيه مع .الشديد

الثاين عندالبحث والقيام النبوي املولد قصة بقراءة باالجتماع يتعلق فيما
جو على الكالم يف فنقول الشريف وضعه والثاينذكر والعشرين احلادي السؤال اب
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السيوطي الدين جالل احلافظ االمام ان النبوي املولد قصة بقراءة املتعلقني والعشرين
تقي واالمام الدين تاج العالمة وان البحث هذا يف مستقلة رسالة الدينكتب

شي شامة ابو االمام وقال الكربى طبقاته يف ذلك يف القيام ملبحث تعرض خالسبكي
اليوم يف عام كل يفعل ما زماننا يف ابتدع ما احسن ومن تعاىل اهللا رمحهما النووي
الفرح واظهار واملعروف الصدقات من وسلم عليه تعاىل اهللا صلى مولده ليوم املوافق
تعاىل اهللا صلى مبحبته مشعر الفقراء اىل االحسان من فيه ما مع ذلك فان والسرور

وجاللت وتعظيمه وسلم منعليه به من ما على تعاىل اهللا وشكر ذلك فاعل قلب يف ه
جالل االمام وقال وسلم عليه تعاىل اهللا صلى للعاملني رمحة ارسله الذي رسوله اجياد
وقراءة الناس اجتماع هو الذي املولد اصل املذكورة رسالته اول يف السيوطي الدين

ا مبدإ يف الواردة االخبار ورواية القرآن من تيسر عليهما تعاىل اهللا صلى النيب مر
غري من ويتصرفون يأكلون مساط هلم ميد مث اآليات من مولده يف وقع وما وسلم
نور تعظيم من فيه ملا صاحبها عليها يثاب احلسىن احلسنة البدع من ذلك على زيادة
ان ذكر مث الشريف مبولده واالستبشار الفرح واظهار وسلم عليه تعاىل اهللا صلى النيب

يفا الوارد وهو الشرع يف اصال املولد بعمل ذكر العسقالين حجر ابن احلافظ المام
يوم يصومون اليهود وجد املدينة قدم ملا وسلم عليه اهللا صلى النىب ان الصحيح االثر
فنحن موسى وجنى فرعون تعاىل اهللا اغرق يوم هذا فقالوا ذلك من فسأهلم عاشوراء

ذلك على تعاىل هللا شكرا وسلمنصوم عليه اهللا صلى منكم(فقال مبوسى احق )انا

وقال بصيامه وامر قابل(فصامه اىل عشت فضل)ان منه فيستعاذ قال احلديث
ويعاد نعمة اسداء من معني يوم يف به من ما على العبادات بانواع تعاىل هللا الشكر

ن النيب هذا بروز نعمة من اعظم نعمة واى سنة كل من اليوم نظري يف الرمحةذلك يب
ذكر فقد وسلم عليه اهللا صلى وضعه ذكر عند القيام حكم واما اخل اليوم ذلك يف
جعفر السيد العالمة جده مولد شرح يف الربزجني جعفر السيد العالمة اخونا
الشريف مولده ذكر عند القيام استحسن وقد هذا املولد يف قوله عند ايضا الربزجني



 -٦٣-

مل وطوىب وروية رواية ذوو مرامهائمة غاية وسلم عليه اهللا صلى تعظيمه كان ن
من مجاعة استحسان من تقرر ما وشاهد فقال حسنا كالما ذلك حكم يف ومرماه
البليغ االمام قول احسن وما احملققني بعض ذكره ما اخل الشريف للقيام االسالم ائمة

زكريا :ايب

بالذهب اخلط املصطفى ملدح من* قليل احسن خط من فضة كتبعلى
مساعه عند االشراف تنهض الركب* وان على جثيا او صفوفا قياما

االسالم شيخ من در ختم يف القصيدة هذه انشد منشدا ان اتفق بقيةوقد
جمتمعني واالعيان القضاة وكان تعاىل اهللا رمحه السبكي الدين تقي االعالم اتهدين

مس عند االشراف تنهض وان قوله اىل املنشد وصل الشيخفلما ض البيت آخر اع
كبار من كان فانه والعمل االقتداء يف ذلك وكفى اخل قدميه على قائما احلال يف
اعتاده ما ان ايضا علم وذا انتهى حجة اى حجة مثله ففعل االمة واساطني االئمة
عند مستحسن امر وسلم عليه تعاىل اهللا صلى وضعه ذكر عند القيام عن الناس

عل الدين امحدعلماء شيخه عن امحد خليل ذكره فما اخل عليه يعول الذي املعتمد ى
عمل استحسان قيد انه من والعشرين الواحد السؤال جواب يف السهارنفوري علي
النه القيد هذا اسقاط فاالوىل والبدعة بالشرك مومهة يكون ال ان منها بقيود املولد

اخل منه بريئون هم مما املسلمني اام ينبغي الثاينال السؤال جواب يف ذكره وما
صلى والدته ذكر عند القيام مبحث يف الگنگوهي امحد رشيد شيخه من والعشرين
الشهادة عامل اىل االرواح عامل من الشريف روحه قدوم اعتقد من ان وسلم عليه اهللا

الو ساعة يف واجبا كان ما فعامل املولودية االس يف املنيفة الوالدة بنفس الدةوتيقن
املعروف معبودهم تولد اعتقادهم يف باوس متشبه خمطئ فهو املاضية احلقيقية

ما) كنهيا( اخل احلقيقية والدته وقت به عومل ما اليوم ذلك يف ومعاملتهم سنة كل
عامل اىل االرواح عامل من وسلم عليه اهللا صلى روحه قدوم اعتقاد عليه نقول قال

ا االس يف وحضوره وقوعهالشهادة يف بعد وال الدين يف به بأس ال فيها يذكر ليت
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لكنه املنورة باملدينة الكرمي قربه يف املقدس جسده كان وان وسلم عليه اهللا صلى النه
وقد ومغارا مشارقها اآلفاق جلميع املنرية كالشمس املقدسة وروحه قربه يف حى

عليه اهللا صلى به اجتماعهم الكشف اهل من كثري عن واخذهمثبت يقظة وسلم
عليه املقدسة روحه حتضر ان يبعد فال ديارهم فناء مع واسطة بال عنه واحلكم العلوم
متباعدة وبلدان كثرية مواضع يف كان وان فيه يذكر جملس كل يف والسالم الصالة
ما ذلك بصحة ويشهد الكرام الصوفية من الصحيح الذوق اهل عند مسلم امر وهو

املعرا قصة يف مثثبت املقدس بيت يف باالنبياء اجتمع وسلم عليه اهللا صلى انه من ج
وغريهم وابراهيم وموسى وعيسى وحيىي بآدم فيها اجتمع السموات اىل به عرج ملا
من ارواح قبض يتوىل االرواح لقبض املوكّل املوت ملك ان القول ذلك يقرب ومما

ومشاهل ومغارا االرض مشارق يف واحدة ساعة يف واحدميوت ملك وهو وجنوا ا
تعاىل قوله وِذالَِّتومالْكلَمميكُفَّوتيلْقُ(بنص اما) ١١: السجدة * مكُِبلَكِّى

عامة فاام العقل خمتل امحق من اال يقع ال امر فهو عام كل يف والدته جتدد اعتقاد
الكفرة حبال املسلمني حلال تشبه مث اخل الئق غري بذلك الاملسلمني املشركني اوس

وكالم كالمه بقية يف ما تعلم وهلذا اخل عامل عن فضال جاهل من صدوره ينبغي
.شيخه

الثالث قالاملبحث فنقول للنبوة وسلم عليه اهللا صلى خبامتيته يتعلق فيما
عليه اهللا صلى خامتيته خصوص يف عشر السادس السؤال جواب يف امحد خليل

حمم شيخه ان للنبوة خامتيةوسلم اكمل بديعا تدقيقا نظره بدقة اتى النانوتوي قاسم د
وجه على وامتها الكمال وجه الناسعلى بتحذير املسماة رسالته يف قال فانه التمام

ذاتية خامتية والثاين اخل زمانية خامتية احدمها نوعان حتته جنس اخلامتية ان حاصله ما
كب اخالل على مشتملة العبارة هذه اقول اخلاخل ورسله اهللا انبياء مع باالدب .ري

ان:تنبيه قوله يف ما تعلم وهلذا اخل ما وقرئ وكسرها التاء بفتح خامت يقال
كانت واذا بالفتح كانت بالكمال كانت اذا اخلامتية الن نوعان حتته جنس اخلامتية
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صرفنا اخرى مناقشات العبارة ويف والنوعان اجلنس فاين بالكسر كانت بالزمان
عام االول ربيع شهر من الثاين اليوم من وكتابتها مجعها متّ اخل االمهية لعدم النظر
وازكى الصالة افضل صاحبها على النبوية اهلجرة من وعشرين وتسع وثلثمائة الف

فقط .التحية

الشام بالد من السلط مفيت فتوى
قول سما رجل يف املدققني والفضالء احملققني القيئالعلماء عن ذكرل عند ام

هذا وقال عنه فاجاب الشريف مولده قصة قراءة حال يف السالم عليه حممد نبينا
يوم الروافض بفعل وشبيه اهلند يف ملعبودهم تعظيمهم عند اوس بفعل شبيه
اجاب ما فهل حمرما وفاعال فاسقا ويكون فعله على يالم القيام هذا وفاعل عاشوراء

افيدو احلال كيف ام صحيح والثواببه االجر بذلك ولكم اجلواب .ا

يكون:اجلواب وال القائل هذا به اجاب ملا صحة ال وحده هللا احلمد بعد
الشريف وضعه ذكر عند القيام بل القائل هذا زعم كما حمرما وفاعال فاسقا القائم
املولد قصة قراءة ان كما احلسنة البدع من وتعظيما وتوقريا السالم عليه له اجالال

عالئمالش واظهار وسلم عليه اهللا صلى النيب تعظيم على الشتماهلا حسنة بدعة ريف
الشريف املولد عمل ان احلديث يف الصغري اجلامع على العلقمي شرح ففي نبوته
ويف انتهى شرعا املنكرات من خال لذا املندوبة احلسنة البدع من انه الصواب النبوي

اهللا اشرق فمن وغريها اللدنية الشوقاملواهب هادي هداه االميان مشوس قلبه مساء يف
يف االمكان قدر على ماله ويبذل الشريف مبولده االعتناء على لكلية االقبال اىل
مبولده وسرورا فرحا البشر واظهار الفقراء على والصدقة والشراب بالطعام التوسط

وتعاىل سبحانه اهللا يغضب ما كل ترك مع وسلم عليه تعاىل اهللا املولدصلى فعمل
الزرقاين االمام قال حماسن على اشتمل لكنه بدعة كان وان وسرورا فرحا الشريف
ومن حسنة بدعة كانت ضدها واجتنب احملاسن حترى فمن اللدنية املواهب شرح يف
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واالنشاد القرآن بقراءة املولد وعمل تعاىل اهللا رمحه القاري علي وقال انتهى فال ال
واطع النبوية اجلزيلللمدايح الثواب فاعله يثاب حسن امر والصدقات الطعام ام

الثالثة القرون يف السلف عن ينقل مل املذكور املولد عمل كان وان اجلميل بقصد
يف نقله واتقنه العلم حقق من عند حسنة بدعة فذلك بعدها حدث وامنا الفاضلة

حس الشيخ املرحوم العالمة لشيخنا الربدة شرح ويف الفتاوى يفجة العدوي ن
اهللا صلى له اجالال الشريف وضعه ذكر عند القيام احلسنة البدع ومن االول اجلزء
من مجع حبضرة السبكي االمام من ذلك حصل وقد املولد قراءة حال وسلم عليه
احملمدية واآلثار النبوية السرية ويف انتهى حجة به وكفى االعالم العلماء افاضل

اذا الناس ان العادة لهجرت تعظيما يقومون وسلم عليه اهللا صلى وضعه ذكر مسعوا
جرت احللبية السرية ويف انتهى م يقتدى الذين االمة علماء من كثري ذلك فعل وقد
له تعظيما يقوموا ان وسلم عليه اهللا صلى وضعه بذكر مسعوا اذا الناس من كثري عادة

لك هلا اصل ال بدعة القيام وهذا وسلم عليه اهللا كلصلى ليس النه حسنة بدعة ن
التراويح لصالة الناس اجتماع يف عنه اهللا رضى عمر سيدنا قال وقد مذمومة بدعة

منتنعم وذكر اخلمسة االحكام تعتريها البدعة ان السالم عبد العزيز وقال البدعة
وسلم عليه اهللا صلى قوله ذلك ينايف وال ذكره يطول ما كل وحمدثات(امثلة اياكم

ضاللةاالمور بدعة كل وسلم)فان عليه اهللا صلى امرنا(وقوله يف احدث اى)من
رد(شرعنا فهو منه ليس الشافعي)ما امامنا قال فقد خاص به اريد عام هذا الن

وما ضاللة بدعة فهو اثرا او امجاعا او سنة او كتابا وخالف احدث ما سره اهللا قدس
البدعة فهو شيئا خيالف ومل اخلري من امسهاحدث ذكر عند القيام وجد وقد احملمودة

ذلك على وتابعه السبكي الدين تقي االمام وورعا دينا االئمة ومقتدى االمة عامل من
كثري عنده اجتمع السبكي االمام ان بعضهم حكى فقد عصره يف االسالم مشائخ

الصرصري قول فانشد عصره علماء :من

بالذهب اخلط املصطفى ملدح ورق* قليل كتبعلى من احسن خط من
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مساعه عند االشراف تنهض الركب* وان على جثيا او صفوفا قياما
بذلك كثري انس فحصل الس يف من ومجيع السبكي االمام قام ذلك فعند
النصوص هذه من لك نقلناه ما علمت اذا انتهى االقتداء يف ذلك مثل ويكفي الس

واجتماع الشريف املولد فقراءة مبحبتهاملعتربة واستبشارا بقدومه فرحا لذلك الناس
نبوته عالئم اظهار على الشتماله شرعا ممدوح الشريف وضعه ذكر عند والقيام
وحديثا قدميا االسالم اهل زال وال شرعا املطلوبة وحجة السالم عليه وتعظيمه
بذلك وقاصدين السالم عليه وضعه ذكر عند ويقومون الكرمي مولده بقراءة حيتفلون
الظلمات من اخراجهم من به عليهم اهللا انعم ما نعمة شاكرين علمت كما تعظيمه
بال القيام واحد ترك اذا االزمان هذه يف انه على بذلك متربكني النار من وانقاذهم
مندوبا يكن وان فالقيام وحتقريا ازدراء العرف يف يعدونه الشريف وضعه عند عذر

وع خصوصا حسن قدمناه كما االصل واملدنيف االقطار سائر يف املسلمني عمل ليه
فتاويه يف ذكر الشافعية متأخري من اهليتمي حجر ابن العالمة كان وان العظام
اليهام وارتكاا فعلها ينبغي ال بدعة الشريف وضعه ذكر عند القيام ان احلديثية

ي امنا ذلك ان على قال مث شيء فيه يرد مل انه مع مندوب ذلك امنا ذلكالعامة فعلون
احلليب عن نقلناه ما علمت وقد انتهى اخلواص خبالف معذورون فالعوام له تعظيما
وضعه ذكر عند والقيام الشريف املولد قراءة ان واحلاصل املبحث هذا يف السرية يف
وال حسن اهللا عند فهو حسنا املسلمون رآه وما علمت كما حسنة بدعة منها كل

القائ هذا به اجاب مبا منعربة املنقولة املعتربة النصوص هذه من لك نقلناه ما بعد ل
يف اعلم وتعاىل سبحانه واهللا اسلم احلق وابناء الدين ائمة احملققني ذي٢٨جهابذة

سنة .هجري١٣٢٩القعدة

حاال السلط قضاء مفيت شانه عز اليه الفقري كتبه
املهر صورة
احلنفي الرئيس صاحل حممد
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بريوت مفيت فتوى
الرحيمبسـم الرمحن اهللا

تنقل مل بدعة وسلم عليه اهللا صلى النيب والدة ذكر عند القيام وحده هللا احلمد
يف كما االرواح عامل من الشريفة روحه بقدوم القيام هذا وتوجيه السلف عن
اهللا صلى له تعظيما يقومون الناس بل العلماء من الحد اره مل الرجل هذا جواب

بظه وفرحا وسلم رأيتعليه وقد هذا اال القيام من يفهمونه وال الكرمية ذاته ور
من فهو انكاره وعدم تقريره من دليل منهم وهذا العصر علماء من عليه املواظبة
دحالن امحد السيد وقال سنة كل يف واعادته املولد عمل وكذلك احلسنة البدع

م القيام وهذا النبوية السرية يف املكرمة مبكة الشافعية تعظيممفيت من فيه ملا ستحسن
وقال م يقتدى الذين االمة علماء من كثري ذلك فعل وقد وسلم عليه اهللا صلى النيب
علماء من كثري عنده اجتمع السبكي االمام من بعضهم حكى السرية يف احلليب

وسلم عليه اهللا صلى مدحه يف الصرصري قول نشد من فانشد :عصره

بالذه اخلط املصطفى ملدح كتب* بقليل من احسن خط من ورق على
مساعه عند االشراف تنهض الركب* وان على جثيا او صفوفا قياما

واجتماع املولد وعمل قال مث بالس من ومجيع السبكي االمام قام ذلك فعند
ابتدع ما احسن ومن النووي شيخ شامة ابو االمام قال مستحسن كذلك له الناس

يف عام كل يفعل ما زماننا منيف وسلم عليه اهللا صلى مولده ليوم املوافق اليوم
اىل االحسان من فيه ما مع ذلك فان والسرور الزينة واظهار واملعروف الصدقات
انتهى ذلك فاعل قلب يف وتعظيمه وسلم عليه اهللا صلى النيب مبحبة مشعر الفقراء

ا على الشتماله شرعا ممدوح الشريف املولد عمل الفتاوى جة الكثريةويف حملاسن
من انه والصواب وسلم عليه اهللا صلى حمبته واظهار قدومه وتعظيم النيب تبجيل من
القرآن بقراءة املولد وعمل شرعا املنكرات من خال اذا املندوبة احلسنة البدع
فاعله يثاب حسن امر السنية والصدقات الطعام واطعام النبوية للمدايح واالنشاد
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بقصد اجلزيل السلفالثواب عن ينقل مل املذكور املولد عمل كان وان اجلميل
حقق من عند حسنة بدعة فذلك بعدها حدث وامنا الفاضلة الثالثة القرون يف الصاحل
مولده يف حيتفلون العظام واملدن االقطار سائر يف االسالم اهل زال ال مث واتقنه العلم

استخر وقد باختصار انتهى وسلم عليه تعاىل اهللا اصالصلى حجر ابن احلافظ له ج
فوجد املدينة قدم وسلم عليه اهللا صلى النىب ان من الصحيحني يف ما وهو السنة من
وجنى فرعون فيه اهللا اغرق يوم هو فقالوا فسأهلم عاشوراء يوم يصومون اليهود

وسلم عليه اهللا صلى فقال شكرا نصومه وحنن منكم(موسى مبوسى اوىل قال)حنن
منه دفعفيستفاد او نعمة اسداء معني يوم يف به من ما على تعاىل هللا الشكر فعل

بانواع حيصل تعاىل هللا والشكر سنة كل من اليوم ذلك نظري يف ذلك ويعاد نقمة
يف الرمحة نيب بروز من اعظم نعمة واى والتالوة والصدقة والصيام كالسجود العبادة

جت ان يف صريح وذلك بعضهم قال انتهى اليوم النعمةذلك على الشكر اظهار ديد
مطلوبا يكون انه فقها يل يظهر بل مطلوب حدوثها بوقت املوافق الوقت يف السابقة
عمل بتحرمي جزم فمن كفاية القدر هذا ويف انتهى فيه تذكر وقت كل يف مطلقا
وقد اللوم واستحق اخطأ فقد الرجل كهذا املنيف تذكاره واعادة الشريف املولد

تقدم مما صلىعلم اهللا رسول مبولد والسرور الشكر اظهار االعادة هذه من املراد ان
ذلك يفعل من على طعنه ما او مردود فباطل املعترض هذا زعمه فما وسلم عليه اهللا
رواه الذي احلديث يف جاء وحيث رأيه وتأييد نفسه نصرة اراد من اال يصدر فال

بالنيات(الشيخان االعمال ا)امنا رواه ابنوفيما عن املسند كتاب يف امحد المام
عنهما اهللا رضى حسن( عباس اهللا عند فهو حسنا املسلمون رآه جرح)ما فاى

به اهللا اسعد من اجياد بنعمة املؤمنني وتذكري اخلري فعل املولد بعمل قصد من على
امر اهللا فرحم للعاملني رمحة وارسله النعئاالعباد هذه على وشكره تعاىل اهللا مةمحد

وقراءة الصاحلة االعمال على اشتمل ما هو املستحسن املولد ان واحلاصل اجلليلة
عليه اهللا صلى الشريفة ومشائله فضائله بعض على املشتملة الصحيحة النبوية السرية
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على يثاب فانه والسالم الصالة عليه له وحمبته لتعظيمه قصدا فعله من فهذا وسلم
ويس املولد يعمل من فعلى ضدهاذلك وجيتنب احملاسن يتحرى ان اخلري هذا يف عى

مبنه يرضاه ملا يوفقنا ان تعاىل فنسأله املوفق واهللا مشكورا وسعيه مربورا عمله ليكون
بريوت.وكرمه مفيت

جنا مصطفى

ال االكمل العامل االجل الشيخ الطابورتقريظ امام امحد شيخ
ال الناس بعض فان بعد اما اصطفى الذين عباده على وسالم وكفى هللا احلمد
الشريفة والدته ذكر عند والقيام وسلم عليه اهللا صلى النيب مولد منقبة قراءة جيوز
بان وينكر شأنه عز تعاىل الباري اىل االمكان ويسند والسالم الصالة عليه وروحانيته

ر خالفسيدنا كلها املذكورات وهذه االطالق على املخلوقات اعلم اهللا سول
ارد الضعيف العبد واجلماعة السنة الهل تبعا هذا بسبب واجلماعة السنة اهل اعتقاد
اتبع من على والسالم العاملني رب هللا واحلمد تاما بليغا ردا اخلرافات هذه عليه

سنة٣٠اهلدى اآلخر .هـ١٣٣٠مجادي

امحدالداعي الشيخ الفقري العبد

الرحيم الرمحن اهللا بسـم
استنقذنا من على والسالم والصالة واالسالم االميان اىل هدانا الذي هللا احلمد
يا فاعلموا بعد اما الكرام الربرة واصحابه آله وعلى واالصنام االوثان عبادة من

املسمى اهلند يف املشهورين علماء احد ان املؤمنني الگنگوهي(اخواين امحد )رشيد

بكلمات وتعول هواه واتبع املستقيم الصراط من فمال واغواه الشيطان اضله قد
صرحية خمالفة واجلماعة السنة اهل وخالف شنيعة واقوال وجوبمنهافظيعة مسألة

الكالم يف الصدق كوجوب وصفاته ذاته تقدس للباري النفسي الكالم يف الصدق
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امح رشيد فتفوه يقولاللفظي عما اهللا تعاىل النفسي الكالم يف الكذب بامكان د
كبريا علوا ذكرومنهاالظاملون عند املنيف والقيام الشريف املولد حمفل انعقاد مسألة

الزمان هذا يف املروجة االس ان امحد رشيد فافىت وسلم عليه اهللا صلى وضعه
جيوز ال والقيام الكراهة عن ختلو ال الشريف حرامللمولد هو بل الوجوه من بوجه

ملعبودهم اهلند جموس كفرة لفعل ومشابه فساق عياذا) كنهيا(وفاعله مث باهللا عياذا
مساه كتابا والف االنبيهتوي اهلندي امحد خبليل املسمى تلميذه قام مث الرباهني(باهللا

احلقي) القاطعة يف وهو والفاحتة امليالد من املروجة يف الكراهة اثبات ملاعلى قاطع قة
املذكور كتابه يف اليه املشار شيخه فتوى املخذول اهلندي وذكر به يوصل ان اهللا امر
اهلندية االقطار يف وطبع اهلندية اللسان يف امحد رشيد فتوى وكذا الكتاب ذلك يف
ال واهللا امحد رشيد مجاعة من اهلندية الوهابية مكر زمان مضي بعد مث مرة بعد مرة

اخل كيد فيهايهدي يتفصح العربية اللسان يف االسئلة كتب منهم واحد وقام ائنني
انه فيها وادعى واظهر باالجوبة امحد خليل فاتى ومشائخه امحد خليل مذهب عن
ومع الدسائس واتى الكذب مسلك وسلك واجلماعة السنة اهل من ومشاخيه هو

مسائل االجوبة يف فذكر بصريته واعمى امحد خليل اهللا فضح بلذلك صحيحة غري
فتوى عن وترجم واختصر وغريها القيام وكراهة الباري كذب امكان وهى قبيحة
االجوبة تلك وطبعت العربية اللسان يف ذلك وكل اوس بفعل القيام بتشبيه شيخه
خليل سافر مث اهلندية البالد من دهلي بلدة يف املطابع افضل مطبع يف االسئلة مع

ك بنسخ وجاء بنفسه اهللامحد زادمها الشريفني احلرمني اهايل على وقسمها منها ثرية
مفيت فضله دام الربزجني امحد السيد العالمة الشريف السيد الشيخ فقام شرفا

مساها رسالة وكتب شرفا اهللا زادها املنورة املدينة يف سابقا التثقيف(الشافعية اكمال
القدمي اهللا لكالم جيب عما االفهام لعوج مسألة) والتقومي يف امحد خليل على ورد

الشريف املولد حمفل استحباب واثبت كبريا علوا ذلك عن اهللا تعاىل الكذب امكان
خليل فيها وهجا وسلم عليه تعاىل اهللا صلى وضعه ذكر عند املنيف القيام وكذلك
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املرسلني سيد حممد لسيدنا احملبني بعض قام مث املدح بصورة وذمه مليحا هجوا امحد
خلليلصل املذكورة الرسالة وقدم امجعني وصحبه آله وعلى وسلم عليه تعاىل اهللا ى

قول حكم عن وسأل الشام علماء اىل وكذلك املنورة املدينة علماء بعض اىل امحد
عن اهللا جزاهم والصواب باحلق فاجابوا الكفار بفعل القيام تشبيه وهو امحد رشيد

الثوا احسن واعطاهم خريا االسالم احملتاجاهل الفقري العبد اراد كله ذلك وبعد ب
حبيبه جباه ولوالديه له اهللا غفر بشري حممد التحرير هلذا الكاتب القدير ربه رمحة اىل
كلها املذكور امحد رشيد فتوى يترجم ان وسلم عليه تعاىل اهللا صلى النذير البشري

اقواله مجيع عن جييب مث العربية باللسان آخرها اىل اوهلا الردمن احسن عليه ويرد
التارخيي باسم التأليف هذا ومسيت املعبود اهللا بعون املقصود يف بسيوف(فشرعت

املردودين الوهابية على آله) املسلمني وعلى حممد سيدنا على تعاىل اهللا وصلى
سنة العاملني رب هللا واحلمد امجعني .هجري١٣٢٩وصحبه

الصمد الفرد هو
السؤال

الر اهللا الرحيمبسـم الكرميمحن رسوله على ونصلي حنمده
املرسلني سيد امة علماء وقاداتنا ساداتنا على وبركاته اهللا ورمحة منا سالم
اعتابكم لثم بعد املعروض فان امجعني وعليهم عليه وبارك وسلم عليه تعاىل اهللا صلى

والعنا البالء م اهللا يدفع رمحاء اسخياء كرماء عظماء على حمتاج معرض ويرزق ء
على كالقابض دينه على الصابر فالسين الضر واستعلى الشر استوىل قد والغناء اهلناء
املفسدين واهانة الدين اعانة الكرام القادة السادة امثالكم مهة ذمة على فوجب اجلمر
اهللا رسول عساكر فرسان يا اهللا خل يا الغياث فالغياث فباالقالم بالسيوف ليس اذ

اهللا وذباصلى جالله جل ربكم لدين نصرا وبينوا عضدنا شدوا وسلم عليه تعاىل
ذكره اآليت اهلندي الرجل فتوى حكم وسلم وآله عليه تعاىل اهللا صلى نبيكم عن
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الوالدة ذكر وقت القيام حكم يف اهلندية الديار يف الوهابية امام سئل انه وهو
واطال وافىت فاجاب امليالدية االس يف شنيعةالشريفة بعبارة واتى الفتوى يف الكالم

قال القرآنية بالنص باخلربية املشهودة احملمدية االمة اكثر تكفري فمنها فظيعة والفاظ
جالله جل الناس رب االمام)اِسلنِلتجِرخاٍُةماُريخمتنكُ(موالنا در وهللا

قال حيث الباري اهللا رمحه :البوصريي

كنا الرسل اكرم االمميا اكرم
قالومنها وقد واجلماعة السنة اهل علماء اكثر وتسفيه وتضليل تفسيق

وسلم عليه اهللا صلى اهللا الضاللة(رسول على اميت جتتمع ائمة)ال ختطئة ومنها
وذاك القيامة يوم الشفيع الرسالة حضرة يف االدب سوء ومنها املتقني اهلداة الدين

شعار من هو الذي القيام وغريتشبيه الكفر شعار من هو الذي اوس بفعل الدين
والفظاعة الشناعة من .ذلك

مبر الوهايب فتوى منكمأوهذا ى
اهللا صلى سريته ذكرت لكن الثالثة القرون يف يثبت مل الوالدة ذكر عند القيام
مرة آالف صار وحتديثا ومذاكرة وتدريسا وعظا القرون تلك يف وحاالته وسلم عليه

يثبت باستحبابهومل وسلم عليه اهللا صلى امره ثبت وال والدته ذكر عند احد قيام
البحث من فخارج وسلم عليه اهللا صلى له احد قيام فاما االحناء من بنحو وادبه
وسلم عليه تعاىل اهللا صلى والدته ذكر عند القيام يف الكالم امنا جهالة عليه والقياس

ا يثبت حىت الزمان سفهاء معمول هو بدعةكما لكونه احلجة هذه فكفت يثبت مل و
تاركه ويلومون واجبا يرونه ام حبيث واجلهال العوام يف الغلو صار واذا هلا اصل ال
الثابت االمر فهموا ام ولو حمدث امر هذا سيئة وبدعة منكرا يصري حمالة ال فاذن

مسع ابن رواية يف كما جيوز ال منكرا ايضا هو يصري واجب انه اهللاجلائز رضى ود
ينصرف(عنه ال ان عليه حقا ان يرى ضاللته من شيئا للشيطان احدكم جيعل ال
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ميينه عن عن)اال ينصرف كثريا وسلم عليه تعاىل اهللا صلى اهللا رسول رأيت لقد
اصر من احلديث هذا شرح يف املشكوة شرح يف القاري علي وقال عليه متفق يساره

ومل عزما وجعله مندوب امر منعلى الشيطان منه اصاب فقد بالرخصة يعمل
العامل فتاوى ويف اجلهالگاالضالل الن مكروهة الصلوة عقيب يفعل وما ريية

له ثبوت ال القيام هذا ان اوال فثبت فمكروه اليه يؤدى مباح وكل سنة يعتقدوا
وثا حمدث فهو اصال تقريرا وال فعال وال قوال ال الصحابة آثار او االحاديث نيامن

ثبت ما الواجب الن مستحبا او سنة او واجبا كونه ميكن فال ثبوته سلمنا وان
ليس القيام باب ويف الداللة قطعي الثبوت ظين او الداللة ظين الثبوت قطعي بالنص
وسلم عليه اهللا صلى النيب عليه واظب ما والسنة ضعيفا وال قويا ال اصال بنص

لي القيام باب ويف الراشدين يكونوخلفاء فال مرة ولو يفعله ومل اصال بثبوت س
جيعله واجبا املباح فظن واالباحة اجلواز االمر واية سنة كونه ان فضال مستحبا
القاري وعلي عنه اهللا رضى مسعود ابن رواية من وضح كما ومنكرا بدعة

بوجگوعامل فالقول باجلملة النهوريية الكبرية مرتكب فاسق والقائل حرام القيام ب
تعاىل اهللا قال الشرع خالف فقد واجبا وسلم عليه اهللا صلى النيب عنه ى ما جعل

ما( نولِِّه ِمِننيؤالْم سِبيِل رغَي ِبعتيو الْهدى لَه نيبت ما بعِد ِمن الرسولَ يشاِقِق نم
مِصريا سآَءتو منهج ونصِلِه ذكر) ١١٥:النساء* تولَّى عند القيام احلاصل

احد بقول ويتمسكون للجواز سندا موضوعة رواية يتخذون ام وجه اما الوالدة
مل ما وفعله احد بقول وال باملوضوعات يثبتان ال واجلواز الندب ان علم فقد وفعله
ايضا هو يزعمونه والذي للندب ثبوت ال الصورة هذه ففي شرعي دليل عليه يقم

ا زعمهم اهللامن صلى الشريفة روحه يقدم ان وجه واما بدعة صار مؤكدا واجبا ياه
من ايضا فهذا له تعظيما فيقومون الشهادة عامل اىل االرواح عامل من وسلم عليه
تتكرر ومىت الشريفة الوالدة نفس حتقق عند القيام يقتضي الوجه هذا الن محاقام

للوالدة اإلعادة فهذه االيام هذا يف يأتونالوالدة حيث اهلند جموس بفعل مماثلة املنيفة
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معبودهم حكاية البيت) كنهيا(بعني اهل شهادة ينقلون الذين للروافض مماثلة او
حكاية هذا فعلهم صار اهللا فمعاذ وعمال فعال اى سنة كل عنهم تعاىل اهللا رضى

واحلرمة والفسق باللوم حرية وشبهة شك بال احلركة وهذه الشريفة بلللوالدة
وهؤالء واحدة مرة سنة كل يف يفعلونه فام اولئك فعل على يزيد هذا فعلهم
امر يفرض بان الشرع يف نظري هلذا وليس شاؤا مىت الفرضية املزخرفات هذه يفعلون
لتشبه وموجبا حراما صار القيام فهذا شرعا حمرم هو بل احلقيقة معاملة معه ويعامل

ي ام وجه واما والفساق جيئالكفار وسلم عليه تعاىل اهللا صلى روحه ان زعمون
الفساق وجممع املشروعات وغري واملعاصي االشرار من اململوء الس هذا يف
عليه تعاىل اهللا صلى انه اعتقدوا فان اهللا معاذ والشرور البدعات وحمضر والفجار

تعاىل لقوله شرك فهذا الغيب عامل ِاهملَعيالَِبيغالْحاِتفَمهدنِعو(وسلم  * وهالَّا

) ١٨٨: االعراف * ِريخالْنِمترثَكْتالسبيغالْملَعاَتنكُولَو() ٥٩: االنعام

على اخرى وحجة آخر دليل هلم بل ذلك يعتقدوا مل وان شرك العقيدة هلذه والقيام
ن العقائد باب يف جيب انه فاعلموا وسلم عليه اهللا صلى يكونجميئه وال قطعي ص

جميئه باب ففي واملوضوعات الضعاف عن فضال والظنيات اآلحاد من العقيدة ثبوت
اتباع حمض العقيدة فهذه عليه يعتقد حىت قطعي نص اى وسلم عليه تعاىل اهللا صلى
ان واحلاصل كبري امث الزعم ذا القيام هذا الصورة هذه ففي الشيطان وكيد اهلوى

الصورة يف وشركالقيام كفر الثالثة ويف وفسق حرام الثانية ويف ومنكر بدعة االوىل
قال فمن الوجوه من بوجه وجائز مبشروع فليس والكبرية اهلوى اتباع الرابعة ويف
منها اهللا جنانا والفسق الكفر يف دخول وهو للشارع صرحية خمالفة خالف بوجوبه

ا حمفل نفس ان الفهم الهل وضح التقرير هذه ضمن منكرومن هذا زماننا يف مليالد
ايب الوهايب فتوى عبارة انتهت الرشاد سبيل اىل اهلادي واهللا جلوازه صورة وال
ام زنديق او فاسق مبتدع هو هل املبني الشرع يف حكمه ما بذلك فالقائل املفيت
على باحلكم اجلواب لنا تكتبوا ان احسانكم جزيل من فنروم مضل ضال انه يقال
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ذلك افيدوناقائل لديكم وبركة خري كل ورجونا عليكم عرضه اردنا ما هذا
اهلادي على والسالم والصالة الوهاب امللك من الثواب جزيل ولكم اجلواب

السؤال مت قد وههنا واالصحاب واآلل .للصواب

حممد:اجلواب وموالنا سيدنا على ومسلما ومصليا الغفور باهللا مستعينا اقول
و البعث يوم الدهورالشفيع ممر اىل باحسان تبعهم ومن واصحابه آله وعلى النشور

عليه تعاىل اهللا صلى وضعه ذكر عند القيام ان املذكور اهلندي الوهايب على الرد يف
يف استحبابه على وامجعوا االسالم دين ائمة االعالم العلماء استحسنه قد وسلم

ا احلرمني يف واجلماعة السنة اهل امليالدية وتكرميااالس تعظيما اهللا زادمها لشريفني
اخلرب يف وثبت االثر يف ورد وقد االسالمية البالد سائر يف وكذا رآه(وتشريفا ما ان

حسن اهللا عند فهو حسنا يف)املؤمنون املؤمنني من املراد ان يف خالف ال وكما
وال اجلهال ال واليقني االميان يف الكاملون املؤمنون هم املذكور مناحلديث عوام

العاملني العلماء من كانوا القيام استحسنوا الذين العلماء ان شك ال فكذا املسلمني
من وحممود مستحسن امر القيام ان هذا من فثبت واليقني الدين يف الكاملني
باطل قول ذلك كل للقيام املنكر الوهايب به قال وما الصاحلني العلماء مستحسنات

ومردود
قيل اجلفان خالف السنةقد اهل علماء من قليلة شرذمة ذلك يف مهور

اجلماعة عن اخلارجة الوهابية من وليسوا له اصل ال القيام ان فقالوا قلتواجلماعة
وقال االعظم االكثر باتباع امرنا وسلم عليه تعاىل اهللا صلى النىب السواد(ان اتبعوا

ال)االعظم قوهلم ان على واتبعناه اجلمهور بقول منفاخذنا انه معناه له اصل
مساع املذكور القيام داعى فان الشرعي الستحبابه اصل ال العلماء مستحسنات

صلى اوقدومه وسلم عليه تعاىل اهللا صلى روحانيته متثل هو او وسلم عليه تعاىل اهللا
التمثل وليس الظواهر على الشرعية االحكام وبىن الس يف ما حبضور علمه

الق هذا من منواحلضور الوجه هذا على القيام لكن كالقدوم ليس القدوم وذكر بيل
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تعظيمي القيام ان قلنا اذا هذا موجود الشرع يف وذلك الظاهر مقام الباطن امر اقامة
له اصل ال بانه والقول الشرع يف اصيل اصل فالستحبابه سروري القيام ان قلنا وان

م قول اولنا اما فنحن باجلملة اليه يصغى ال العلماءمما نص وقد تركناه او خالفهم ن
عند القيام من الشريفني احلرمني يف سيما ال بينهم متعارفا وصار الناس اعتاده ما ان
تعاىل اهللا صلى املصطفوية الذات مولد كيفية قراءة يف النبوية الشريفة الوالدة ذكر

الش قواعد حتت داخل النه حسنة بدعة فهو وعظم وجمد وشرف وسلم رععليه
عليه اهللا صلى وقام تعظيما الصحابة له قام وسلم عليه تعاىل اهللا صلى فانه واصوله
مثة فانظر القيام يف رسالته يف النووي العالمة ذلك فصل قد السرور حالة يف وسلم
النبالء الفضالء العلماء مجهور ذلك على وامجعوا مفسدة وال للسنة خمالفة فيه وليس

مذمو بدعة انه قيل قواعدفما حتت داخال كان ما كل بل باطل فهو مكروهة مة
حديث حتت املبني الفتح يف املكي حجر ابن العالمة قال مقبول حسن فهو الشرع

)رد فهو منه ليس ما هذا امرنا يف احدث من)من شيء له يشهد وال ينافيه مما
م شيء له شهد بان ذلك ينايف ال ما واما مردود اى رد فهو وادلة ادلةقواعد ن

حتت ايضا وقال انتهى منه مقبول هو بل فاعله على برد فليس وقواعده الشرع
االمور(حديث وحمدثات له)اياكم ليس ما ضاللة بدعة هو الذي باحملدث املراد ان

خبالف قطعا باطل فهذا االزدراء او الشهوة جمرد عليه احلامل وامنا الشرع يف اصل
حبم اما الشرع يف اصل له انتهىحمدث حسن فانه ذلك لغري او النظري على النظري ل

فما ضالل وبدعة هدى بدعة بدعتان البدعة النهاية يف االثري ابن العالمة وقال
الذم حيز يف فهو وسلم عليه اهللا صلى ورسوله به اهللا امر ما خالف يف كان

او عليه وحض اليه تعاىل اهللا ندب ما عموم حتت واقعا كان وما رسولهواالنكار
النيب بعد احدث ما كل عياض القاضي وقال املدح حيز يف فهو وسلم عليه اهللا صلى
السنة من اصال وافق فما اليه سبق ال ما فعل والبدعة بدعة فهو وسلم عليه اهللا صلى
الصالة عليه قوله ومنه ضاللة فهو السنن اصول خالف وما حممود فهو عليه يقاس
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ضاللة(والسالم بدعة القياموق)كل هذا لدخول واجلماعة السنة اهل علماء بني د
ذلك عند وسلم عليه تعاىل اهللا صلى لتعظيمه فقيل وجوها الشرع قواعد حتت
عليه تعاىل اهللا صلى وتكرميه تعظيمه الن االعالم العلماء من كثري الوجه هذا واختار

الكت من القطعية باالدلة ثابت هو مما وفاته وبعد حياته يف واالمجاعوسلم والسنة اب
تعاىل اهللا صلى النيب حرمة ان عياض القاضي قال فقد املؤمنني من احد فيه خيالف مل
ذكره عند وذلك حياته حال كان كما الزم وتعظيمه وتوقريه موته بعد وسلم عليه
صلى فتعظيمه انتهى وسريته امسه ومساع وسنته حديثه وذكر والسالم الصالة عليه

علي تعاىل وقالاهللا حديثه وذكر ذكره عند تعظيمه مجلة من والدته ذكر عند وسلم ه
يف املكي حجر ابن املنظم(العالمة وسلم) اجلوهر عليه تعاىل اهللا صلى النيب تعظيم

من عند مستحسن امر االلوهية يف هللا مشاركة فيها ليس اليت التعظيم انواع جبميع
يف النووي االمام وقال بصائرهم اهللا اذا) لتبيانا(نور للمصحف يقوم ان ويستحب

انتهى اوىل فاملصحف واالخيار العلماء من للفضالء مستحب القيام الن عليه به قدم
ان يبعد فال انتهى به التهاون وعدم التعظيم من فيه ملا السيوطي االمام وقال
استحباب على قياسا وسلم عليه اهللا صلى له تعظيما القيام هذا باستحباب يقال

يفا داخل والدته ذكر عند وسلم عليه اهللا صلى لتعظيمه فالقيام للمصحف لقيام
يف واندراجه لدخوله لكنه بدعة كان وان اخلصوصية حيث من فهو العمومات
ثبت واذا الدين ائمة بذلك صرحوا كما حسنة بدعة فيكون حسنا صار العمومات

تعو وقد وسلم عليه تعاىل اهللا صلى لتعظيمه القيام منان وغريه احلرمني يف ذلك رف
منهم احد يقم مل لو وسلم عليه اهللا صلى لشأنه تعظيما الس اهل قيام فعند البالد
احلنفية حمقق افىت ملا الوجه وهذا اظهر هذا وشناعة له منقص لشأنه حمرم غري لعدائه

الشافع حمقق نقله كما حينئذ القيام ترك من بكفر الرومي السعود ابو الشيخاملفيت ية
يف الصديقي البكري عالن املصطفى( ابن مولد يف الصفا عليه) مورد تعاىل اهللا صلى

بقيام العادة جرت املولد يف رسالته يف املدابغي علي بن حسن الشيخ وقال وسلم
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مستحبة حسنة بدعة وهو وسلم عليه اهللا صلى مولده ذكر اىل املداح انتهى اذا الناس
الف اظهار من فيها انتهىملا والتعظيم والسرور رح

املسمى مولده يف احللواين امحد الشيخ الفاضل العامل يف(وقال الربيع مواكب
الشفيع ص) مولد وسلم عليه اهللا ذكر١٨٩: صلى اذا الناس بقيام العادة جرت وقد

اهللا صلى تعظيمه اظهار من فيه ملا فيستحب ابتدع ما احسن وهو الشريف املولد
و عليه تعاىلتعاىل اهللا صلى لقدومه يقم مل اذا ولعمري والسرور الفرح واظهار سلم

افىت بل القيام هذا تاكد فينبغي يقام فلمن والدته بذكر املتخيل ولو وسلم عليه
بضد الشعاره الناس يقوم حني تركه من بكفر احلنفي العمادي السعود ابو املولوي

املدين الربزجني جعفر السيد وقال انتهى استحسنذلك وقد املولد يف رسالته يف
اهللا صلى تعظيمه كان ملن فطوىب والروية الرواية ذوو ائمة الشريف مولده عند القيام
اجوبته يف االهدل امحد بن يوسف الشيخ وقال انتهى ومرماه مرامه غاية وسلم عليه
من وفيه وعوامهم علماءهم احلرمني اهل كافة ذلك وعلى الربزجني قول نقل بعد

خيفى ال مبا الكرمي للجانب .التعظيم

اذا الناس من كثري عادة جرت انه سريته يف احلليب الدين نور العالمة وقال
عليه تعاىل اهللا صلى له تعظيما يقومون وسلم عليه تعاىل اهللا صلى وضعه بذكر مسعوا
بدعة كل ليس النه حسنة بدعة هي لكن هلا اصل ال بدعة القيام وهذا وسلم

التراويحمذمومة لصالة اجتماع يف عنه اهللا رضى اخلطاب بن عمر سيدنا قال وقد
االحكام تعتريها البدعة ان تعاىل اهللا رمحه السالم عبد بن العز قال وقد البدعة نعمت
وسلم عليه اهللا صلى قوله ذلك ينايف وال ذكره يطول ما كل امثلة من وذكر اخلمسة

بدع( كل فان االمور وحمدثات ضاللةاياكم وسلم)ة عليه اهللا صلى من( وقوله
امرنا يف شرعنا)احدث رد(اى فهو منه ليس فقد)ما خاص به اريد عام هذا الن

اثرا او امجاعا او سنة او كتابا وخالف احدث ما عنه اهللا رضى الشافعي امامنا قال
من فهو ذلك من شيئا خيالف ومل اخلري من احدث وما الضالة البدعة من البدعةفهو
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ومقتدى االمة عامل من وسلم عليه اهللا صلى امسه ذكر عند القيام وجد وقد احملمودة
يف االسالم مشائخ ذلك على وتابعه السبكي الدين تقي االمام وورعا دينا االئمة

حك فقد فانشديعصره عصره علماء من كثري مجع عنده اجتمع السبكي االمام ان
تعاىل اهللا رمحه الصرصري وسلمقول عليه تعاىل اهللا صلى مدحه :يف

بالذهب اخلط املصطفى ملدح كتب* قليل من احسن خط من ورق على
مساعه عند االشراف تنهض الركب* وان على جثيا او صفوفا قياما

بذلك كثري أنس فحصل بالس من ومجيع السبكي االمام قام ذلك فعند
على اهللا وصلى االقتداء يف ذلك ويكفي جنومالس وصحبه وآله حممد سيدنا

العنيد البعيد الوهايب قول واما وسلم(االهتداء عليه اهللا صلى والدته ذكر عند القيام
الزمان سفهاء معمول هو العلماء) كما ان السفيه الوهايب على الرد يف فاقول

بان والتعارفصرحوا التوارث بذلك وجرى االسالمي الدين ائمة استحبه قد القيام
البلدانم من وغريها واهلند والروم ومصر والشام الشريفني احلرمني اهل ن

قواعد خيالف ومل الصلحاء من كان اذا والتوارث والتعارف علماؤهم واستحسنه
رو فقد والندب االباحة يدل فهو اهللا(يالشرع عند فهو حسنا املؤمنون رآه ما

علي)حسن اهللا صلى النىب ان سننه يف الدارمي حمدثوروى امر عن سئل وسلم ه
فقال سنة وال كتاب يف املؤمنني(ليس من العابدون فيه سلمة) ينظر ايب عن رواه

اتفاق الن مزية فله املدينة اهل من او الشريفني احلرمني اهل من كان فاذا مرفوعا
االمجاع من املالكية عند املدينة اهل واتفاق االمجاع من البعض عند احلرمني اهل

صر الدركما يف فقال امور يف ذلك على الفقهاء استدل وقد االصوليون به ح
توارثوه املسلمني الن العيد صالة عقيب به بأس ال التشريق ايام تكبري يف املختار
املسلمني الن قوله شرحه يف الطحطاوي وقال انتهى البلخيون وعليه اتباعه فوجب

ا كانتيتوارثوه واال الصحابة عصر يف يكن بهومل استدل ما واما انتهى سنة
من للفجر جيوز الفجر اذان يف اهلداية يف فقال فقط احلرمني اهل توارث من الفقهاء



 -٨١-

قد احلرمني اهل ان يقال وما انتهى احلرمني اهل لتوارث الليل من االخري النصف
امنا املنكرات بعض بان مدفوع فهو حجة ذلك يكون فكيف املنكرات على تعارفوا

يف يفتعورف وهم والصلحاء بالعلماء العربة وامنا م عربة وال واالجالف االرذال
فيكون وغريمها احلرمني علماء استسحنه قد القيام وهذا والتقوى الصالح من غاية
يف له عقل ال الذي السفيه فهو للقيام املنكر الوهايب ان بذلك فظهر مستحسنا حسنا

امام هو بل املسلمني امور مدارك منفهم غاية يف الوهايب وقول زمانه يف السفهاء
والقيام للمولد اوزين العاملني العلماء شأن يف االدب وسوء والفظاعة الشناعة
الكرباء شأن يف غليظ وسب والقيام املولد الشريفني لالمرين الفاعلني املؤمنني ومجيع

املسلمني بالد من وغريمها الشريفني احلرمني علماء من ببغضالعظماء مشعر فهذا
يف يقال ان فيصح الكرميني احلرمني علماء سيما واجلماعة السنة اهل لعلماء الوهايب

حلديث ومضل وضال فاسق انه املذكور الوهايب فسوق(حق املسلم )سباب

تاركه ويلومون واجبا يرونه منهم العامة يف قوله واما ومندوب مباح هو ما ولتحرميه
منك يكون شأنه هذا السنةوما اهل من احدا فان اوال اما فباطل سيئة وبدعة را

تاركه على لومهم واما امث الظن بعض وان اصال واجبا يراه ال وخواصهم عوامهم
العرب قطر يف السوداء العمامة ان ترى اال الوهابية شعار من القيام ترك فلكون

النصا شعار واالصفر اليهود شعار االزرق والطربوش الرافضة لبسهاشعار فلو رى
يلزم كما الوهابية خمالفة يلزم قال من ان على بزيهم تزيا لكونه مالما لكان احد

فا املبالغة واراد الرافضة او والنصارى اليهود سديخمالفة اليس ذلك يف شناعة
فافهم به مأمورا الفهم مواضع واتقاء الزما .الذرائع

قد واجلماعة السنة اهل علماء اكثر ان ورسائلهموثانيا كتبهم يف صرحوا
حمبوب مستحسن امر املنيف وضعه ذكر عند الشريف املولد يف القيام ان وفتاواهم
ما واما الكل حكم ولالكثر اكد بل بعضهم وزاد مندوب مستحب بعضهم وقال
ميكن ذلك ومع كاملعدوم والشاذ شاذ قول فهو بالوجوب القول بعضهم عن ذكر
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الو منه املراد بان التأويله املؤكد املستحب مبعىن الضروري اللزوم اى العريف جوب
املذكور باملعىن القيام بوجوب القول ان فظهر االصويل املصطلح الشرعي الوجوب
عنه ى ما جعل ما وانه الكبرية مرتكب هو وال فاسق غري به والقائل حبرام ليس

اص الشرع خالف ما هو وايضا واجبا وسلم عليه اهللا صلى .الالنيب
تعاىل اهللا قال الشريفة اآلية املخذول الوهايب ذكر ولَسالرِقاِقشينمو(واما

حجة) ١١٥: النساء*  هي الكرمية اآلية هذه واجلماعةفاقول السنة اهل معاشر لنا
عليه تعاىل اهللا صلى االعلى االكرم حبيبه وبشفاعة وتعاىل تبارك بفضله الناجية الفرقة

اوزو هذاوسلم زعم كما ال املنيف وضعه عند والقيام الشريف املولد بعمل ن
العاطل الكاسد ورأيه الباطل الفاسد بزعمه الگنگوهي املخذول الوهايب اهلندي
وسلم عليه تعاىل اهللا صلى حممدا سيدنا ونوقر نعظم واجلماعة السنة اهل فنحن

والتكر واالحترام والتعظيم التوقري انواع جبميع يفتسليما احلميد اهللا امرنا كما مي
تعاىل وقال ايد ِبنِمؤتِل(القرآن ) ٩: الفتح * وهرقِّوتووهرزِّعتوِهوِلسرواِهللاوا

يقصدو ال النه التعظيم افراد من فرد املنيف وضعه ذكر عند الشريف املولد يف القيام
التعظيم امر عموم يف داخل فهو التعظيم اال .به

املنكرونوام املرسلني سيد حمبة من احملرومة اخلارجية الوهابية املخذولة الفرقة ا
وآله عليه تعاىل اهللا صلى العاملني رب حبيب تعظيم املانعون املذنبني شفيع بفضائل
الشريفة اآلية هذه الذين من فهم الرشيدية اهلندية الوهابية سيما ال امجعني واصحابه

ال هلم ووعيد عليهم فضائلهحجة بعض يف وسلم عليه اهللا صلى الرسول يشاقّون م
وحديثا قدميا االعالم وائمة الكرام العلماء تبني بعد املؤمنني سبيل غري ويتبعون وتعظيمه
القيام حرم فمن مندوب مستحب وفعل حمبوب مستحسن امر املذكور القيام ان

مبعبودهم اهلند جموس الكفرة بفعل وشبه فاعله اليه) ياكنه(وفسق يرجع الوعيد فهذا
شر ومن النار من باهللا اعوذ الخيه بئرا حفر كمن تبعه ومن الگنگوهي حال وصار

العاملني رب هللا واحلمد وللمؤمنني ولرسوله هللا والعزة اجلبار غضب ومن . الكفار
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علي من وشرحه عنه اهللا رضى مسعود ابن حديث من الوهايب استدالل واما
اهللا رمحة عاملالقاري ورواية عليه االحاديثگتعاىل اكثر من يظهر قد فاقول ريية

اهللا رمحهم واملشائخ العلماء واقوال عنهم تعاىل اهللا رضى الصحابة وآثار الصحاح
والوظائف االوراد من احلسنة االعمال على والدوام واحملافظة املالزمة ان تعاىل

مطلو مستحسن املأثورة واالدعية واالذكار والقيامالواردة حمبوب غري وتركها ب
غري عليه املواظبة فتكون االخيار العلماء عند املستحسنة االعمال افراد من فرد
التفصيل شئت وان هذا الوهابية شعار صار تركه الن الزمان هذا يف سيما مكروهة
النىب ان تعاىل اهللا رمحه امحد االمام مسند يف جاء انه فاقول والنقول النصوص وبيان
ان اخلادم تسأله جاءت ملا عنها اهللا رضى فاطمة ابنته علّم وسلم عليه اهللا صلى

وثال ثالثا النوم عند اهللا كذاتسبحني وثالثني ثالثا وتكربيه وثالثني ثالثا وحتمديه ثني
احملدث احلق عبد الشيخ وقال تعاىل اهللا رمحه فريوزآبادي للمجد السعادة سفر يف

تعاىل اهللا رمحه يفالدهلوي جاء انه احلديث هذا حتت املذكور للكتاب شرحه يف
وفاطمة لعلي التسبيحات هذه علّم وسلم عليه تعاىل اهللا صلى انه الصحيحني رواية
ما عنهما تعاىل اهللا رضى وفاطمة عليا ان ورد وقد عنهما تعاىل اهللا رضى كليهما

تع اهللا صلى النيب علمهما ما بعد اصال التسبيحات هذه وقالتركا وسلم عليه اىل
اهللا رسول علمنيها ما بعد التسبيحات هذه فاتتين ما الشريف وجهه اهللا كرم علي
انتهى فقرأا الليلة آخر يف ا تذكرت الصفني ليلة حىت وسلم عليه تعاىل اهللا صلى
يف تعاىل اهللا رمحه اجلزري االمام وقال الفارسية اللسان يف العبارة اصل الن مترمجا

احلصنياحل( او) صن ار او ليل من وقت يف ورد له ملن وينبغي الذكر آداب يف
ليعتاد يهمله وال امكنه اذا به ويأيت يتداركه ان ففاته ذلك غري او صالة عقيب

انتهى قضائه يف يتساهل وال عليه املالزمة
يف عنه تعاىل اهللا رضى اجليالين القادر عبد السيد الشيخ االولياء سيد وقال

الطالبني(ابهكت اخلرب) غنية قل(ويف وان ادومها االعمال صحيح)احب ويف انتهى
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عليه تعاىل اهللا صلى النىب كان قالت اا عنها تعاىل اهللا رضى عائشة عن البخاري
اهللا رمحه احلليب وقال يترك ال يدع ال ومعىن انتهى الظهر قبل اربعا يدع ال وسلم

ا ملنية الكبري الشرح يف ملاتعاىل الظهر بعد االربع اصحابنا من كثري واستحب ملصلي
وسلم عليه تعاىل اهللا صلى اهللا رسول مسعت قالت عنها تعاىل اهللا رضى سلمة ام عن
النار على تعاىل اهللا حرمه بعدها واربع الظهر قبل ركعات اربع على حافظ من يقول

التعل ويف انتهى غريب صحيح حسن الترمذي وقال اخلمسة الرواه منيةييق شرح
عن املذكورة العبارة ذكر بعد فضله دام اهلندي احملدث امحد وصي ملوالنا املصلي
النصوص فهذه اقول انتهى معها وقيل الراتبة غري اا قيل مث الربهان يف قال احلليب
املسنونة االمور على الترك وعدم واحملافظة واملداومة واملالزمة املواظبة على تدل كلها
خالف على تدل فظاهرها الوهايب ذكرها اليت الروايات واما املستحسنة واملستحبة

يف قال فاقول بينهما تطبيق علينا فلزم املصلي(ذلك فهو) منية االمام صالة متت فاذا
حوائجه اىل ذهب شاء وان يساره عن احنرف شاء وان ميينه عن احنرف شاء ان خمري

ان بوجهه الناس استقبل شاء انسوان عن مسلم حديث ويف الكبري الشرح ويف تهى
ميينه عن ينصرف وسلم عليه تعاىل اهللا صلى النيب كان قال انه عنه تعاىل اهللا رضى

عنه تعاىل اهللا رضى مسعود ابن حديث عن وغريها الصحيحني حديث يف ال(وما
احدكم وسلم)جيعل عليه تعاىل اهللا صلى فعله الن انس حديث يعارض ال لذلكاخل

ا وهو به واعتياده للتيامن حمبته مع للجواز امنايتعليم فانه مسعود ابن مراد اجلواز
وصي موالنا وقال انتهى غريه جيوز ال حقا اليمني عن االنصراف يرى ان من ى
تعاىل اهللا رضى مسعود وابن انس حديث احلديثني ذكر بعد املذكور شرحه يف امحد

انه احللية عن ناقال كانعنهما وسلم عليه اهللا صلى انه الظاهر فان بينهما تعارض ال
واما يعلمه فيما االكثر انه اعتقده مبا واحد كل فاخرب تارة وهذا تارة هذا يفعل
اليمني عن االنصراف اصل بسبب فليست مسعود ابن كالم اقتضاها اليت الكراهة

قوله عليه يدل كما منه البد ذلك ان يرى من حق يف هي عليهوامنا حقا ان يرى ال
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قد اقول انتهى ذلك وجوب اعتقد من خطأ يف شك وال ميينه عن اال ينصرف ال ان
النيب عن ثابتان كالمها اليسار عن وكذلك اليمني عن االنصراف ان هذا من ظهر
الشيطان حظ من رأسا اآلخر وترك واجبا احدمها فظن وسلم عليه تعاىل اهللا صلى

ع املبحوث القيام ابنواما حديث على القيام الگنگوهي فقياس كذلك قياسا نه
احلديث بنص بثابت ليس كذلك وتركه القيام فعل الن الفارق مع قياس مسعود
ائمة االعالم العلماء واستحسنه جوزه بل تارة ويترك تارة يفعل يقال حىت الشريف

ب تارة ويترك تارة يفعل انه له اوزين عن نقل وما واالسالم عنهمالدين ثبت ل
الدوام مع القيام فان الزمان هذا يف سيما ال الشريف املولد قرئ ما كل عليه الدوام
هذا الذين املبتدعة الوهابية شعار الدوام على وتركه واجلماعة السنة اهل شعار صار
له واوزين للقيام الفاعلني ان فنقول الوجوب اعتقاد واما منهم الگنگوهي املانع

بوج وامايقولون هلم ووعيد عليهم حجة ليست عنه اهللا رضى مسعود ابن فرواية وبه
تشبه ومن آنفا بيناه كما الوهابية فلمخالفة مرة ولو تركه وعدم القيام على االصرار

وتشكر وتدبر فافهم منهم فهو .بقوم

ا وجهه واما عامليقوله اىل االرواح عامل من الشريفة روحه بقدوم القيام
فيق اخلالشهادة محاقام من ايضا فهذا له تعظيما .ومون

حضور منها وجوه من القيام الستحباب السنة اهل علماء بني مما اقول
مولده يف تعاىل اهللا رمحه زيد ابو االمام قال فقد وسلم عليه تعاىل اهللا صلى روحانيته

ذكر عند احلنبلية علماء واوقال القيام وسلم عليه تعاىل اهللا صلى انهوالدته ملا جب
عن وايضا الكالم اشباع يف نقله انتهى وسلم عليه تعاىل اهللا صلى روحانيته حتضر
اهللا صلى والدته ذكر عند القيام جيب نعم احلنابلة مفيت حيىي بن حممد الشيخ فتوى
عند ان فذكروا واالسالم الدين وقداة االعالم العلماء استحسنه ملا وسلم عليه تعاىل

صلى والدته فعندذكر وسلم عليه تعاىل اهللا صلى روحانيته حيضر وسلم عليه اهللا
من مانع ال فتواه يف االهدل يوسف الشيخ العالمة وقال والتعظيم القيام جيب ذلك
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املثال عامل وجود العلماء من ائمة صحح فقد ذاته مثال او الشريفة روحه حضور
ع تعاىل اهللا صلى حضوره مشاهدة اما ايضا وقال الثقاتانتهى اخربين فقد وسلم ليه

املولد قراءة عند مرارا وسلم عليه تعاىل اهللا صلى شاهده انه الصالح اهل من
انتهى االحاديث وبعض رمضان ختم وعند اعتقاد(الشريف ان الوهايب قال فما

الشيطان وكيد اهلوى اتباع حمض او وشرك كفر لرده) ذلك كفى عليه فمردود
ا العلماء هؤالء يفتصريح وسريهم االرواح حضور على االدلة وضوح مع العالم

الترمذي واحلكيم الزهد كتاب يف امحد االمام اخرج فقد شاؤا حيث االرض اقطار
االصول(يف ان) نوادر عنه اهللا رضى الفارسي سلمان عن منده وابن الدنيا ايب وابن

هذا كان فاذا شاءت حيث تذهب االرض من برزخ يف املؤمنني ارواحارواح يف
ان السيوطي احلافظ وقال وسلم عليه تعاىل اهللا صلى بالنيب بالك فما املؤمنني سائر
يف شاء حيث ويسري يتصرف وانه وروحه جبسده حى وسلم عليه اهللا صلى النىب
شيء منه تبدل مل وفاته قبل عليها كان اليت يئته وهو امللكوت ويف االرض اقطار

كما االبصار عن مغيب اهللاوانه اراد فاذا باجسادهم احياء كوم مع املالئكة غيبت
ذلك من مانع ال عليها هو اليت هيئته على رآه برؤيته اكرامه اراد عمن احلجاب رفع

داع يفيوال الشعراين الوهاب عبد الشيخ وقال انتهى املثال برؤية التخصيص اىل
القدسية( االنوار الص) مشارق عليهم االنبياء ارواح االطالعان هلا والسالم الة

بعض كان واذا عنده وحيضرون اال مكان يف انسان يطلبهم فال الربزخ يف والسراح
عليم واسع واهللا بذلك اوىل فاالنبياء طلبه وقت كل يف مريده عند حيضر االولياء
وسلم عليه تعاىل اهللا صلى رأوه ام االولياء من واحد غري نقل ما ذلك ويؤيد انتهى

خل يفيف املكي حجر ابن العالمة وقال وجمالسهم احلديثية(وام ) الفتاوى

وان حمروم او معاند اال ذلك ينكر وال جدا كثرية اهللا اولياء عن ذلك يف واحلكايات
الواحد اآلن يف حضوره قلنا متعددة اماكن يف مولده ذكر كان اذا حيضر كيف قيل

غري ممكن شاسعة بالد يف ولو متعددة اماكن احلافظيف صنف فقد مستحيل
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مساه كتابا ووقوعه جوازه يف الويل(السيوطي تطور يف نص) املنجلي قد فيه وقال
احلاوي شارح القونوي الدين عالء العالمة منهم االعالم ائمة ذلك امكان على
سعيد الصالحية اخلانقاه شيخ اآلملي الدين وكرمي السبكي الدين تاج والشيخ

الدي صفى الوحيدالسعداء صاحب القوصي نوح بن الغفار وعبد منصور ايب بن ن
والشيخ االنباسي والربهان امللقن بن والسراج اهللا عطاء بن والتاج اليافعي والعفيف
بن حممد الفضل وابو املختصر صاحب املالكي خليل الشيخ وتلميذه املنويف اهللا عبد

ك ماذ وحاصل آخرون وخلق املالكي التلمساين ثالابراهيم ذلك توجيه يف ثةروه
ط باب انه والثاين والتشكيل بالتمثيل الصورة تعدد باب من انه احدها املسافةيامور

اهللايوز ان اال واحدة بقعة وهو بيته يف كل الرائيان فرياه تعدد غري من االرض
هو وامنا مكانني يف انه فظن االستطراق من املانعة احلجاب ورفع االرض طوى

واحد النيبمكان رآه حىت املقدس البيت رفع حديث عليه حيمل ما احسن وهذا
من انه والثالث االسراء صبيحة لقريش اياه وصفه حال وسلم عليه تعاىل اهللا صلى
ملك شأن بذلك قرر كما مكان كل يف فشوهد الكون مأل حبيث الويل جثة عظم

يف واملغرب املشرق يف مات من يقبض حيث ونكري ومنكر واحدةاملوت ساعة
ذلك ينايف وال االجوبة احسن ذلك فان الواحدة الساعة يف فيها قرب من ويسئالن
بعض يف بعضه يدمج او االبصار عن الزايد حيجب اهللا فان املعتادة صورته على رؤيته
ذلك من اعظم االصلية وخلقته دحية صورة يف جربيل رؤية يف باالمرين قيل كما

اجنحته من جناحني ان يفحبيث االئمة كالم نقل يف واطال انتهى االفق يسدان
يف ايضا السيوطي احلافظ وقال فراجعه ووقوعه احللك(جوازه مناقب) تنوير ويف

يف كان فلما حججت قال تالمذته بعض عن اهللا عطاء ابن الدين تاج الشيخ
طوا من فرغ اذا عليه اسلم ان فنويت الطواف يف الدين تاج الشيخ رأيت فهالطواف

املشاهد سائر ويف كذلك العمرة يف رأيته مث اره فلم جئت الطواف من فرغ فلما
س القاهرة اىل رجعت فلما سافرعنلتأكذلك هل فقلت طيب يل فقيل الشيخ
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فقال رأيتك سيدي يا فقلت رأيت من فقال عليه وسلمت الشيخ اىل فجئت ال قالوا
القط دعى لو الكون ميأل الكبري الرجل فالن القطبيا كان فان الجاب حجر من ب

انتهى اوىل باب من والسالم الصالة عليه املرسلني فسيد الكون ميأل
االولني سيد مولد يف الربزجني العابدين زين السيد موالنا العالمة وافاد
تعاىل اهللا صلى يذكر فيه مقام باى حاضر وسلم عليه تعاىل اهللا صلى وهو واآلخرين

صل هو بل وسلم اعليه دان وسلم عليه تعاىل اهللا معهيى انتهى الذاكر من قريب
صلى النيب رؤية ميكن هل به اهللا نفع سئل املكي حجر ابن العالمة فتاوى ويف شرحه
وهو آخرون وجوزه مجاعة ذلك انكر بقوله فاجاب اليقظة يف وسلم عليه تعاىل اهللا

استدل بل الصاحلني من يتهم ال من بذلك اخرب فقد البخارياحلق رآين(حبديث من
اليقظة يف فسرياين املنام القيامة)يف ارادة واحتمال قلبه بعني وقيل رأسه بعيين اى

يوم يرونه كلهم امته الن حينئذ التقييد يف فائدة ال انه على اليقظة لفظ من بعيد
االئ باقوال باالستدالل اطال مث املنام يف يره مل ومن املنام يف رآه من انالقيامة اىل مة

اهللا صلى النيب ذات رؤية ميتنع ال انه من ذكرته مبا صرح العريب ابن ان رأيت مث قال
بعد ارواحهم اليهم ردت احياء االنبياء وسائر النه وجسده بروحه وسلم عليه تعاىل
والسفلي العلوي امللكوت يف والتصرف قبورهم من اخلروج يف هلم واذن قبضوا ما

يرا ان من مانع ميألوال القطب كان واذا كالشمس النه واحد وقت يف كثريون ه
الرائى ان ذلك من يلزم وال وسلم عليه تعاىل اهللا صلى بالنيب بالك فما الكون
وهي امللكوت عامل وهو رؤية وهذه امللك عامل يف الرؤية الصحبة شرط الن صحايب

ذل يف عليه عرضوا الم امته جلميع لثبت واال صحبته يفيد ورأوهال فرآهم العامل ك
قوله حتت الشفا شرح يف القاري علي املال وقال انتهى االحاديث به جاءت كما

تعاىل قوله يف دينار بن عمرو دذَِافَ(وقال فًوتيبمتلْخا عملِّسا اَلَوا  * مكُِسفُنى

اهللا) ٦١: النور ورمحة النيب على السالم فقل احد البيت يف يكن مل فان وبركاتهقال
ادد الرباين االمام وقال االسالم اهل بيوت يف حاضر السالم عليه روحه الن
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سره قدس الثاين اولياء]١[لاللف بعض عن نقل ما ان تعريبه ما الشريفة مكاتيبه يف
افعال عنهم ويصدر املتعددة االماكن يف الواحد اآلن يف حيضرون كانوا ام اهللا

لطائف ان فذلك قالمتباينة ان اىل متباينة باشكال وتتشكل خمتلفة باجساد تتجسد هم
الف ان كما املثال عامل يف يكون وتارة الشهادة عامل يف يكون تارة التشكل وهذا
بصورة واحدة ليلة يف املنام يف وسلم عليه تعاىل اهللا صلى العاملني سيد يرون رجل

فك وسلم عليه تعاىل اهللا صلى منه ويستفيدون ولطائفهخمتلفة صفاته تشكل ذلك ل
انتهى املثالية بالصورة والسالم الصلوات آله وعلى عليه

سره قدس معصوم حممد الشيخ الوثقى العروة ما]٢[وقال الشريفة مكاتيبه يف
الصالة افضل آله وعلى عليه الكائنات سيد صحبة يقع هل الثالث السؤال تعريبه

وعل ال ام اليقظة يف وفاته بعد منوالسالم املقدسة القرب خلو يلزم وقوعها تقدير ى
كيف ممنوع اخللو ان اوال فاجلواب حمال وهو وسلم عليه اهللا صلى املبارك جسده
الشيخ عن نقل كما املتعددة االماكن يف الواحد اآلن يف حضروا قد امته ومشائخ

سره قدس النقشبند الدين اء الشيخ يعين يف]٣[االجل االفطار وقت حضر سبعانه
انتهى كلها يف وافطر مواطن

فهذا الغيب عامل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ان اعتقدوا ان الوهايب وقال
تعاىل لقوله ِاهملَعيالَِبيغالْحاِتفَمهدنِعو(شرك تنكُولَو() ٥٩: االنعام * وهالَّا

)١٨٨: االعراف * ِريخالْنِمترثَكْتالسبيغالْملَعاَ

القرآنفاقول اهللا كالم الكتاب بكل نؤمن واجلماعة السنة اهل معاشر حنن
النيب سيدنا على املرتل والتسليمالعظيم الصالة اهللا من عليه الوهابية. الكرمي واما

الذي العظيم والقرآن ببعض ويكفرون الكتاب ببعض فيؤمنون املبتدعني من وغريهم
انه مف(نص الغيبعنده انه)اتح ايضا غَلَعرِهظْيالَفَ(نص ىضتارِنمالَِّا* ادحاَِهِبيى

                                                 

سنة) ١( توىف الفاروقي امحد الثاين لاللف ادد الرباين اهلند.] م١٦٢٥. [هـ١٠٣٤االمام يف الشريف سرهند  يف

)
٢

سنة)  توىف الرباين االمام بن معصوم حممد الوثقى الشريف.] م١٦٦٩. [هـ١٠٧٩العروة سرهند  يف

)
٣

سنة)  تويف الدين اء حممد نقشبند خبارى.] م١٣٨٩. [هـ٧٩١شاه  يف
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اَهللا(وقال) ٢٧-٢٦: اجلن * وٍلسرنِم لَِكنو الْغيِب علَى كُمطِْلعِلي اُهللا يجتِبيوماكَانَ
يشآُء نم رسِلِه عمران* ِمن واجل)١٧٩: آل السنة اهل بآياتفنحن نؤمن كما ماعة

باآليات فيؤمنون املبتدعة الوهابية واما النافيات باآليات نؤمن كذلك االثبات
عليه تعاىل اهللا صلى يكون وما كان ما علم اهللا علّمه من علم يف وينقصون النافيات
السنة اهل معاشر وحنن يؤفكون اىن اهللا قاتلهم االثبات بآيات ويكفرون وسلم

نقول وباعالمهواجلماعة اهللا باطالع الغيب عامل وسلم عليه تعاىل اهللا صلى انه
وهذا الصحيح احلديث يف ورد كما امته اعمال مجيع عليه وتعرض وتعاىل سبحانه
علم ان نقول انا على وسلم عليه تعاىل اهللا صلى عليه تعرض اليت االعمال من ايضا

القدمية صفاته من صفة هو به اهللا اختص الذي احلدوثالغيب مسات عن املرتهة
بل كذلك ليس فانه وسلم عليه تعاىل اهللا صلى للنيب ثبت الذي الغيب علم خبالف

يف اليافعي االمام به صرح كما تعاىل اهللا باعالم احملاسن(هو يف) نشر حجر وابن
حاشية) الفتاوى( يف اخلفاجي العالمة وقال غريمها يف والذي) البيضاوي(وغريمها

اهللا فالاختص اصال واسطة غري من وزمانا ذاتا تفصيال علمه هو الغيب علم من به
االهلام او ذلك بواسطة له والسالم الصالة عليهم واالنبياء االولياء بعض علم ينافيه
واتفقت االخبار تواترت قد اللدنية املواهب شرح يف الزرقاين وقال انتهى اهللا من

تعاىل اهللا صلى اطالعه على عياضمعانيها القاضي قال كما الغيب على وسلم عليه
انه على الدالة اآليات ينايف ملَعاَتنكُولَ(وقوله)اُهللاالَِّابيغالْملَعيالَ(وال

النف) ِريخالْنِمترثَكْتالسبيغالْ عليهيالن اطالعه اما واسطة غري من علمه
تعاىل لقوله فمحقق اهللا ِمضتارِنمالَِّا(باعالم .انتهى)وٍلسرنى

قو هو من االرواح فمن االبريز كتاب يف هويوقال من ومنها االطالع يف
حيجب مل فاا وسلم عليه تعاىل اهللا صلى روحه ذلك يف االرواح واقوى ضعيف

فه العامل من شيء ونارهيعنها وآخرته ودنياه وسفله وعلوه عرشه على مطلعة
الن ماوجنته ذلك ويؤيد انتهى وسلم عليه تعاىل اهللا صلى الجله خلق ذلك مجيع
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رواية ففي وسلم عليه تعاىل اهللا صلى اقواله من االحاديث يف كل(ورد يل تتجلى
وعرفت رواية)شيء ش(ويف كل رواية)يءفعلّمين السموات(ويف يف ما فعلمت

رواية)واالرض واآلخرين(ويف االولني علم كان(روايةويف)فعلمت ما علمت
سيكون رواية)وما حىت(ويف هذا مقامي يف رأيته قد اال اره مل كنت شيء من ما
والنار رواية)اجلنة كائن(ويف هو ما واىل اليها انظر فانا الدنيا يل رفع قد اهللا ان

كف اىل انظر كامنا القيامة يوم اىل قال)هذهيفيها وقد االحاديث من ذلك وغري
عليهاالمام تعاىل اهللا صلى وحياته موته بني فرق ال انه اللدنية املواهب يف القسطالين

وذلك وخواطرهم وعزائمهم ونيام باحواهلم ومعرفته المته مشاهدته يف وسلم
انتهى به خفاء ال جلي عنده

قيل االمارةفان فما وارادته مشيئته يف وسلم عليه اهللا صلى حضوره ان
ح انه على حينئذللعوام يقوموا حىت الوالدة ذكر عند الظنقلناضر هلم حصل قد

يف يكفي انه مع وسلم عليه اهللا صلى روحانيته حيضر انه االعالم العلماء لذكر بذلك
شرح يف القاري علي وقال وسلم عليه تعاىل اهللا صلى وختيله حضوره تصور ذلك

ع تعاىل اهللا صلى نعله مثال يف قيل ما احسن ما وسلمالشفاء :ليه

شيِب بياض املثال يف قباال* يامرغ له النيب عقد ملا
قليب يشوق املثال حب النعاال* وما لبس من حب ولكن

بعضهم : وقال

نبيه نعل ملثال الحظا تتكربا* يا ال النعل مثال قبل
به عكفت فلطاملا له ومبكرا* والثم مروحا النيب قدم
مقبل احملب ان ترى ال وا* او خمرباطلال فيه يلف مل ن

وكمااقول انتهى اجلالل ذي لنيب تعظيما املثال خيال اقبل احلال هذا يف وانا
قلبك يف الكرمي شخصه احضر النيب اليها قولك وقبل االحياء يف الغزايل االمام قال
حجر ابن الشيخ وقال انتهى منه اوىف هو ما عليك ويرد يبلغه انه يف املك وليصدق
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شرح يف انهاملكي اىل اشارة كانه وسلم عليه تعاىل اهللا صلى وخوطب العباب
اعماهلم بافضل هلم يشهد معهم كاحلاضر يكون حىت امته من املصلني بني له يكشف
التفصيل زيادة اراد ومن واحلضور اخلشوع ملزيد سببا حضوره تذكر وليكون

الصال اهللا من عليه الكرمي النيب علم سعة مسألة على فعليهواالطالع والتسليم ة
بـ املسماة الشريفة الرسالة الغيبية(مبطالعة باملادة املكية وفهامة) الدولة الزمان لعالمة

الشهرية التصانيف صاحب املدقق احملقق الكامل والفاضل العامل العامل الدوران
وشيخنا موالنا واجلماعة السنة اهل امام البدعة اهل جيوش دامغ الكثرية والتأليفات

حضرو ومقتدانا رضاخانةسندنا امحد آمني]١[املولوي بقائه بطول املسلمني اهللا متع
ال كما املذكورة املسألة بيان يف مثله يصنف مل شريف وتأليف منيف كتاب فانه
واالعتساف التعصب عن خاليا االنصاف بنظر املذكورة الرسالة طالع من على خيفى

انتهى
حل البد انه يقال ما غاية كوننعم من وسلم عليه اهللا صلى بنفسه ضوره

هنالك يكون ال وان شبهة فيه ما او حالل طيب مبال منعقدة والذكر املواليد جمالس
للرسول وحمبة الكرمي لوجهه الس عقد يكون وان واملناهي املنكرات من شيء

تعاىل اهللا صلى النيب حميب املؤمنني اكثر ان البني املعلوم ومن الرحيم عليهالرؤف
وحمبة وتبارك تعاىل اهللا وجه ابتغاء بذلك قصدهم امليالد حمفل حيتفلون الذين وسلم
اطيب فيه يصرفون وايضا والسمعة الرياء ال وسلم عليه اهللا صلى الرسول سيدنا
م اعتبار فال ذلك خبالف قصدهم كان اذا االقل بعضهم واما بايديهم اليت االموال

وايضا لالكثر احلكم السوءالن ظن الن باليقني ال والتقدير الفرض على هذا
الوهايب قال ما واما امليالدية االس كراهية يف الوهابية زعم فبطل حرام باملؤمنني

.املخذول

ويف( وفسق حرام الثانية ويف ومنكر بدعة االوىل الصورة يف القيام ان احلاصل
                                                 

)
١

سنة)  توىف الربيلوي رضاخان اهلند.] م١٩٢٢. [هـ١٣٤٠امحد  يف
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وكيد اهلوى اتباع الرابعة ويف وشرك كفر .اخل) الشيطانالثالثة

اىلفاقول يرجع القبيح الشنيع الكالم هذا املذكورة الوافية االدلة مبوجب
والقيام املذكور ذلك كل من فربيئون السنة اهل معاشر حنن واما املذكور الوهايب
وآله عليه تعاىل اهللا صلى النيب بتعظيم مشعر النه ومندوب مستحب عنه املبحوث

الد يوم اىل امجعني والوجهوصحبه القيام استحباب يف الوجهني ذكرت وقد ين
وسلم عليه تعاىل اهللا صلى انتقاله لتصور القيام هذا ان العلماء بعض قال انه الثالث
املنيف امه بطن من الشريف بروزه ختيل او االشباح عامل اىل االرواح عامل من

وق الغائب قدوم كاا وسلم عليه اهللا صلى والدته ان ذلك انوحاصل صرحوا د
اهل من كان اذا له تعظيما او لقدومه فرحا غريه او سفر من قدم ملن مندوب القيام
شرح السرات مطالع يف الفاسي وقال للقيام تسبب وختيله ذلك متصور الصالح
املثال يزور ان ذلك فوائد ومن نصه ما املباركة الروضة صفة حتت اخلريات دالئل

الروضة زيارة من يتمكن مل وقدمن وشوقا حبا فيه ويزداد ويلثمه مشتاق ويشاهده
له وذكروا عنه للمنوب ما واالحترام االكرام من له وجعلوا النعل مثال استنابوا
ووردوه صورته يف والفوا كثرية اشعارا فيه وقالوا جربت وقد وبركات خواص

انتهى باالسانيد
قيل الوالدفان وبذكر بالقيام التعظيم اختصاص وجه ةما
هفاجلواب الوالدة اويان لقدومه فرحا الغائب لقدوم والقيام الغائب قدوم

الوالدة وبذكر بالقيام التعظيم فاختص مندوب الصالح اهل من كان اذا له تعظيما
وسلم وصحبه وآله حممد سيدنا على تعاىل اهللا وصلى فافهم حينئذ ذلك لتصور

تعاىل احلق شكر هو القيام اصل ان بعضهم تعاىلوقال اهللا صلى اجياده نعمة على
مننه واكرب العاملني على تعاىل اهللا نعم اعظم هي اليت وبعثته وخلقته وسلم عليه
اظهر وما اخللق اهللا خلق ما لواله نعمة وهي ال كيف املؤمنني كافة على سبحانه

وا والتوراة ايد القرآن ا نطق والنار واجلنة االفالك خلق وما وبشرالربوبية الجنيل
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وسالمه اهللا صلوات جيل بعد جيال والرسل واالنبياء اهللا وروح والكليم اخلليل ا
تعاىل اهللا قال خصوصا افضلهم نبينا وعلى عموما الْلَعاُهللانمدقَلَ(عليهم نيِنِمؤمى

عمران * مِهِسفُناَنِموالًسرميِهِفثَعبذِْا سبحانه)١٦٤: آل امو(وتعاىلوقال
فيما)١٠٧: االنبياء * نيِمالَعلِْلةًمحرالَِّااكنلْسراَ وسلم عليه تعاىل اهللا صلى وقال

مرفوعا عنهما تعاىل اهللا رضى عباس ابن عن الديلمي حممد(رواه يا فقال جربيل اتاين
النار خلقت ما ولوالك اجلنة خلقت ما عساكر)لوالك ابن رواية مالو(ويف الك

الدنيا ما)خلقت انه ويروى طغربك البن املولد ويف املواهب يف القسطالين وقال
وفيه احلديث فذكر اخل آدم تعاىل اهللا وال(خلق مساء خلقت وال خلقتك ما لواله

املنعم)ارضا شكر ان صرحوا فقد شكرها اخللق كل على جيب نعمة من هلا فيا
ذك يستلزم النعمة على والشكر تعاىلواجب اهللا قال ِبماَو(رها  * ثْدِّحفَكبِّرِةمعِنا

يف)١١: الضحى وورد رمحة اجلماعة اذ النفس يف ذكرها من خري املإل يف وذكرها
عائشة عن والبيهقي االوسط يف والطرباين امحد االمام وروى مجة روايات فضلها

علي تعاىل اهللا صلى اهللا رسول قال قالت عنها اهللا وسلمرضى معروفا(ه اوىل من
شكره ذكره فان فليذكره يستطع مل وان به يف)فليكافأ امحد بن اهللا عبد وروى

يف) الزوائد( االميان(والبيهقي النيب) شعب عن عنهما اهللا رضى بشري بن النعمان عن
وسلم عليه تعاىل اهللا رمحة(صلى واجلماعة كفر وتركها شكر اهللا بنعمة )التحدث

ذل كيفيةوالجل الذكر لذلك واجلماعة السنة اهل من العاشقون احملبون وضع ك
بالكلية اليه وتوجههم الشكر لذلك قلوم واستحضارهم اجتماعهم من خمصوصة
وجوده مشس طلوع صبح هو الذي وسلم عليه تعاىل اهللا صلى محله كيفية وذكرهم

البا اآليات من املنيف احلمل ذلك اثناء يف ظهر وما واخلوارقالشريف هرات
املسعود وجوده مشس وطلوع وسلم عليه تعاىل اهللا صلى وضعه وكيفية واملعجزات
االشباح عامل اىل االرواح عامل من وقدومه الشهود عامل اىل الغيب عامل من وبروزه
وهتوف اجلنان حور وحضور عمران بنت ومرمي وآسية الكرام املالئكة وحضور
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وهدم النريان وامخاد حبريةاهلواتف وغيض مساوة يف معني وفيض كسرى ايوان
والدنيا والبحر الرب واهل واملالئكة والطري والوحش واجلن االنس واستبشار الساوة
باملولد ذلك جمموع ويسمون وسلم وآله عليه تعاىل اهللا صلى بقدومه واآلخرة

اهللا وليشكروا احلبور متام وحيربوا السرور كمال ليسروا فيتلونه علىالشريف تعاىل
الطعام اطعام الشكر ذلك متام ومن القصوى والدولة العظمى النعمة هذه حصول
ابن اخلطاب ابو احلافظ ذكره ما امليالد جملس يف واالصل املنيف املولد ذكر عقب
وقائع بيته يف يوم ذات حيدث كان انه عنهما اهللا رضى عباس ابن عن التنوير يف دهية

تعاىل اهللا صلى عليهوالدته ويصلون اهللا وحيمدون فيستبشرون لقوم وسلم عليه
قال وسلم عليه اهللا صلى النيب جاء فاذا والسالم شفاعيت(الصالة لكم انتهى)حلت

عليه تعاىل اهللا صلى النيب مع مر انه عنه تعاىل اهللا رضى الدرداء ايب من ايضا وذكر
والدت وقائع يعلم وكان االنصاري عامر بيت اىل البنائهوسلم وسلم عليه اهللا صلى ه

والسالم الصالة عليه فقال اليوم هذا اليوم هذا ويقول لك(وعشريته فتح اهللا ان
جناتك جنى فعلك فعل من لك يستغفرون كلهم واملالئكة الرمحة انتهى)ابواب

حيق كان وقد السنية النعمة هذه على تعاىل احلق شكر اال هو ما القيام وهذا
الدا مبجردالقيام يلزم الشكر الن انتهائه اىل الشريف املولد ذكر شروع من الشكر ء

الشكر بالقيام اكتفى وتكليف حرج ذلك يف كان وحيث النعمة ذكريذكر عند
وحني املنيف وضعه هو الذي وسلم عليه تعاىل اهللا صلى ميالده من االعظم اجلزء

م بالقيام الشكر اداء وختصيص الشريف وجوده بدر العرببروز عادة بدليل دلل
اما والدعاء للشكر اخلتم بعد وسلم عليه تعاىل اهللا صلى قيامه حديث وبدليل العرباء

يف قال اخلميس تاريخ ففي العرب اهللا) املنتقى(عادة صلى ولدته ملا آمنة ان روى
فاخذه عليها ودخل وقام املطلب عبد بذلك فسر املطلب عبد اىل ارسلت وسلم عليه

امل اعطاهعبد ما على ويشكره تعاىل اهللا يدعو عندها وقام الكعبة جوف فادخله طلب
ملخصا للدعاء. انتهى اخلتم بعد وسلم عليه تعاىل اهللا صلى قيامه حديث واما



 -٩٦-

يف النشر ففي رضىآالقراوالشكر هريرة ايب عن بروايته اجلزري للحافظ العشر ت
اهللا رسول كان قال عنه اهللاهللا قائماتعاىلصلى دعا القرآن ختم اذا وسلم عليه

باتفاق االعمال فضائل يف به يعمل ولكن ضعيف احلديث وهذا .انتهى

الوهايب وسلم(قال عليه اهللا صلى روحه ان يزعمون ام القيام وجه واما
الفساق وجممع املشروعات وغري واملعاصي االشرار عن اململوء الس هذا يف جيئ

البد وحمضر والشروروالفجار )عات

اكاذيباقول مجلة ومن العاشقني احملبني على كبري وافتراء عظيم تان هذا
الكرميني احلرمني يف امليالدية االس مجيع يف الن الصادقني املؤمنني على الوهابية
نظيف مكان يف اال للمولد الس انعقاد يكون ال املسلمني بلدان مجيع يف وكذا

ويعطرون طاهر والعودوفرش البخور من الطيب بانواع واحلاضرين املكان ويبخرون
الصالة ويقرؤن واخلشوع باالدب جيلسون كلهم واحلاضرون والعطر الورد وماء
الصلحاء من البلد اكابر الشريف احملفل يف وحيضرون وجيتمعون الكرمي النيب على

والب والفجور الفسق من خاليا الس ويكون واملشائخ والشروروالعلماء دعات
رسول وفضائل كماالت مساع فيه واحلضور الشريف الس انعقاد من ومقصودهم
والفجار الفساق من حضر وان واليقني االميان لتقوية وسلم عليه تعاىل اهللا صلى اهللا
قصدهم ان باملؤمنني الظن وحسن احلال فظاهر الس يف اكثر او اثنني او واحد

اخلري الذكر مساع كذلكايضا باالدب فيجلسون الس يف حضروا واذا غري ال
ومسعوا املنيف املولد الشريف الس يف دخلوا اذا والفجار الفساق ان كثريا ويقع
الكرمية الفضائل مساع فبربكة العلية وفضائله وسلم عليه تعاىل اهللا صلى النيب مدح

علي تعاىل اهللا صلى احملمدية النبوية الشريفة التوبةواملعجزات توفيق يرزقون وسلم ه
جالله جل العيوب ستار الذنوب غفار الرحيم الكرمي اهللا اىل فيتوبون املعاصي وترك
وشفيع للعاملني رمحة هو من بشفاعة ومغفرته برمحته عليهم اهللا فيتوب نواله وعم

امليال الس حلرمة سببا يكون ال الوجه فهذا وسلم عليه تعاىل اهللا صلى ديةاملذنبني
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يبق بل فيها للكراهة موجبا منىاو له من على خيفى ال كما ومستحبا مندوبا الس
فيهم ليس قوم الم بعيد فغري الوهابية من واما بعيد العناد من وهو نصيب االنصاف
اجلمع حضور عن الفساق منع فيلزمكم الظن سوء باب فتحتم وان رشيد رجل

لطل واملدارس واملواعظ اخلريواجلماعات .ب

الكثرية بالقناديل الس زينة وكذلك احلالوة وتقسيم الطعام اطعام واما
اصلها يف كلها االمور فهذه املكان ونظافة الفرش وباحسن الطيب وانواع والشموع
مما فثبت بالنيات واالعمال املستحبات من فتكون اخلري نية ا ضمت وان مباحات

امليالدية الس جواز الوهابيةذكرناه عداوة وظهر لوازمها مجيع مع استحباا بل
الكرمي بالنيب املذكورة باالمور املولود حملصل املانعني كانوا ما اين تعاىل اهللا خذهلم
واحلالوة مطلوبة النظافة الن والتسليم الصالة اهللا من عليه رحيم رؤف باملؤمنني

بالنص يرد ال والطيب مندوب الطعام واطعام منمرغوبة والتسريح الشرعية
الضرورية .احلاجات

زائدة املذكورة االمور من وغريها التسريح تقع االس بعض يف ان قيل وما
حرام وهو اسرافا فتكون احلاجة قدر .عن

اوال االسالمفنقول شوكة اظهار من فيه ملا احلاجة قدر على زيادته نسلم ال
الكفرة قلوب يف العربةوثانياومهابته تكونان االس من وكثري واالكثر بالعموم

االسراف عن يصرفونوثالثاخالية الطاغية الوهابية وكذلك املسلمني عوام ان
البيوت وبناء العمارات سيما واملالبس واملشارب املآكل من اغراضهم يف امواهلم
على الوهابية من احد يلوم وال االسراف من االمور هذه يف يبالون وال واخلانات
ماله العاشقني احملبني من احد صرف اذا واما ومعلوم مشاهد هو كما اآلخر الوهايب
والتسليم الصالة تعاىل اهللا من عليه الكرمي ورسوله اهللا حب يف احلاجة من زائدا

ناش لسهم الرمي فهذا اخلري يف اسراف وال اسراف انه ويقولون قلةئفيلومونه عن
تعاىل اهللا وصلى والدين الديناحلياء يوم اىل امجعني وصحبه وآله حممد سيدنا .على
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الشريف القيام يف املخذول الوهايب قول مماثلة(واما الوالدة االعادة فهذه
اخل اهلند جموس افادنا) بفعل مبا االظلم الوهايب على اخلبيث القول هذا رد يف فلنكتف

ال احلسيب الفاضل العالمة الكامل والويل العامل العامل الشريفبه والسيد نجيب
ال افندي اسعد السيد بن امحد وسيدنا ملاگموالنا آمني وجمده فضله دام احلموي يالين

املنيف املولد يف الشريف للقيام املانع املذكور فتوى حكم عن بعلومه اهللا نفعنا سئل
كالمه نص وهذا قال ان اىل القيام استحباب وبني العباد ونفع وافاد فاجاب

بل فعلهمالشريف وشبه ذلك فعل من وفسق باحلرمة افىت من حال واما املنيف فظه
اال يسعه ومل الكفر شعار من هو الذي اوس بفعل االميان شعار من هو الذي

خيشى) كنهيا(تشبيه خطره حال فهي وسلم عليه تعاىل اهللا صلى املصطفى بالنيب
الن تعاىل باهللا والعياذ اخلامتة سوء من صاحبها وجترعلى ور ورسولهؤه اهللا على

يسر لئال املسلمني وبسطاء عوام وتنفري عليه واحلجر ابعاده وجيب اليهميواملؤمنني
التوبة اال السقطة هذه من خيلصه ال بذاته وهو اليه سرى ما القاتل السم هذا من

عز ملواله الفقري بقلم العاملني رب هللا واحلمد اليقني اهل حال اىل وجلّوالرجوع
ال امحد ربه عبد املسكني املنيفة السنة وخادم الشريفة الشريعة ابنگحاكم يالين

اخلميس يوم اجليالين افندي اسعد حممد الشريف السيد الفاضل العامل املربور املرحوم
سنة الشريف احلجة ذي عشر الشريف١٣٢٩الثامن كالمه .انتهى

اجل هو هذا ان السطور هذه كاتب الفقري اخلايلويقول الصحيح احلق واب
السعود ايب موالنا املفيت من القيام باب يف النقول قدمنا وقد والتفريط االفراط عن
يوسف والشيخ زيد ايب واالمام احلليب الدين نور ومتابعيه السبكي والتقي الرومي
بعض ازيد واآلن امجعني تعاىل اهللا رمحهم حيىي بن حممد احلنابلة ومفيت االهدل

القيامتصرحي انكر من على الرد يف رسالته يف املغلطائي احلافظ قال الكبار العلماء ات
صلى حممد نبينا والدة ذكر عند القيام وسلم عليه تعاىل اهللا صلى والدته ذكر عند
املذاهب خمتلفة مجاعة افىت وقد املستحسنة االمور من وسلم عليه تعاىل اهللا
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و والدته ذكر عند القيام تعاىلباستحباب اهللا صلى له والتعظيم االكرام من ذلك
ان شك وال مماته وبعد حياته يف من كل على واجب وتعظيمه واكرامه وسلم عليه
للعاملني رمحة تعاىل اهللا ارسله حيث واالكرام التعظيم باب من والدته ذكر عند القيام

يف القليل اقل ذلك لكان االحداق على يقوم ان االنسان استطاع السيدفلو هذا حق
هذا يف ان االلباب الويل العجاب والعجب الرسالة تلك يف قوله احسن وما اجلليل
من على وينكر فعله قبيح عليه ينكر فال والرهبان لليهود يقوم املسلمني بعض الزمان

راجعون اليه وانا هللا فانا الكونني سيد والدة ذكر عند .يقوم

عالن ابن الشيخ الشافعية حمقق يفوقال الصديقي يف(البكري الصفا مورد
املصطفى او) مولد املدرس ذكر اذا بانه العادة جرت وقد وسلم عليه تعاىل اهللا صلى

له تعظيما الناس اكثر قام وسلم عليه اهللا صلى له وضعها امه والدة املادح او الواعظ
ف ملا ا بأس ال اا اال هلا اصل ال بدعة وهذا وسلم عليه اهللا التعظيمصلى من يها

تعاىل اهللا صلى له واالجالل احلب عليه غلب ممن حسن فعل هو بل العظيم للرسول
زكريا ابوبكر وهو الصرصري حيىي زمانه حسان البليغ قول احسن وما وسلم عليه

ابيات قصائده بعض يف احلنبلي يوسف بن :حيىي

ذهب من اخلط املصطفى ملدح من* قليل احسن خط من فضة كتبعلى
مساعه عند االشراف تنهض الركب* وان على جثيا او صفوفا قياما
امسه كتب له تعظيما اهللا الرتب* اما مست رتبة يا عرشه على

ان اتفق والده ترمجة يف الكربى الطبقات يف السبكي الدين تاج القاضي وذكر
واالعيان القضاة وكان التقي والده درس ختم يف االبيات هذه انشد حاضرينمنشدا

على للحال الشيخ قام اخل مساعه عند االشراف تنهض وان قوله اىل املنشد وصل فلما
ويكفي انتهى طيبة ساعة وحصلت احلاضرون وقام الصرصري قال ملا امتثاال قدميه
والناظرين السامعني جة يف الشافعي الغيطي الدين جنم العالمة وقال باالقتداء ذلك

س اذا بانه العادة وذكرجرت وسلم عليه تعاىل اهللا صلى مولده واملداح الوعاظ اق
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صلى له تعظيما ذلك عند الناس اكثر قام وسلم عليه تعاىل اهللا صلى له آمنة وضع
بل التعظيم الجل به بأس ال ولكن هلا اصل ال بدعة القيام وهذا وسلم عليه تعاىل اهللا

الك النيب لذلك واالجالل احلب عليه غلب ممن حسن الصالةهو افضل عليه رمي
من ذكره ما آخر اىل زمانه حسان البليغ االمام قول احسن وما التسليم واشرف
ان العبارات بعض يف وقع مبا املراد ان خيفى ال السبكي االمام قيام وقصة االبيات
دخوله ينايف ال وذلك اخلصوص حيث من له وجود ال انه هو هلا اصل ال بدعة القيام

ا قواعد االمامحتت قال كما العموم وجه على له االصل وثبوت واصوله لشرع
اعتاده ما واما لقاء كل عند مستحبة املصافحة هذه ان واعلم االذكار يف النووي
الوجه هذا يف الشرع يف له اصل فال والعصر الصبح صالة بعد املصافحة من الناس

عل حافظوا وكوم سنة املصافحة اصل فان به بأس ال االحوالولكن بعض يف يه
من كونه من البعض ذلك خيرج ال اكثرها او االحوال من كثري يف فيها وفرطوا
املكي املريغين حممد بن اهللا عبد الشيخ وقال انتهى باصلها الشرع ورد اليت املصافحة

ا استحسنه احلنفية انتهىيمفيت كثريون .القيام

املال مفيت املكي ابراهيم بن حسني الشيخ والعرفاءوقال العلماء خامتة وقال كية
يف الواين االرواسي احلكيم عبد الشهيد النيب(السيد مولد القيام) رسالة السالم عليه

من كثري استحسنه وسلم عليه اهللا صلى واآلخرين االولني سيد والدة ذكر عند
انتهى الشافعي]١[العلماء مفيت املكي الرئيس بكر ايب بن عمر حممد الشيخ نعموقال ة

جيب ملا حسن وهو العلماء استحسنه وسلم عليه اهللا صلى والدته ذكر عند القيام
عبد احملدث املفسر الشيخ وقال انتهى وسلم عليه تعاىل اهللا صلى تعظيمه من علينا
وسلم عليه تعاىل اهللا صلى والدته ذكر جاء اذا القيام اما السراج الرمحن عبد بن اهللا

الش املولد قراءة ردعند وال منكر نكري غري من واحلكام االعالم االئمة توارثه ريف
مسعود بن اهللا عبد اثر ويكفي غريه التعظيم يستحق ومن مستحسنا كان وهلذا راد

                                                 

)
١

سنة)  توىف افندي احلكيم عبد باغلوم.] م١٩٤٣. [هـ١٣٦٢السيد قرية يف ودفن أنقره  يف
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عنه اهللا حسن(رضى اهللا عند فهو حسنا املؤمنون رآه حسن)ما الشيخ وقال انتهى
اهللا صلى املرسلني سيد والدة ذكر عند القيام قراءةالدمياطي يف وسلم عليه تعاىل

وطلبه استحبابه يف شك ال امر وسلم عليه تعاىل اهللا صلى له تعظيما الشريف املولد
تعظيم النه االكرب واخلري االوفر احلظ الثواب من لفاعله وحيصل وندبه واستحسانه

اىليا الكفر ظلمات من به اهللا اخرجنا الذي العظيم اخللق ذي الكرمي للنيب تعظيم
تعاىل اهللا صلى فتعظيمه وااليقان املعارف جنات اىل اجلهل نار من به وخلصنا االميان

الدين شرائع القوى واظهار العاملني رب رضاء اىل مسارعة فيه وسلم نمو(عليه
يظِّعمشاِئعِافَاِهللارنِمه الْوقْتنا اِهللااِتمرحمظِّعينمو() ٣٢: احلج * ِبلوقُى
الشيخ) ٣٠: احلج * ِهبِّردنِعهلَريخوهفَ موالنا الفاضل العالمة افاد وقد انتهى

العلماء امام تلميذ الشام دمشق احلديث دار مبدرسة املقيم زميتا املكتيب حيىي حممد
سئل ملا آمني بقائه بطول املسلمني اهللا متع الدين بدر الشيخ وسيدنا موالنا العاملني
ذكر وقت للقيام املنكر املخذول اهلندي الوهايب فتوى حكم من تعاىل اهللا سلمه
فتواه يف العباد به اهللا نفع وافاد فاجاب وسلم عليه تعاىل اهللا صلى الرسول والدة
ان اىل القيام استحباب فيها واثبت الوهابية على الرد يف الدمشقية بالفتوى املسماة

ا القيام هذا مينع وال املقتديقال النجدي الوهاب عبد اتباع من اخلوارج من فرقة ال
تيمية عابدين]١[بابن ابن العالمة افىت على]٢[وقد حاشيته يف برمحته تعاىل اهللا تغمده

عن اخلارج اخلارجي ومعىن اخلوارج من الوهابية الفرقة بان اخلوارج باب يف الدر
من بانه يقول القيام مينع الذي كان واذا الوهابيةالدين من ويتربأ واجلماعة السنة اهل

ابو االسالم شيخ الثقلني مفيت به افىت ما فيكفيه فقط القيام مينع لكنه البدع واهل
العمادي املولد]٣[السعود قراءة عند القيام هذا ترك من بكفر برمحته اهللا تغمده

                                                 

)
١

سنة)  توىف احلراين تيمية ابن الشام.] م١٣٢٩. [هـ٧٢٩امحد  يف

)
٢

سنة)  توىف عابدين ابن امني الشام.] م١٨٣٦. [هـ١٢٥٢حممد  يف

)
٣

تويف)  العمادي السعود ابو امحد الثقلني استانبول.] م١٥٧٤. [هـ٩٨٢سنةمفيت  يف
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وثلثمائة الف سنة القعدة ذي شهر عشر التاسع اليوم يف حرر وتسعةالشريف
النحيف الكاتب من اختصار بعض مع املنيف بلفظه الشريف كالمه انتهى وعشرين
وجهابذة االعالم العلماء من واحد غري القيام هذا استحباب يف الكالم اشبع وقد
ومل انصف ملن غنية ذكرناه وفيما اقاويلهم وذكر بذكرهم البيان يطول االسالم

استح الذين العلماء هؤالء الن الفقهاءيتعسف املشهورين االئمة من هم سنوه
االئمة هؤالء فقول الناس معمول بفتواهم واالقتداء السنة اهل عند مقبولة واقواهلم

فتواه آخر يف الوهايب قول واما احلمد فللّه القيام استحباب من ذكرناه ما وافق .قد

يف(قوله امليالد حمفل نفس ان الفهم الهل وضح التقرير هذا ضمن ومن
شرعا جلوازه صورة وال ومنكر بدعة هذا )زماننا

حمفلفاقول جبواز قائلون وخلفا سلفا االسالم ائمة االعالم العلماء رده يف
فيها وبينوا ورسائل كتبا استحبابه يف فكتبوا االسالمية البالد يف املروجة امليالد

واحلا تعاىل اهللا رمحه اهليتمي حجر ابن االمام قال فقد احلسنةالدالئل البدعة ان صل
ا كذلك له الناس واجتماع املولد وعمل ندا على قاليمتفق مث ومن حسنة بدعة

تعاىل اهللا رمحهما النووي االمام شيخ ابوشامة يف]١[االمام ابتدع ما احسن ومن
من وسلم عليه تعاىل اهللا صلى مولده ليوم املوافق اليوم يف عام كل يفعل ما زماننا

وف االحسانالصدقات من فيه ما مع ذلك فان والسرور الفرح واظهار اخلريات عل
وشكر ذلك فاعل قلب يف وتعظيمه وسلم عليه تعاىل اهللا صلى مبحبته مشعر للفقراء
رمحة ارسله الذي وسلم عليه تعاىل اهللا صلى رسوله اجياد من به من ما على تعاىل هللا

كالمه هذا يفعله. للعاملني مل السخاوي وامناوقال الثالثة القرون يف السلف من احد
املولد يعملون الكبار واملدن االقطار سائر من االسالم اهل يزال ال مث بعد حدث
من عليهم ويظهر الكرمي مولده بقراءة ويعتنون الصدقات بانواع لياليه يف ويتصدقون

وب العام ذلك يف امان انه خواصه من اجلزري ابن قال عميم فضل كل شرىبركاته
                                                 

)
١

تويف)  النووي حيىي الشام.] م١٢٧٧. [هـ٦٧٦سنةاالمام  يف
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الشيخ هو املغلطائى احلافظ قال كما املولد قرأ من واول واملرام البغية بنيل عاجلة
ذلك يف وتبعه املوصل مبدينة املال اخلضر بن حممد بن عمر املشهور العامل الصاحل
املظفري اجلامع باىن قطفر علي احلسن ايب الدين زين ابن ابوسعيد الدين مظفر امللك

زي ابن دمشق املصطفىبصاحلية حميب من بعده ومن اربل صاحب التركماين الدين ن
شهما كان مظفر امللك ان كثري ابن عن نقال الزرقاين قال والسالم الصالة عليه
سنة يف عكا مبدينة مات ان اىل امللك يف مدته وطالت عادال عاقال بطال شجاعا

ا عليه اثىن وقد انتهى والسريرة السرية حممود وستمائة احدثالثني شامة ابو المام
دحية ابن املظفر للملك وصنف انتهى االئمة العلماء من وغريه النووي االمام شيوخ

مساه املولد يف كتابا تعاىل اهللا النذير(رمحه البشري مبولد عليه) التنوير تعاىل اهللا صلى
علي بن حسن بن عمر اخلطاب ابو املتقن احلافظ االمام هو هذا دحية وابن وسلم

احلظب ذو به املعتىن احلديث بعلم البصري السبيت االندلسي دحية بابن املشهور حممد ن
صاحب الفضالء ومشاهري العلماء اعيان من العربية يف واملشاركة اللغة من الوافر
سنة االول ربيع عشر رابع مات الكاملية احلديث بدار ودرس مصر ووطن التصانيف

با واشتهر وستمائة وثالثني ولدثالث من انه يذكر تعاىل اهللا رمحه النه دحية بن
ووجد باربل اجتاز ملا تعاىل اهللا رمحه وانه عنه تعاىل اهللا رضى الصحايب الكليب دحية
بنفسه عليه وقرأه التنوير كتاب فصنف النبوي املولد بعمل يعتين املظفر ملكها

عنده اقامته مدة عليه اجرى ما غري دينار بالف امللك وكانفاجازه االنعام وافر من
املال من الوفا ذلك يف وينفق االحتفال غاية الشريف املولد حيتفل هذا الدين مظفر
بغداد مثل اربل من القريبة البالد من يصل سنة كل يف فكان خلكان ابن قال احلالل
كثريون خلق النواحي وتلك عجم وبالد ونصيبني وسنجار واجلزيرة واملوصل

والصوفي منالفقهاء نقلوا وقد بطوهلا احتفاله قصة وذكر والشعراء والقراء والوعاظ ة
يف الشريف املولد يف ينفق كان هذا الدين مظفر ان الزمان مرآة يف اجلوزي ابن سبط

وحك والطعام للخلع دينار الف ثلثمائة عام املولديكل يف مساطه حضر عمن
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مشوية فرس مائة عليه عد انه السنني بعض يف آالفالشريف ومخسة عظمها مرتوع
صحن الف ومائة دجاجة آالف وعشرة االطعمة يف ما خالف مشوي غنم رأس
اعيان عنده فيه حيضر وكان والعام للخاص حلوى صحن الف وثالثني ملونا طعاما

انتهى االعطية يعين عليهم ويطلق عليهم فيخلع والصوفية العلماء
تعاىل اهللا رمحه حجر ابن احلافظ قال املولدوقد عمل ختريج يل ظهر قد

تعاىل اهللا صلى النىب ان من الصحيحني يف ثبت ما وهو ثابت اصل على الشريف
يوم هو فقالوا فسأهلم عاشوراء يوم يصومون اليهود فوجد املدينة قدم وسلم عليه

وجنّ فرعون فيه اهللا منهىاغرق فيستفاد احلديث تعاىل هللا شكرا نصومه فنحن موسى
الش ويعادفعل نقمة ودفع نعمة ايداع من معني يوم يف به من ما على تعاىل هللا كر

العبادات بانواع حيصل تعاىل هللا والشكر سنة كل من اليوم ذلك نظري يف ذلك
وا والتالوة والصدقة والصيام النيبيكالسجود هذا بتولد النعمة من اعظم نعمة

و ملخصا انتهى وسلم عليه تعاىل اهللا صلى اهللالرمحة رمحه السيوطي احلافظ قال
اهللا رضى انس عن البيهقي اخرجه ما وهو آخر اصل على خترجيه يل ظهر وقد تعاىل
ورد قد انه مع النبوة بعد نفسه عن عق وسلم عليه تعاىل اهللا صلى النىب ان عنه تعاىل

فيحمل ثانية مرة تعاد ال والعقيقة والدته سابع يف عنه عق املطلب عبد جده ذلكان
اهللا اجياد على الشكر اظهار وسلم عليه تعاىل اهللا صلى النيب فعله الذي هذا ان على
لنا فيستحب كذلك نفسه على يصلي كان كما المته وتشريفا للعاملني رمحة اياه
القربات وجوه من ذلك وحنو الطعام واطعام باالجتماع مبولده الشكر اظهار ايضا

انتهى املسرة واظهار
خرجو رووقد ما وهو آخر اصل من سئليا وسلم عليه تعاىل اهللا صلى انه

قال االثنني يوم صومه فيه(عن ولدت يوم قتادة)ذلك اىب عن وغريه مسلم رواه
بالصوم وتعظيمه وسلم عليه تعاىل اهللا صلى بوالدته شرفه على يدل احلديث فهذا

اهللا صلى وامر صاموا عنهم اهللا رضى الصحابة ان ثبت بصيامهفاذا وسلم عليه تعاىل
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ال هذا فعلى االثانني من غريه من آكد فيه ولد الذي فاليوم سنة اليوم هذا صوم كان
قال فيه واملربات والصدقات الطعام اطعام الصوم على ويقاس بدعة فعله يكون
الصحابة عهد من اجلملة يف وانه ببدعة ليس سنة املولد اصل ان عالن ابن العالمة

بعدهم كتابفمن يف عطاء ابن حكم شارح عباد ابن باهللا العارف واشار قال
اهللا صلى اهللا رسول اىل جاءت امرأة ان وهو آخر حديث اىل خترجيه اىل الرسائل
اهللا ردك ان نذرت كنت اين له فقالت غزواته بعض من قفوله عند وسلم عليه تعاىل

اهللا صلى النيب هلا فقال بالدف رأسك على اضرب ان وسلمساملا عليه اويف(تعاىل
ان)بنذرك شك وال مشهور ثابت عندهم واحلديث قال معناه هذا كالما او

به بنذرها بالوفاء امرها وسلم عليه اهللا صلى والنيب اللهو انواع من بالدف الضرب
مبرتلة ذلك جيعل ومل ا الفرح عليها جيب اليت بالسالمة فرحها ذلك سبب كان ملا

مباحا نذر عندمن مباحا هلوا احدث من فكذا به الوفاء لزوم عدم يف معصية او
ا نذر وال التزام غري من وسلم عليه تعاىل اهللا صلى والدته بزمان مينعهيفرحه شيء

القلوب يف راسخ االميان حيث االول الصدر يف يكن مل االمر هذا وكون منه
اال اليها واالنقياد تعظيمها على مطوية االسالم مدافعوشرائع ليس واجلنوب ضالع

وال االسم اال االميان من يبق مل حيث وجهه يف مغري االوال االسالم شرائع من
ام اال الدين من الناس بايدي يبق فلم الناس هؤالء ايدي من ذهاا وقريب الرسم
وينطلق افئدم له يطرب وسلم عليه تعاىل اهللا صلى املرسلني سيد بذكر مسعوا اذا

ابالصال منهم نزع فاذا السنتهم عليه انتهىية بايديهم يبقى شيء
رئيس فضله دام النبهاين يوسف الشيخ احملقق الفاضل قال ما خالصة وهذه
خذله املذكور الوهايب عن سؤال جواب يف سابقا الشام بريوت يف احلقوق حمكمة

ملخصا الشريف كالمه نص وهذا تعاىل املسمى. اهللا الوهايب كالم امحداما رشيد
احملرومني الوهابية من والضاللة البدعة اهل كالم وكالمه عليه يعول فال الگنگوهي
اردمت واذا وسلم عليه تعاىل اهللا صلى العظيم قدره ومعرفة املرسلني سيد حمبة من
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فراجعوا له تعاىل اهللا بتعليم وسلم عليه تعاىل اهللا صلى الغيب علمه على الوقوف
ع(كتايب اهللا العاملنيحجة وسلم) لى عليه تعاىل اهللا صلى املرسلني سيد معجزات يف

احلق(وكتايب بعض) شواهد بل وسلم عليه تعاىل اهللا صلى اخللق بسيد االستغاثة يف
الوهابية ولكن مشاخينا من ذلك شاهدنا كما املغيبات من كثريا يعلمون االولياء

ابتيعم مما عافانا الذي على هللا فاحلمد ذكرالقلوب عند املولد يف القيام واما الهم
كتايب يف العلماء من الكالم ذكرت فقد وسلم عليه تعاىل اهللا صلى النيب والدة

العاملني( على اهللا كتايب) حجة البحار(ويف كالم) جواهر ذكر عند الثاين الد يف
ولكنها مسلّم بدعة هذا القيام وكون حجر ابن مولد شارح عابدين امحد الشيخ
ادىن بدون وسلم عليه تعاىل اهللا صلى له وتبجيل تعظيم زيادة فيها فان حسنة بدعة
انزل الذي النور واتبعوا عزروه الذين القرآن يف تعاىل اهللا مدح وقد الدين يف ضرر
ان شك وال وسلم عليه تعاىل اهللا صلى واحترموه وعظموه وقروه عزروه ومعىن معه

والد وذكر ذكره عند القيام والسالميف الصالة عليه له وتعزيزا وتوقريا تعظيما ته
باطال الباطل وارنا اتباعه وارزقنا حقا احلق ارنا اللّهم ترى ال قلوم الوهابية ولكن

االبوصريي االمام قول احسن وما اجتنابه :وارزقنا

نبيهم يف النصارى ادعته ما واحتكم* دع فيه مدحا شئت مبا واحكم
م ذاته إىل شرفوانسب من شئت عظم* ا من شئت ما قدره إىل وانسب

يف بريوت عن النبهاين يوسف سنة٢٠كاتبه قدم. هـ١٣٣٠حمرم وايضا
من املفيت الدمشقي العطار افندي حممود الشيخ الفاضل العالمة اىل املذكور السؤال

اهللا سلمهما الدين بدر الشيخ الشهري واالمام الكبري االستاذ تالمذة تعاىلمشاهري
فيها واثبت العقلية والدالئل النقلية بالرباهني مدللة طويلة مستقلة رسالة فكتب

غاي املخذول املنكر املانع على ورد الوجوه باحسن القيام وقدةاستحسان الرد
سنة من صفر شهر يف دمشق يف احلقائق جملة مع الرسالة تلك .هـ١٣٣١طبعت

حضرة اىل املعلوم السؤال قدم الكاملوكذلك والعارف الفاضل العالمة
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يف املعاين كثري املباين قليلة رسالة فكتب فضله دام املدين املصري يس الشيخ موالنا
انتهى العاملني رب هللا واحلمد املذكور اهلندي الوهايب على والرد القيام اثبات

اهل من العظام واملشائخ الكرام العلماء نقول من ذكرناه مما ثبت قد فاقول
الشريفةا الوالدة ذكر عند القيام وكذا امليالد جملس انعقاد ان واجلماعة لسنة

صلى وتعظيمه وسلم عليه تعاىل اهللا صلى النيب مبحبة ومشعران ومندوبان مستحبان
الشريف املولد ختم بعد الطعام اطعام وكذلك امجعني واصحابه وآله عليه تعاىل اهللا

ال وزينة البخورات من ذلك اموروغري ذلك كل وغريه الطاهر بالفراش س
واما بالنيات االعمال الن املستحبات من تصري الصاحلة النية وبانضمام مباحات
اهللا فزادهم مرض قلوم ففي السنة اهل عن اخلارجة الوهابية الطاغية الباغية الطائفة

عليه تعاىل اهللا صلى املصطفى االعظم احلبيب سيدنا يعظمون ال فهم وسلممرضا
مما ور وظهر والنكال الوبال عن خيافون وال املقال من والفظيع بالشنيع ويتفوهون

ناش ذلك كل املخذول الوهايب اجاب ما ان الفحول العلماء نقول من عنئذكرناه
عليه بالسجود آلدم املالئكة امرت ملا لواله الذي الوجود سيد حضرة يف ادبه سوء

االنبياء مجيع اخوانه اكملهاوعلى التسليمات ومن افضلها الصلوات من واملرسلني
القدير ربه رمحة الراجي الفقري للعاجز تيسر ما هذا الدين يوم اىل امجعني آهلم وعلى
السنة اهل علماء من حنرير عامل كل من واملرجو الضرير االظلم الوهايب فتوى رد يف

م يصلح ان والتسطري التحرير هذا يف الناظر والتقصريواجلماعة اخلطإ من ذلك يف ا
العبارة باحسن .والتقريرويبدله

بشري حممد والتقصري بالعجز املعترف احلقري زلَنقله هلغفر
حبيبه جباه ربه عيوبه وسلموستر عليه تعاىل اهللا صلى

الوهاب الصمد بعونه اجلواب متت قد
يف سنة١٧حرره االول املنورة. هـ١٣٣٠مجادي املدينة وتعظيمازاديف شرفا اهللا ها

*                   *                   *
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الدينية( والسياسة )املسلمون

جرحت ما واالحنطاط الضعف عوامل من االخرية القرون يف املسلمني اصاب
شؤوم يف وتداخلوا عليهم االغيار فتسلطت االصالح حميب من الغيورين صدور منه

الفوضى وسادت البالد صارفخربت حىت الدين ورق واحزابا شيعا الناس وانقسم
وتنورا متدنا االغرار اجلهلة عند يعد رمبا بل به يعبأ ال هينا امرا باملروق التظاهر
وال الوهم دائرة عن خيرج ال مبا وتستبدل الدين رابطة بينهم من تزول وكادت

االمم اجتماع يف التأثري من قوي نصيب له .يكون

امل اصاب ذلك االوروبينيكل من دينهم اعداء اىل ركوم بسبب سلمني
خيدمون ام من به خيدعوم مبا واخنداعهم الناصح املعلم نظر اليهم ونظرهم

والدين املذهب يف تفريق غري من .االنسانية

ان وظنت الدول سيدة كانت يوم بقوا العثمانية االسالمية الدولة اغترت
و ملصلحتها يسعون فسهلتاالوربيني قوا من ليستفيدوا وسعادا لرقيها يعملون

طريقا جيدوا مل واهللا فال ليعمروها البالد يف التداخل طرق .هلم
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احلديثية الفتاوى
الرحيم الرمحن اهللا بسـم

بعده نيب ال بانه املوصوف حممد سيدنا على والسالم والصالة وحده هللا احلمد
وح وحمبيه وصحبه آله احلديثية[هذهف) وبعد(زبهوعلى ذيل] الفتاوى هي اليت

إمام األفخم واملقتدى األعلم لإلمام الفقهية قصبللفتاوى وحائز احلديث يف الوقت
العاملني العلماء وبركة واملسلمني االسالم شيخ واحلديث القدمي يف الشيخ«الفضل

اهلي حجر بن الدين شهاب املكتأمحد »يمي
]١[

مطلوباالجتما: مطلب[ التراويح وصالة واألذكار للموالد ع
منه فيمنع وإالّ شر عليه يترتب مل ]ما

به اهللا نفع يف: وسئل الناس من كثري يفعلها اليت واألذكار املوالد حكم عن
فضلها يف ورد فهل فضيلة إا قلتم فإن بدعة؟ أم فضيلة أم سنة هي هل الزمان هذا

األخبار، من شيء أو السلف عن وهلأثر ال، أم جائز املباح للبدعة االجتماع وهل
النساء بني واجتماع اختالط التراويح صالة سبب أو بسببها حيصل كان إذا
وقاعدة شرعا، مرضية غري ومعاطاة وحمادثة مؤانسة ذلك مع وحيصل والرجال

ح املفسدة رجحت مهما بسببهارالشرع وحيصل سنة التراويح وصالة املصلحة، مت
األسب ذلك؟هذه يضر ال أم فعلها من الناس مينع فهل املذكورة اب

بقوله خري: فأجاب على مشتمل أكثرها عندنا تفعل اليت واألذكار املوالد
وعلى ومدحه، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على وسالم وصالة وذكر كصدقة

وبعضها لكفى األجانب للرجال النساء رؤية إالّ منها يكن مل لو شرور بل ليسشر
املقررة املشهورة للقاعدة ممنوع األول القسم أن شك وال نادر، قليل لكنه شر فيها
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سنة)  تويف الشافعي املكي حجر ابن املكرمة.] م١٥٦٧. [هـ٩٧٤أمحد مكة  ] يف
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املصاحل جلب على مقدم املفاسد درء الشر. أن من شيء وقوع علم يفعلهفمن فيما
شره يساوي ال خريه فرمبا خريا ذلك يف عمل أنه وبفرض آمث، عاص فهو ذلك من

اهللا صلى الشارع أن ترى مجيعأال عن وفطم تيسر مبا اخلري من اكتفى وسلم عليه
ح الشر قاليأنواع عن(ث يتكم وإذا استطعتم، ما منه فأتوا بأمر أمرتكم إذا
فاجتنبوه الشر)شيء أن من قررته ما تعلم منه،فتأمله شيء يف يرخص ال قلّ وإن

يكتف تيسرىواخلري مبا ا. منه األحاديث تشمله سنة الثاين األذكاروالقسم يف لواردة
وسلم عليه اهللا صلى كقوله والعامة إالّ(املخصوصة تعاىل اهللا يذكرون قوم يقعد ال

تعاىل اهللا وذكرهم السكينة، عليهم ونزلت الرمحة وغشيتهم املالئكة، حفتهم
عنده جلسوا)فيمن لقوم قال وسلم عليه اهللا صلى أنه أيضا وروى مسلم، رواه

وحي تعاىل اهللا لإلسالميذكرون هداهم أن على الصالة(مدونه عليه جربيل أتاين
املالئكة بكم يباهي تعاىل اهللا أن فأخربين علىو) والسالم دليل أوضح احلديثني يف

م اهللا يباهي كذلك خري على اجلالسني وأن له واجللوس اخلري على االجتماع فضل
ويذكرهم الرمحة وتغشاهم السكينة عليهم وترتل بنياملالئكة عليهم بالثناء تعاىل اهللا

هذه من أجل فضائل فأي .املالئكة

اخلمسة: مطلب األحكام تعتريها وأا البدعة تفريق يف
به اهللا نفع السائل جوابه: وقول جائز؟ املباحة للبدع االجتماع هو: وهل نعم

السالم. جائز عبد بن العز تعاىل]١[قال اهللا يعهد: رمحه مل ما فعل عهدالبدعة يف
اخل، والندب الوجوب يعين أحكام مخسة إىل وتنقسم وسلم، عليه اهللا صلى النيب
فهي فيه دخلت حكم فأي الشرع قواعد على البدعة تعرض أن ذلك معرفة وطريق
احملرمة البدع ومن والسنة، القرآن به يفهم الذي النحو تعلم الواجبة البدع فمن منه،

البدع ومن القدرية، حنو لصالةمذهب واالجتماع املدارس حنو إحداث املندوبة
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عب)  الدين سنةعز تويف الشافعي السالم عبد بن العزيز  .]م١٢٦٢. [هـ٦٦٠د
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بعد املصافحة املباحة البدع ومن زخرفةاالتراويح، املكروهة البدع ومن لصالة
احلديث ويف حمرمة، فهي وإالّ الذهب بغري أي واملصاحف بدعة(املساجد كل

النار يف ضاللة وكل يف)ضاللة حصل وحيث غري، ال احملرمة على حممول وهو
قدرةذلك ذي كل على وجب حمرم حنوها أو التراويح صالة أو لذكر االجتماع

مث ومن هلم، شريكا صار وإالّ ذلك حضور من االمتناع غريه وعلى ذلك عن النهي
هلم إيناسا الفساق مع اجللوس املعاصي من بأن الشيخان .صرح

األنبياء: مطلب سائر على وسلم عليه اهللا صلى تفضيله يف
نفع بهوسئل الرسل: اهللا يفضل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سيدنا هل

أو النبوة مرتبة يف املخصوصة الوالية وهل ال، أم عموما يفضلهم فهل ال،خصوصا
الرتبتان أم أفضل نبوته أم نبوته من أفضل وسلم عليه اهللا صلى النيب والية وهل

صلى حممد نبينا كان وهل احلال، كيف أم بشرعمتساويتان متعبدا وسلم عليه اهللا
املالئكة إىل حىت كافة اخللق إىل أرسل وهل ال، أم وبعدها البعثة قبل األنبياء من أحد
قطعية األربعة اخللفاء بني األفضلية وهل فقط، الثقلني إىل أم بعضهم ذلك نقل كما

واأل البعض على األئمة بعض بأفضلية يقطع العقل من شاهد ال إذ اجتهادية خبارأم
قبل باهللا اإلميان له كمل الذي الكامل اإلنسان وهل متعارضة، فضائلهم يف الواردة
وهل ال، أم مشرك ألفعاله خالق العبد بأن القائل هل وأيضا ال، أم اجلنة يدخل البعثة

ال؟ أم املؤمن وعقوبة الكافر إثابة العقل جيوز
بقوله بتأم: فأجاب ممارسة أدىن له من على خيفى نبيناال أن والسنة الكتاب ل

لقوله وعموما خصوصا واملرسلني األنبياء مجيع يفضل وسلم عليه اهللا صلى حممدا
اُهللا(تعاىل كَلَّم نم مهِمن بعٍض علَى مهضعب فَضلْنا الرسلُ موسى) ِتلْك ورفَع(أي

درجاٍت مهضعاهللا)٢٥٣: البقرة * ب صلى حممدا علىأي تعاىل اهللا رفعه وسلم عليه
أوجه ثالثة من واملرسلني األنبياء البشر،: سائر مجيع على وبالسيادة بذاته، باملعراج
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قرب إىل مستمرة باقية معجزة بالقرآن وكفى تفىن، وال حتصر ال اليت وباملعجزات
وفي الساعة، علىهقيام وسلم عليه اهللا صلى لنبينا والفضائل املعجزات المن ما غريه

الزخمشري. حيصى ]١[قال
خيفى:  ال ما قدره وإعالء فضله تفخيم من اإلام هذا ويف

هذه ومن يلتبس، ال الذي واملتميز يشتبه ال الذي العلم أنه على الشهادة من فيه ملا
تعاىل وقوله بعٍض(اآلية علَى نيِبيالن ضعب فَضلْنا لَقَدعلىرد) ٥٥: اإلسراء * و العلماء

قوهلم يف تعاىل اهللا قبحهم عل: املعتزلة األنبياء لبعض فضل ال والنهىإنه يفيبعض،
تنقيص إىل يؤدي تفضيل على العلماء عند حممول األنبياء بني التفضيل عن أحادث
أبا كونه حيث من فضله أن أراد فإن األبوة، حلق أفضل آدم أن زعم ومن بعضهم،

النبوة حيث من خربال مع زعمه ملا وجه فال وإالّ وجه فله واخلصائص واملعجزات
قال وسلم عليه اهللا صلى أنه فخر،(الترمذي وال القيامة يوم آدم ولد سيد أنا

القيامة يوم لوائي حتت إالّ سواه فمن آدم نيب من وما فخر، وال احلمد لواء )وبيدي

بقوله وسلم عليه اهللا صلى سواه(فبني فمن وقولهأنه) آدم الكلّ، آدم(أفضل )ولد

وقوله األبوة، مع فخر(للتأدب أو)وال هذا من أعظم فخر وال به أقولاملراد ال
وقوله بالواقع، اإلخبار جهة على بل الفخر جهة على القيامة(ذلك خصه) يوم

األنبياء سائر على والتمييز السؤدد من فيه وسلم عليه اهللا صلى له يظهر ألنه بالذكر
الشفاعةما وهو اليوم ذلك يؤتاه الذي احملمود املقام سيما ال لغريه يظهر العظمىال

وعيسى وموسى وإبراهيم نوح العزم أويل إىل الناس يذهب حني القضاء فصل يف
ويقول شيئا لنفسه يذكر إالّ: فكل نفسي يقولنفسي فإنه وسلم عليه اهللا صلى نبينا

هلا( أنا هلا حد) أنا ويف البخاراحلديث، عند مرفوعا عنه اهللا رضي هريرة أيب ييث
)سي القيامةأنا يوم الناس آدم)د على وسلم عليه اهللا صلى أفضليته يف صريح وهذا

البيهقي عند حديث ويف واملرسلني، األنبياء من أوالده مجيع ]٢[وعلى
سيد( أنا
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سنة)  تويف املعتزيل الزخمشري اهللا جار جرجان.] م١١٤٤. [هـ٥٣٨حممود  يف
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سنة)  تويف الشافعي البيهقي أمحد نيشابور.] م١٠٦٦. [هـ٤٥٨أبوبكر  يف
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اخل)العاملني أفضل بأنه التصريح ففيه واملالئكة واجلن اإلنس ويؤيدهوهم كلهم، لق
اآليت مسلم كافة(حديث اخللق إىل أفضل)وأرسلت يكون أن الرسول شأن ومن

إليهم املرسل على. من وسلم عليه اهللا صلى أفضليته على الرازي الفخر واستدل
ذكرهم بعد تعاىل بقوله األنبياء اُهللا(سائر هدى الَِّذين اُولَِئكِدهاقْت ميهدفَِبه *

عليه) ٨٩: عاماالن اهللا صلى نبيه أمر مث احلميدة باألوصاف وصفهم تعاىل ألنه وذلك
األمر، ملقتضى تاركا كان وإالّ واجبا بذلك إتيانه فيكون جبميعهم يقتدي أن وسلم
فيهم مفرقا كان ما فيه اجتمع فقد احلميدة اخلصال من به تلبسوا ما جبميع أتى وإذا

السعد واحتج منهم، أفضل تعاىل]١[التفتازاينفيكون اُخِرجت(بقوله اُمٍة ريخ متكُن
عمران * ِللناِس كماهلم: قال)١١٠: آل حبسب هو إمنا لألمة اخلريية أن شك ال ألنه

يتبعونه الذي نبيهم لكمال تابع وذلك الدن تكن: يف مل األنبياء خري أنه فلوال أي
أ اآلية بنص ثبت وقد األمم، خري ملاأمته األنبياء خري نبيهم فيكون األمم خري م

الظاهرة املالزمة من بينهما ما .علمت

به اهللا نفع السائل جممل: وقول كالم النبوة؟ مرتبة يف املخصوصة الوالية وهل
ال أنه فالصواب األنبياء غري األولياء واليات املخصوصة بالوالية أراد فإن لبيان حيتاج

يصل وليا أن شرعا أنميكن إالّ الدم مراق كافر فهو ذلك اعتقد ومن ،نيب لدرجة
من أفضل وسلم عليه اهللا صلى أفضليته اقتضى الذي السبب أن أراد وإن يتوب،
عليه اهللا صلى نبينا أن وغريه تقرر مما علمنا قد ألنا إليه، حيتاج ال فهذا النبوة مطلق

ال أوصاف من وصف كل يف األنبياء سائر من أفضل خاطبوسلم مث ومن كمال،
ب األنبياء تعاىل إالّأاهللا خياطبه ومل النيب(بنحومسائهم أيها الرسول-يا أيها يا-يا

املدثر املزمل-أيها أيها عليهم)يا تعاىل اهللا يؤمنواإوأوجب أن أحياء وهم بعث ن
تعاىل اهللا قال كما وينصروه ويتبعوه ِميثَاق(به اهللا اَخذَ ِمنوِاذْ كُمتيآت لَمآ نيِبيالن

هنرصنلَتو ِبِه نِمنؤلَت كُمعم ِلما قدصم رسولٌ آَءكُمج ثُم وِحكْمٍة عمران*ِكتاٍب : آل
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سنة)  تويف الشافعي التفتازاين مسعود الدين مسرقند.] م١٣٩٠[.هـ٧٩٢سعد  يف
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فاجتنبه،)٨١ ينبغي ال ما فيها اهللا رمحه السالم عبد البن .ووقع

السائل مر: وقول كأن اخل، النيب والية عنوهل املشهورة املسألة أيضا ذا اده
قوله وهي السالم عبد الطرف: ابن هي النبوة ألن رسالته من أفضل النيب نبوة إن

تعلق مما أفضل باحلق تعلق وما باخللق، املتعلق الطرف هي والرسالة باحلق املتعلق
أ ضعفه وبيان املتأخرين، من واحد غري ضعفه مث ومن جدا، ضعيف وهو نباخللق

عن املبلغ هو الرسول ألن طرفان هلا بل فقط اخللق جهة من طرف هلا ليس الرسالة
رسالته فكانت اخللق، على وملق احلق جهة من متلق فهو للناس األحكام تعاىل اهللا
إىل ا يتأهل مل ألنه نبوته جمرد من أفضل تعاىل اهللا عن اخلالفة إىل ا تأهل اليت

والكالم العلية، أمااملرتبة ورسالته الرسول نبوة النيبايف من أفضل فهو لرسول
التفضيل عن النهي على السابق األنبياء بني التفصيل عن النهي بعضهم ومحل إمجاعا،
وإمنا بينهم، تفاضل ال سواء حد على ذلك يف فإم والرسالة النبوة ذات يف بينهم

فذ والرتب، الكرامات وخصوص األحوال زيادة يف تفاضلالتفاضل ال النبوة ات
مبهما كان مث ومن عليها، زائدة أمور يف التفاضل وإمنا . فيها

وسلم: مطلب عليه اهللا صلى نبينا كان هل اختلفوا العلماء أن يف
ال؟ أم قبله من بشرع متعبدا

السائل اخل: وقول متعبدا وسلم عليه اهللا صلى نبينا كان أن: جوابه. هل
صلاالعلماء كان هل ال؟ختلفوا أو قبله من بشرع متعبدا بعثته قبل وسلم عليه اهللا ى

اجلمهور بش: فقال متعبدا يكن أمكن. يءمل وملا لنقل وقع لو ذلك بأن واحتجوا
عليه، وسلم عليه اهللا صلى الشريعة تلك أهل به والفتخر العادة يف ستره وال كتمه

ي مل أنه علمنا ذلك من شيء يقع مل فلما عليه، به نيبواحتجوا بشرع متعبدا كن
قالوا عقال ذلك امتناع إىل طائفة وذهب وقد: قبله، متبوعا يكون أن يبعد ألنه

تابعا قطع. عرف وترك وسلم عليه اهللا صلى أمره يف الوقف إىل آخرون وذهب
إمام ذهب هذا وإىل اجلانبني، من قاطع ال ألنه ذلك يف بشيء عليه احلكم
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]١[احلرمني
آخرون.  قبلهكان: وقال من بشرع عن. عامال بعضهم فوقف اختلفوا مث

بعضهم عليه وجسر وأحجم وقيل. التعيني إبراهيم وقيل نوح فقيل املعينون اختلف مث
وق األوليموسى وأظهرها املسألة هذه يف املذاهب مجلة فهذه آدم، وقيل عيسى ل

لنقل شيء كان لو إذ املعينني مذهب وأبعدها اجلمهور، عليه الذي مروهو .كما

لنبينا،: مطلب إالّ عامة دعوة األنبياء من ألحد يكن مل أنه يف
غريه دون للجن أرسل مث ومن

عيسى أن زعم ملن حجة شريعتهآوال فلزمت وسلم عليه اهللا صلى األنبياء خر
أنه الصحيح بل عيسى دعوة عموم يثبت مل ألنه بعده جاء من وسلم عليه اهللا صلى

عا دعوة لنيب يكن غريهمل للجن يرسل مل مث ومن وسلم، عليه اهللا صلى لنبينا إالّ مة
األحقاف سورة أواخر عليه يدل كما بالتوراة اجلن وإميان وسلم، عليه اهللا صلى
موسى أن يثبت مل إذ باإلجنيل وغريهم قريش من العرب بعض كإميان تربعا كان

بين لغري أرسل عيسى أن وال والقبط إسرائيل بين لغري بعضأرسل وزعم إسرائيل،
عليه اهللا صلى نبينا أن والسنة الكتاب حقائق على اطالع وال عنده حتقيق ال من
وإمنا به، منفرد شرع له وليس وسلم عليه اهللا صلى إبراهيم شريعة على كان وسلم

تعاىل قوله بظاهر متسكا إبراهيم شرع إحياء بعثه من اَوح(املقصود ثُمياَِنآن كِالَي
ِابر ِملَّةَ ِبعِنيفًااَاتح بل) ِهيم بالغلط إبراهيم شريعة الشريعة أن أي القول وهذا

قالوا مث ومن أشبه، الطبع،: باخلراف كثيف العقل سخيف من إالّ يصدر ال مثله إن
اآل ذه املراد إبراهيموإمنا مقام هو الذي اخللة مبقام اخلاص التوحيد يف االتباع ية

إ بصيغةاملشار الْمشِرِكني(ليه ِمن كَانَ وما عن)١٢٣: النحل* حِنيفًا واملتسبب
له قائال السالم عليهما جربيل إليه وجاء النار يف ألقي أن ملا املطلق ألك(تفويضه

فال إليك أما قال غا)حاجة؟ فوصل والي، قبله أحد إليها يصل مل التفويض من ة
اهللا صلى حممد نبينا إالّ البعده بغايات عنها وارتقى إليها وصل فإنه وسلم عليه
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سنة)  تويف الشافعي امللك عبد احلرمني نيشابور. م١٠٨٥. هـ٤٧٨إمام  يف
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جم عند إبراهيم يقول مث ومن لغريه، يؤته مل مبا عليه املنعم وبارئه خالقه إالّ يءيعلمها
اهللا إن له قائلني القضاء فصل يف العظمى للشفاعة العظيم املوقف ذلك يف إليه الناس

وراء وراء من خليال كنت إمنا باخللة لكنهاصطفاك خليال كان وإن أنه فأعلمهم
تلك ونظري وسلم، عليه اهللا صلى نبينا يف املنحصر غري عن الرتبة السابقةاآليةمتأخر

اُهللا( هدى الَِّذين اُولَِئكِدهاقْت ميهديف) ٨٩: االنعام* فَِبه باالقتداء األمر فاملراد
ت اليت العلية املقامات من به يليق وما كانالتوحيد إذ الفروع إىل ال األصول إىل رجع

قول، على وسلم وعليه نبينا على اهللا صلى كيوسف أصال رسوال ليس من منهم
على م االقتداء على األمر محل فاستحال خمتلفة شرائعهم فروع كانت والباقون

قد. ذلك ألنا فيه االتباع يتأتى فكيف القطعية األدلة عن ينشأ إمنا التوحيد يقال ال
اخل العلية املقامات من به يليق وما بقولنا ذلك رد إىل كيف. أشرنا الدعوىيومنها ة

الظاهرة الواضحة األدلة وإيراد والسهولة الرفق بطريق إليه يدعو أن وهو التوحيد إىل
الطريق هو كما اللب وتدهش بالقلب تأخذ متمايزة مترتبة أنواع على املرة بعد املرة

القرآن يف البلقييناملألوفة السراج اإلسالم شيخ وقال البخاري]١[، شرح جيئ: يف ومل
عل اهللا صلى تعبده كيفية عليها وقفنا اليت األحاديث لكنييف البعثة، قبل وسلم ه

وغريه إسحاق ابن عام«روى كل يف حراء إىل خيرج كان وسلم عليه اهللا صلى أنه
فيه يتنسك السنة من ا» شهرا يف قريش نسك من منوكان الرجل يطعم أن جلاهلية

بالكعبة، يطوف حىت بيته يدخل مل بيته من انصرف إذا حىت املساكني من جاءه
التفكر على التعبد بعضهم أنواع: قال. ومحل على يشتمل التعبد هذا أن : وعندي

باعتزال وسلم وعليه نبينا على اهللا صلى إبراهيم صنع كما الناس عن االعتزال وهي
واالنقطا طالبقومه أيب بن علي رواه كما عبادة الفرج انتظار فإن تعاىل، اهللا إىل ع

بعضهم قال مث ومن التفكر، ذلك إىل وينضم مرفوعا وجهه اهللا عبادته: كرم كانت
التفكر حراء يف وسلم عليه اهللا .صلى

                                                 

)
١

سنة)  تويف الشافعي البلقيين  .]م١٤٠٣. [هـ٨٠٥عمر
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كافة: مطلب اخللق إىل وسلم عليه اهللا صلى إرساله يف
به اهللا نفع السائل أرس: وقول اخلوهل كافة اخللق إىل كثر: جوابه. ل أنه

يل الناس املعتمداستفتاء وخالصة وخمتصرا، مبسوطا فيه مين الكالم وكثر ذلك عن
رجحه والذي للعلماء، قولني املالئكة إىل وسلم عليه اهللا صلى إرساله يف أن ذلك يف

اإل التقشيخ وق]١[السبكييسالم ما وردوا املتأخرين حمققي من يفومجاعته سريتفع
خيالفيالراز مما واحلليمي للبيهقي وقع ما ورد رده يف وأطالوا ذلك خبالف قاله مما

تعاىل قوله ظاهر له ويدل إليهم، أرسل أنه نِذيرا(ذلك الَِمنيِللْع ) ١: الفرقان*ِليكُونَ

بعض إىل أرسل وسلم عليه اهللا صلى أنه زعم ومن واملالئكة، واجلن اإلنس وهم
كلهما املالئكة خروج ادعى من أن كما دليل غري من حتكم فقد بعض، دون ملالئكة

التخويف هو الذي اإلنذار ذلك ينايف وال ذلك على يدل دليل عن يعجز اآلية من
به باإلميان تكليفهم باإلرسال املراد أن إالّ معصومني كانوا وإن ألم بالعذاب

له، واخلضوع ورفعته بسؤدده وكلهوعدواالعتراف شرفه يف زيادة أتباعه من م
فيها بعضه أو اإلسراء ليلة يف كله وقع إما اإلنذار ذلك مث عصمتهم، ينايف ال هذا
يكون أن خاص شيء يف إليهم والرسالة اإلنذار من يلزم وال غريها يف وبعضه

شاذ قول ويف كلها فإ: بالشريعة السماوية، اجلن مؤمنوا وأم اجلن من املالئكة إذان
عليه اهللا صلى رسالته عموم وهو املسلمون عليه أمجع الذي القول مع هذا ركب
باألخذ وكفى إليه، حيتاج ال وهذا قيل كذا للمالئكة الرسالة عموم لزم للجن وسلم

اآل وهوبظاهر ذلك، يف صريح صحته يف نزاع ال الذي مسلم وخرب سيما ال دليال ية
وسلم، عليه اهللا صلى كافةوأرسل(قوله اخللق إىل قوله،)ت وقوله)اخللق(فتأمل

وسلم)كافة( عليه اهللا صلى أنه البارزي اجلمال اإلسالم شيخ هذا من أخذ مث ومن
حىت خمصوص وعقل فهم فيها ركب بأن اجلمادات حىت املخلوقات مجيع إىل أرسل

بالشها وسلم عليه اهللا صلى عنها أخرب وقد بفضله واعترفت به وآمنت دةعرفته
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قوله يف وحنوه وال(للمؤذن حجر وال شجر املؤذن صوت مدى يسمع ال فإنه
القيامةإشيء يوم له شهد تعاىل)الّ لَراَيته(وقال جبٍل علَى الْقُرآنَ هذَا اَنزلْنا لَو

اِهللا خشيِة ِمن متصدعا تعاىل) ٢٠: احلشر*خاِشعا ِا(وقال شيٍئ ِمن يسبحوِانْ الَّ
ما) ٤٤: اإلسراء*ِبحمِدِه يستنكر مل اإلدراكات هذه هلا اجلمادات هذه كانت فإذا

علمت كما به مصرح مسلم وحديث سيما ال البارزي .قاله

قلت واإلنس:فإن باجلن اآلية يف العاملني اجلمهور .فسر

اإل:قلت عن بل اإلرسال مطلق عن املالئكة خروج ذلك من يلزم رسالال
كلفة فيه ما بكل وللتكليف الشريعة فروع بسائر للتكليف املتضمن واإلنس اجلن إىل
والتهديد والتخويف املعجزات نواميس بعصام إالّ إليهم املرسل إلباء واملستلزم

فحسب لذلك واألنس باجلن العاملني .فتخصيص

إمنا القولني من كال وأن اجلانبني أحد من قاطع ال أنه ظينواحلاصل أمر هو
القولني ذينك بأحد القائلني من كل إليه استند ظاهر عليه دل ما .حبسب

األ: مطلب بكريف أيب األربعة اخللفاء بني فضلية
عنهم تعاىل اهللا رضي علي مث عثمان مث عمر مث

السائل جوابه: وقول اخل؟ األربعة اخللفاء بني األفضلية أيب: وهل أفضلية أن
عنه اهللا رضي علبكر عمر مث الثالثة الىعلى السنة أهل عند عليه جممع االثنني

اهللا رضي علي على عثمان أفضلية وأما القطع، يفيد واإلمجاع ذلك يف بينهم خالف
عل فضل الثوري كسفيان السنة أهل أكابر بعض ألن فظنية ومايعنهما عثمان على ا

يف األحاديث وأما ظين، السنة أهل بني خالف فيه عليوقع بل جدا فمتعارضة ذلك
الثالثة يف يرد مل ما بفضله املشعرة األحاديث من فيه ورد وجهه اهللا وأجاب. كرم

عاش أنه ذلك سبب بأن األئمة بعض وقدحهمإعنه أعداؤه وكثرت الفنت زمن ىل
عليهم اهللا رضوان الصحابة حفاظ فبادر بباطلهم، حلقه وغمصهم عليه وحطهم فيه
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عند ما وأماوأخرجوا املخذولني، واخلوارج املارقني الفسقة ألولئك ردعا حقه يف هم
االستيعاب ذلك مبثل اإلتيان إىل الناس يدعو ما هلم يقع فلم الثالثة .بقية

اجلنة: مطلب يف ناجون الفترة أهل أن األصح
جوابه:  وقوله اخل؟ اإلنسان الفترة: وهل أهل يف األصح بل نعم، األصح أن

ير مل من تعاىلوهم بقوله عمال اجلنة يف أم رسول إليهم حتى(سل ذِِّبنيعم كُنا وما
رسوالً مل) ١٥: اإلسراء*نبعثَ من كل أن قائله وزعم البعثة، قبل من على ومحل

زعم النار يف فهو نوح أو آدم الرسل أول أن على بناء نوح أو آدم بعثه بعد يؤمن
فال اآلية لظاهر عليهخمالف .يعول

جوابه:  وقوله اخل؟ خبلق القائل يف: وهل اهللا لغري احلقيقي باخللق القائل أن
باملعىن ألفعاله العبد خبلق والقائل جلي، هو كما الدم مراق كافر األشياء من شيء

مسلم أنه واألصح خالف ففيه إسالمه وأما فاسق ضال مبتدع املعتزلة يقوله .الذي

العق:  وقوله جيوز جوابهوهل اخل؟ املؤمن: ل يف ذلك العقل جيوز بل. نينعم
من ألحد شيء عليه جيب ال وتعاىل تبارك اهللا ألن اعتقاده، علينا يتعني مما ذلك

تعاىل لقوله مطلقا ورسله وأنبيائه اَنْ(عباده اداَر ِانْ شيئًا اِهللا ِمن ِلكمي نفَم قُلْ
ميرم ناب ِسيحالْم ِلكهايِميعج اْالَرِض ِفي نمو هاُمإثاب) ١٦: املائدة* و ةوإمنا

ال وأنه وعده مبقتضى يقع ال لكنه يعاقبه أن وجيوز تعاىل، فضله حمض من الطائع
الع وعقاب امليعاد عدلهاصخيلف حمض من اإل. ي خلف ألن خيلفه أن منوجيوز يعاد

أش وقد الوعد، إخالف خبالف والكرم الفضل إمناسعة فإا ذلك إىل اآلية ارت
خيلف أنه فاقتضت اخلري يف إالّ يكون ال وهو امليعاد، خيلف ال تعاىل أنه على نصت

ذلك مقابلة يف ال يكون ال الذي قوله. اإليعاد يعلم أن فبعد الكافر الَ( وأما اَهللا ِانَّ
ي نِلم ذَِلك دونَ ما ِفرغيو ِبِه كرشي اَنْ ِفرغالعقل) ١١٥: النساء*شآُءي جيوز فال

قال من كفر على أمجعوا مث ومن فيه، الكافر: ذلك يثيب اهللا .إن
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الرحيم الرمحن اهللا بسـم
سائر وحياة حممد سيدنا حياة يف عليه اهللا رمحة اهليتمي حجر ابن ابيات فهذه

والسالم الصالة عليهم .االنبياء

والنقول االدلة حيصي* تواترت يقولفما ما املصنف
طري حي املصطفى افول* بأن يطرقه ليس هالل
حلد بقاع منه الروح الذبول* وان يدنسه ال كورد
وصف بكل اهلامشي احللول* وان يغريه ال مجيل

اليه يأيت ال الرود وصول* وان هلا ليس اآلفات كذا
حلما الغرباء له تأكل اقول* ومل ما واثبت عظما وال

املال حنيوتأتيه كل تقول* ئك ما ويسمع حتييه
حسان بارزاق اجلليل* وتأتيه يأمرها حيث وبر
عام كل حج مث يستحيل* وصوم ال بل عليه جيوز
غيث مباء للصالة الدليل* يطهر ورد كذا ويتوضيها

يوم كل تعرض االعمال الرسول* كذا ا فيسر عليه
يدعو قام صالحا كان م* فإن ويسمع املوىل يقولاىل ا
يدعو فهو ذلك غري اجلليل* وإالّ صفح فقد املوىل اىل

عظاما ضمت اليت تستطيل* وبقعته جنان من رياض
الطوايا ضم الذي اللحد الرتيل* كذا ا حل حني تشرف

وارض مساوات من جتول* وافضل وافالك وامالك
عدن جنات ومن عرش جزيل* ومن خري ا وفردوس

ت الشريف القرب حياويف وصول* راه له البقاع كل اىل
حقا كذاك األنبياء ظليل* وكل ظل هلم باجداث
بارض مقابرهم يعلم الرسول* ومل سكن ما غري يقينا
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طري حي ام الفحول* ولوال نقل كما بإدراك
يوم كل تأيت االمالك وتزول* كذا تطلع حني تسلم
ينادي الوادي يف النوق وطلب* كذاك احلادي املقيلهلا هلا

اليه شوقا رقاا يسيل* متد اذ كسيل وأدمعها
اليه وفدوا اذا الفضول* ويلقاهم ازدحم اذ وينظرهم

عليه صلوا اذا ملول* ويسمعهم يا فقصر باذنيه
بطه هذا يعتقد مل جهول* فمن زنديق فهو وإالّ

مستجري هيتمي احلمول* عبيد بساحته حطت مبن
وقت كل صلى اهللا محول*عليه شدت ما االيام مدى

تدانت ما صحب مث يسيل* وآل اذ سيل االقطار من

أنكر من على الرد يف مفيدة رسالة وسلّمهذه عليه تعاىل اهللا صلّى يبالن على املولد قراءة
مائة ومثان واربعني تسع املتولد الشافعي السيوطي الرمحن عبد الدين جالل للعالمة

املتوىف عبالقاهرة احدى بقلمائوتسعمرشسنة السيالينحممدة  .سريلنكايدلندجنيد

الرسب اهللا يمحلرانمحم
نستعني وبه

شهر يف النبوي املولد عمل عن السؤال وقع فقد حكمهوبعد وما االول ربيع
الشرع حيث  .من

تيسر ما وقراءة الناس اجتماع هو الّذي املولد عمل إنّ القراجلواب نآمن
ا مبدورواية يف الواردة منإألخبار مولده من وقع وما وسلّم عليه اهللا صلّى يبالن أمر

ميد مث مساطاآليات غريونيأكلاهلم من وينصرفون البدعه من ذلك على زيادة
قدر تعظيم من فيه ملا صاحبها عليها يثاب اليت وسلّمالنيباحلسنة عليه اهللا صلّى

واالستبشار الفرح احدثمبولدواظهار من واول الشريف وسلّم عليه اهللا صلّى ه
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ابو املظفر امللك ابن بنيربوكْكوسعيدذلك علي الدين زين احد]١[كنيبكْتبن
وال االجماد لهكامللوك وكانت االجواد املظفرثارآرباء اجلامع عمر الّذي وهو حسنة

الشسبسفح املولد يعمل كان تارخيه يف كثري ابن قال االولاقول ربيع يف ريف
واكرم تعاىل اهللا رمحه عادال عاملا عاقال شجاعا شهما وكان هائال احتفاال به وحيتفل
عليه اهللا صلّى يبالن مولد يف جملدا له دحية بن اخلطاب أبو الشيخ صنف وقد مثواه

التنوير مساه ديناريفوسلّم بألف ذلك على فجازاه النذير البشري طاليتمولد وقد
اىل امللك يف فهوأنمدته الفرمات ثالنحياصر عام عكا مبدينة حممودج وستمائة ثني

اجلوز ابن سبط وقال والسريرة الزيالسرية مرآة حضرأحكيناميف من بعض نّ
املظفر املواليديفمساط مخسةبعض السماط ذلك يف عد وعشرةآانه غنم الف

ومائالآ مجل ومائة فرس ومائة دجاجة رأس وثالف زبدية الف صحنة الف ثني
حيضرىحلو والصوفوكان العلماء اعيان املواليد يف ويطلبهميةعنده عليهم فيخلع

مساعا للصوفية الويعمل الفظمن اىل علىرجهر يصرف وكان معهم بنفسه ويرقص
دينار الف ثالمثائة سنة كل دارومولده له علىكانت جهة اي من للوافدين ضيافة

فك صفة الداراي هذه على يصرف الفيفان مائة سنة  .كل

دينار الف ثالثني اسارى سنة كل يف الفرنج من يستغل سوىكهذاوكان له
كرباسوالسرةصدق من كان قميصه إنّ ايوب بنت خاتون ربيعة زوجته حكت

يساو ال البيغليظ فقال ذلك يف فعاتبته دراهم خبمسةسمخسة اهمدرقميصا
بالباق واملسكنيأنمنيلخرييواتصدق الفقري وادع مثمنا ثوبا  .البس

خلكان ابن اعيان]٢[وقال من كان دحية ابن اخلطاب أيب احلافظ ترمجته يف
واجتاز والعراق الشام فدخل الغرب من قدم الفضالء ومشاهري سبأربالعلماء ةنل

يعتينعارب الدين زيد بن الدين مظفر املعظم ملكها فوجد النبويبوستمائة املولد
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سنة)  استشهد علي الدين زين عكا.] م١٢٣٣. [هـ٦٣٠املظفر  يف
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التنوير كتاب له النذيريففعمل البشري دينارومولد بألف فاجازه بنفسه عليه قرأه
ا على مسعناه وقد سلسلقال يف جمالس ستة يف وستمائةنطان وعشرين مخس  .ة

عل بن عمر الدين تاج الشيخ ادعى املشهورياالسكندرياللخميوقد
متأخر]١[ينبالفاكها والّأاملالكيةيمن مذمومة بدعة املولد عمل كتابانّ ذلك يف ف

احلممس قال حبرف حرفا عليه وأتكلم برمته اسوقه وانا املولد عمل يف باملورد هللاداه
ويسر الدين دعائم اىل باهلداية وايدنا املرسلني سيد التباع هدانا اثرالّذي اقتفاء لنا

علمالصاحلالسلف بنور قلوبنا امتألت حتى وطهرني املبني احلق وقواطع الشرائع
اليقني انوار من به من ما على أمحده الدين يف واالبتداع احلوادث حدث من سرائرنا

باحلبل التمسك من اسداه ما على واشهداواشكره االّأنملتني اله الال وحده اهللا
واشهد له واآلحممدانّأشريك االولني سيد ورسوله اهللارخعبده صلّى عليهين

صالةآوعلى املؤمنني امهات الطاهرات وازواجه واصحابه امادله الدين يوم اىل ائمة
تكرر فإنه االجتمابعد عن املباركني من مجاعة بععسؤال يعمله يفضالّذي الناس

يفشهر وحدث بدعية هو او الشرع يف اصل له هل املولد ويسمونه األول ربيع
ذلك عن واجلواب وقصد الالدين التوفيق وباهللا فاقول معينا عنه وااليضاح مبينا

ومل وسلّم عليه اهللا صلّى رسوله سنة وال تعاىل اهللا كتاب يف اصال املولد هلذا اعلم
ب املتمسكون الدين يف القدوة هم الذين األئمة العلماء من احد عن عمله ثارآينقل

هو بل ااملتقدمني نفس وشهوة البطالون احدثها انابدعة بدليل االكالون ا إذاعتىن
اما قلنا اخلمسة االحكام االجتماعأناردنا ذلك اوواجبايكون مباحا او مندوبا او

املولد هذا عمل وليس حمرما او حقيقةواجبامكروها ألن مندوبا وال باالمجاع
ما غرياملندوب من الشارع بقيطلبه وال الشارع فيه يأذن مل وهذا تركه على ةذم

عل فيما املتدينون التابعون وال جوامالصحابة وهذا بيبت إننيعنه تعاىل اهللا يدي
جائز وال عنه والأنسئلت مندوبا يفمباحيكون عليه الكالم يكون وحينئذ ا
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احدمها حالتني بني والتفرقة واصحابهأنفصلني الهله ماله عني من الرجل يعمله
االجتم ذلك يف جياوزون ال يقربونوعياله وال الطعام اكل على اآلشيئااع ثاممن

متقدم من احد يفعله مل إذ وشناعة مكروهة بدعة بأنه وصفناه الّذي الطاعةيوهذا
ومزينو االزمنة سراج االنام وعلماء االسالم فقهاء هم والثايناالذين أناالمكنة

وتقو اخليانة تيتدخله ونفسه الشيء احدهم يعطي حني الغباوة وبه يقتبعه ملهؤلبه
باجلاه املال اخذ العلماء قال وقد احليف امل من جيد ملا بالسيفكأويوجعه خذه

املاله طبول مع الغناء من شيخ ذلك اىل انضاف إن منآبيالسيما الباطل الت
خمتلطات اما والشباب واملرد النساء مع الرجال واجتماع والشبابات الدفوف

واإل بالنقص والرقص يومومشرفات ونسيان اهلوى يف واالستغراق نعطافات
النساء وكذا بالتهليلإذااملخاوف اصوان رافعات انفرادهن على اجتمعن

عن غافالت املعتاد واالمر املشروع والذكر للتالوة واخلروج االنشاد يف والتطريب
تعاىل خي) ١٤: الفجر* اِدصرِمالِْبلَكبرنَِّا(قوله ال الّذي اثنانوهذا حترميه يف تلف

ذ يستحسنه للمرووال وعنوءات القلوب موتى نفوس عن خيتلف وامنا والفتيان ة
باآل املنكراتاملشتغلني االمور من ال العبادات من يرونه أنهم وازيدك والذنوب ثام

راِجعونَف(احملرمات ِالَيِه وِانا ِِهللا غريب() ١٥٦: البقرة * ِانا االسالم وسيعودابدأ
بدأ اجزناهدرهللاو)كما فيما يقول حيث القشريي  :شعر:شيخنا

املنكرقد الصعبة* الـواستنكرعرف ايامنا يف  ـمعروف

وهدةوصار يف العلم رتبة * أهل يف اجلهل اهل  وصار

الذي ذا فما احلق على نسبة* جاروا مضى فيما به  صاروا

التقى واهل لاليراد ملا* فقلت الكربةوالدين  اشتدت

اتت قد اقواهلم تنكروا القربة* ال زمن يف  توبتكم

أب االمام احسن خيريعمرووولقد الفا يزل ال يقول حيث الغليا تعجبتبن ما
مع هذا العجب االولأمن ربيع وهو وسلّم عليه اهللا صلّى فيه ولد الذي الشهر نّ
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باوىلهو فيه الفرح فليس فيه تويف الّذي الشهر علينابعينه ما هذا نقولأناحلزن
القبول حسن نرجو اهللا ماومن الفاكهاينهذا كتااورده املبيف  .ذكوره

ال العلم نفي عليه فيقال سنة وال كتاب يف اصال املولد هلذا اعلم ال قوله فاما
حجر ابن الفضل أبو احلفاظ امام له استخرج فقد الوجود نفي منه مناصال]١[يلزم

واس هذاالسنة بعد ذكرمها وسيأتى ثانيا اصال انا له  .تخرجت

تقدم قد عليه فيقال املتدينون العلماء وال قوله اىل البطالون احدثها بدعة وقوله
وقصد عامل عادل ملك احدثه وحضرأنه تعاىل اهللا اىل التقرب وبه العلماء ونالصاحلعنده

غري دحينكريمن ابن كتاةوارتضاه اجله من له متدينونوصنف علماء وهؤالء با
الشارع طلبه ما املندوب حقيقة ألن مندوبا وال وقوله ينكروه ومل واقروه رضوه

ي وتارة بالنص يكون تارة املندوب من الطلب إنّ عليه وإنكيقال وهذا بالقياس ون
ا على القياس فيه نص فيه يرد اآلالمل يكونصلني أن جائز وال وقوله ذكرمها تيني

ألن البدعةمباحا ألن مسلم غري كالم املسلمني بامجاع مباحا ليس الدين يف االبتداع
تنحص يفمل رمحهر النووي قال وواجبة ومندوبة مباحة تكون اا بل واملكروه احلرام

رسول عهد يف يكن مل ما احداث هي الشرع يف البدعة واللغات االمساء ذيب يف اهللا
وه وسلّم عليه اهللا صلّى عبدياهللا بن الدين عز الشيخ قال وقبيحة حسنة اىل منقسمة

قال ومباحة ومكروهة ومندوبة وحمرمة واجبة اىل منقسمة البدعة القواعد يف السالم
ذلك يف الشأنوالطريق قواعد على البدعة االرعتعرض قواعد يف دخلت ابجيفإن

فمندوبة الندب او حمرمة فهي التحرمي قواعد يف او واجبة اوفهي فمكروهة املكروه او
وذكر فمباحة اىلاملباح امثلة اخلمسة هذه من قسم امثلةألكل املندوبة وللبدع قال ن

التواريخ ومنها االول العصر يف يعهد مل احسان وكل واملدارس الربط ث احدا منها
إكوال املسائل يف لالستدالل احملافل مجع ومنها اجلدل ويف والتصوف الدقائق يف نالم

الشافعي عن اهللا رمحه الشافعي مناقب يف بإسناده البيهقي وروى تعاىل اهللا وجه به قصد
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او كتابا خيالف مما احدث ما احدمها ضربان احملدثات قال فهذهأنه امجاعا او سنة
اخلري من احدث ما والثانية الضاللة غريالالبدعة حمدثة فهي هذا من لواحد فيه خالف

قال وقد شهرمذمومة قيام يف عنه اهللا رضي ااعمر يعين هذه البدعة نعمت رمضان
تكن مل آخرإذاحمدثة هذا مضى ملا رد فيه فليس عنهككانت اهللا رضي الشافعي الم

جائز وال الدين تاج الشيخ قول منع بذلك يكونفعرف الّذيأن وهذا قوله اىل مباحا
ألن آخره اىل مكروهة بدعة بأنه لكتابوصفناه خمالفة فيه وليس احدث مما القسم هذا

اثر وال سنة وهوووال عنه اهللا رضي الشافعي عبارة يف كما مذمومة غري فهي امجاع ال
اطعا فإنّ االول العصر يف يعهد مل الّذي االحسان اآلاخلايلمالطعاممن اقتران ثامعن

من فهو الساحسان عبد ابن عبارة يف كما املندوبة  .المالبدع

والثاين غريأنوقوله نفسه يف صحيح كالم وهو آخره اىل التحرميأتدخله نّ
الظهار االجتماع حيث من ال اليه ضمت اليت احملرمة االشياء هذه قبل من شعارفيه

قد واضح هو كما اجلمعة لصالة االجتماع يف االمور هذه مثل وقع لو بل املولد
ليال يف يقع االمور هذه بعض التراويحرأينا لصالة الناس اجتماع عند رمضان من

اليت االمور هذه فنكرقرنوالجل ا ات نقول بل التراويحصكال لصالة االجتماع ل
وقرب معةسنة وقوله وممنوع مذموم االمور هذه من اليها ضم الذيأوما الشهر نّ

وجوابه آخره اىل فيه اأنولد وسلّم عليه اهللا صلّى والدته إنّ والصربيقال النعم عظم
وهو الوالدة عند بالعقيقة الشارع أمر وقد منا املصائب عند والكتم يالسكون

يوشكراظهار ومل باملولد النياحةأفرح عن ى بل بغريه وال بذبح املوت عند مر
الضجر أنهواظهار على الشريعة قواعد الشهرحيفدلت هذا يف الفرحسن اظهار

عليه اهللا صلّى بغريبوالدته رجبوسلّم ابن وقال بوفاته احلزن كتاب]١[اظهار يف
م عاشوراء يوم اختذوا حيث الرافضة ذم يف اهللاامتأاللطائف رضي احلسني قتل الجل

األنبياء مصائب ايام باختاذ وسلّم عليه اهللا صلّى رسوله وال تعاىل اهللا يأمر مل عنه
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م االمامأوموم تكلم وقد دوم مبن فكيف احلأبومتا بن اهللا املدخلاجعبد كتابه يف
جد فيه الكالم فاتفق املولد عمل وعلى اظهارا من فيه كان ما مدح شعارحاصله

فصالووشكر كالمه اسوق وانا ومنكرات حمرمات من عليه احتوى ما  .فصالذم

ذلك احتوى قد أنه اعتقادهم مع البدع من احدثوه ما مجلة من املولد يف فصل
بدع املغاينعلى استعمال ذلك فمن مجلة الطارآومعهمحمرمات من الطبول الت

العوائدنالشباورصاملصر على ذلك يف ومضوا للسماع اهللا جعلوه مما ذلك وغري ة
يفذال حمرماتكوميمة ببدع وعظمها تعاىل اهللا فضلها اليت االزمنة اكثر يشتغلون هم

شك غريأوال يف السماع فيهنّ الليلة هذاهذه فضيلة اىل انضم إن به فكيف فيه ما
اي والسماع الطرب فآلة الكرمي يبالن ذا به وفضلنا اهللا فضله الّذي العظيم الشهر

واآل االولني بسيد فيه علينا اهللا من الّذي الكرمي الشهر هذا وبني بينهما نيخرنسبة
واخلريأنبجيوكان العبادة من فيه علىيزاد للموىل النعمشكرا هذه من اوالنا ما

الشهور من غريه على فيه يزد مل وسلّم عليه اهللا صلّى يبالن كان وإن منشيئاالعظيمة
االّ ذلك وما عليهالعبادات اهللا صلّى النه م ورفقه المته وسلّم عليه اهللا صلّى لرمحته

خشية العمل يترك كان اشاأنوسلّم لكن م منه ورمحة امته على عليهريفرض
هذا فضيلة اىل والسالم يسالصالة الّذي للسائل بقوله العظيم اإلأالشهر يوم عن ثننيل

فينبغي فيه ولد الّذي الشهر هذا تشريف متضمن اليوم هذا فتشريف ولدت يوم أنذاك
الصالة عليه لقوله منها وهذا الفاضلة االشهر به فضل مبا ويفضله االحترام حق حيترمه

ولدانا(والسالم فخرآسيد وال لوائآدم حتت دونه ومن االزمنة)يدم وفضيلة
علم ملا فيها يفعل اليت العبادات من وجلّّ عز اهللا خصها مبا االزمنةأواالمكنة نّ

ال اىلواالمكنة نظرا املعاين من به خصت مبا التشريف ذلك حيصل وامنا لذاا به شرف
الشريف الشهر هذا به اهللا خص فضلما فيه اليوم هذا صوم ان ترى اال االثنني ويوم

ينبغ هذا فعلى فيه ولد وسلّم عليه اهللا صلّى النه الكرميإذايعظيم الشهر هذا أندخل
كان كونه يف وسلّم عليه اهللا صلّى له اتباعا به الالئق االحترام وحيترم ويعظم يكرم
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الرب فعل بزيادة الفاضلة االوقات اخيص وكثرة عباسفيها ابن قول اىل ترى اال خلريات
ا صلّى كان عنه اهللا يفهللارضي يكون ما اجود وكان باخلري الناس اجود وسلّم عليه

ما االوقات تعظيم فتمثيل قدرارمضان على صلّىمتثله التزم فقد قال فإن استطاعتنا
وسلّم عليه الشهرمباهللا هذا يف يلتزم ومل علم قد مما التزمه التا فاجلوابمبا غريه يف زمه

اال خيصه كان فيما سيما امته عن التخفيف يريد أنه الكرمية عالمته من علم ملا ذلك إنّ
قتل يف يشرع مل ذلك ومع مكّة حرم ما مثل املدينة حرم والسالم الصالة عليه أنه ترى

امنا الشريف الشهر تعظيم هذا فعلى عنهم ختفيفا اجلزاء شجر قطع وال يكونصيدها
الدبزيا االعمال ازة من ذلك غري اىل والصدقات فيه ذلكلاكيات عن عجز فمن قربات

احوال اكثرأنفاقل الشهر هلذا تعظيما له ويكره عليه حيرم ما كمااجيتنب حتراما
شهر يف احلدثيتأكد فيترك احلرم االشهر ويف مواضعرمضان وجيتنب الدين يف

ينبغ ال وما ارتكيالبدع أنهوقد وهو املعىن هذا ضد الزمان هذا يف بعضهم إذاب
اللهو اىل فيه يسارعون الشريف الشهر هذا وغريهاودخل والشبابة بالدف اللعب

املغاين عملوا االّوبالتفهم العزيزليس الكتاب بقراء يتأدب أنه بعضهم يزعم بل
هوو من اىل امعرفةاكثرينظرون لطرب املهيجة والطرق فيهباملولد وهذا لنفوس

ذكر ما على يقتصروا مل أنهم مث املفاسد من احلوجوه األمر اىل أنوظريبعضهم هو
املغين التغزليكون فينشد واهليئة والكسوة الصوت حسن الصورة نظيف شابا

الفريقنييفويتكسر يف الفتنة فتقع والنساء الرجال من معه من بعض فيفنت صوته
ماويثور املفاسد يؤالمن وقد الزوجوحيصى حال فساد اىل الغالب يف ذلك ل

املفاسد وهذه مجعهم بعد امرهم ويشتت والنكد الفراق وحيصل الزوجات وحال
املولدتبمتر فعل على بهإذاة ونوى فقط طعاما وعمل منه خال فإن بالسماع عمل

ودعى فهواملولد ذكره تقدم ما كل من وسلم االخوان عناليه تنفرد ذلكبدعة
اوىل السلف واتباع املاضني السلف عمل من وليس الدين يف تنفرد زيادة ذلك ألن

انتهى يسعهم ما فليسعنا تبع وحنن املولد نوى أنه منهم احد من ينقل  .ومل
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واملنكرات احملرمات من عليه حيتوى ما يذم بل املولد يذم مل أنه ذكر ما وحاصل
ينبغ أنه يف صريح كالمه الشهرصخيأنيواول الربهذا فعل اخلرياتوبزيادة كثرة

فيه ليس فإنه استحسنه الّذي املولد عمل وهو القربات عمل من ذلك وغري والصدقات
القريش قراءة سوى خريوإآنء وذلك الطعام قولهوبروطعام واما بدعةخرآقربة انه

مناقضا يكون أن اوفاما تقدم عليهحيملا كمامل حسنة بدعة صدرنه يف تقريره تقدم ا
على حيمل او خريأالكتاب ذلك فعل اشارونّ كما فقط املولد منه بدعةهوالبدعة

فظاهر املولد نوى أنه منهم احد عن ينقل ومل وبقوله فقط منه أنهينفرد الكالم هذا
حقق إن وهذا اليه االخوان ودعاء الطعام عمل يكره ومل فقط املولد به نوى اي كره

أالنظ فعل زيادة على فيه حث النه كالمه اول مع جيتمع ور وجهكثر على معه ذكر ما
هللا شهرإذاتعاىلالشكر الشريف الشهر هذا يف عليهوجد اهللا صلّى املرسلني سيد

القدر هذا يذم فكيف املولد نية معىن هو وهذا فعلوسلّم جمرد واما اوال عليه احلث مع
غريوالرب من معه ذكر يكادنيما ال فإنه اصال والتصورلوويتصورأنة عبادة يكن مل

االّ عمل ال إذ االّثواب النية وال يفلالشكربالنية الكرمي يبالن هذا والدة على تعاىل ه
فتأمل شك بال مستحسنة نية فهي املولد نية معىن وهذا الشريف الشهر  .هذا

ابن قال االّلاخلمث املولد يفعل من عنمبكان فضلة له ولكن التعظيم دجرد
متفرقة يريدالناس املواسيم او االفراح بعض يف اعطاها ويستحأنكان ييستردها

الناسبهابيطلأن عند له أجتمع ما ألخذ سببا ذلك يكون حتى املولد فيعمل ذاته
وج فيه وهووهوهذا النفاق بصفات يتصف أنه منها املفاسد مايظهرأنمن خالف

ظاهريبطن فيهإذ جيمع أنه وباطنه اآلخرة الدار به ينبغي وأنه املولد عمل أنه حاله
املولد يعمل من ومنهم اوألجلفضة الدراهم عليهمجع الناس شفاء طلب

خيفى ال ما املفاسد من فيه ايضا وهذا له  .انتهىومساعدم

وهو ذكره تقدم ما منط من ايضا هذا حصلأو امنا فيه الذم النيةنّ عدم من
املولدةالصاحل عمل اصل من  .ال
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االسالم شيخ سئل العصرحوقد حجرافظ ابن الفضل املولدأبو عمل عن
السلف من احد عن ينقل مل بدعة املولد عمل نصه مبا القرونالصاحلفاجاب من

احملاسنمعلكنوالثالثة عملها يف جيود فمن وضدها حماسن على اشتملت قد ذلك
الوجيتن ومن حسنة بدعة كان ضدها  .فالب

ظهر وقد منيلقال الصحيحني يف ثبت ما وهو ثابت اصل على حببها نّأحنن
فقالوا فسأهلم عاشوراء يوم يصومون اليهود فوجد املدينة قدم وسلّم عليه اهللا صلّى يبالن

شكر نصومه وحنن موسى واجنى فرعون فيه اهللا اغرق يوم فيساهذا تعاىل منههللا تفاد
الشكر ماهللافعل على ويعادمتعاىل نقمة دفع او نعمة احداث من معين يوم يف به ن
نظري والشكرذلك سنة كل من اليوم العباداتهللاذلك بانواع حيصل كالسجودتعاىل

بربوز النعمة من اعظم نعمة واي والتالوة والصدقة الوالصيام يفنيبهذا الرمحة نيب
وعل اليوم فينبغيذلك هذا عليهأنى موسى قصته يطابق حىت بعينه اليوم يتحرى

يوم يف والسالم وعالصالة يبايلأناشوراء ال ذلك يوميالحظ اي يف املولد بعمل
الشهر باصلمن يتعلق ما وهذا فيه ما وفيه السنة من يوم اىل فنقلوه قوم توسع بل

فينبغي فيه يعمل ما واما عيقتصرأنعمله الشكرفيه يفهم ما حنوهللالى من ماتعاىل
والزهدية النبوية املدائح من شيء وانشاد والصدقة واالطعام التالوة من ذكره تقدم
وغري واللهو السماع من يتبع ما واما اآلخرة وعمل اخلري فعل اىل للقلوب احملركة

فينبغي السرورأنذلك ينقص ال حبيث مباحا ذلك من كان ما ايقال البذلك ليوم
االوىل خالف كان ما وكذا فيمنع مكروها او حراما كان وما به باحلاقه  .انتهىبأس

فظهر اصليلقلت على رضيهووخرآخترجيه انس عن البيهقي اخرجه ما
عنه ورداهللا قد أنه مع النبوة بعد نفسه عن عق وسلّم عليه اهللا صلّى يبالن جندهأنّان

يف عنه عق املطلب العسابعبد والعقيقة علىوالدته فيجمل ثانية مرة الّذيأنّتزاد
الشكر اظهار وسلّم عليه اهللا صلّى النيب للعاملنيفعله رمحة اياه تعاىل اهللا اجياد على

اظهار ايضا لنا احلب فيستحب لك كف نفسه على يصلّي كان كما المته وتشريفا
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ذالشكر وحنو الطعام واطعام باجتماع املسراتمبولده واظهار القربات وجوه من  .لك

الدين مشس احلافظ القراء امام رأيت املس]١[اجلزريحممدمث كتابه يف مىقال
ر قد نصه ما الشريف باملولد التعريف اؤعرف البوي يف لهنوهلب فقيل حالكمم ا

االّ النار يف وفقال االثنني ليلة كل عني خيفف اصبعأمصأنه بني ماءهاتنييمن
واشاربقدر بشرتينهذا ما عند ثويبة باعتاق ذلك وإنّ اصبعه النيببرأس بوالدة

وبارضاعها وسلّم عليه اهللا القرآنصلّى نزل الذي الكافر ابوهلب هذا كان فإذا له
جوز املسلميبذمه حال فما وسلّم عليه اهللا صلّى يبالن مولد ليلة بفرحة النار يف

ام من اهللامدحمةاملوحد ماصلّى ويبذل مبولده يستبشر وسلّم قدرتهعليه اليه تصل
لعمرحمبتيف وسلّم عليه اهللا صلّى جزايه يكون الكرميؤامنا اهللا من يدخلهأنه

الدمشق الدين مشس بن الدين ناصر احلافظ وقال النعيم جنات كتابهيبفضله يف
الصاج عودة اهلادياملسمى مولد صحييف النارابانّأوقد عذاب عنه خيفف هلب

سرور ثويبة العتاقه االثنني يوم علايف اهللا صلّى شعرايهمبيالده انشد مث  :وسلّم

جاءذا كافرا هذا كان اجلحيم * ذمها يف يداه  لداخموتبت

دائ االثنني يوم يف أنه ع*اماتى للسرورنخيفف  ادمحأبه

بالعبد الظن عمرهفما كل موحدارامسرودبأمح*الّذي  ومات

ا الكمال الطال]٢[ويالدفوقال حكعيف ناصرىالسعيد العدل صاحبنا لنا
الطيب ابا إنّ العباد بن حممود بن الحممدالدين ابراهيم بلدةِسبيتبن يف املالكي

اهللا صلّى يبالن فيه ولد الّذي اليوم يف املكتب يف كان العاملني العلماء احد قوص
وسلّم ياعليه سرورفيقول يوم هذا علىاصرففقيه دليل منه هذا فيصرفنا الصبيان

متقن مالكيا فقيها الرجل هذا وكان انكاره وعدم متورعاتقريره علوم عنهايف اخذ
حيان مات]٣[ابن وستمائةمخنةسوغريه وتسعني  .س

                                                 

)
١

سنة)  تويف الشافعي اجلزري شرياز.] م١٤٣٠. [هـ٨٣٣حممد  يف

)
٢

سنة)  تويف الشافعي االدفوي جعفر الدين  .]م١٣٤٨. [هـ٧٤٩كما

)
٣

سنة)  تويف االندلسي الدين اثري حممد مصر.] م١٣٤٤. [هـ٧٤٥ابوحيان  يف
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كتاب من نبذة

البحار جواهر
يف

املختار يبالن فضائل
و عليه اهللا وسلمصلى وصحبه آله على

تأليف
النبهاينا إمساعيل بن يوسف لشيخ

ولوالديه له اهللا غفر

األول اجلزء من

باألوفست جديدة طبعة بطبعه اعتىن قد
احلقيقة مكتبة

بفاتح الشفقة دار بشارع احلقيقة مكتبة من تركيا-استانبول٥٧يطلب
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البحار جواهر
الرحيمبسـم الرمحن اهللا

من وسلم عليه اهللا صلى حممدا سيدنا اختار الذي العاملني رب اهللا احلمد
اخذ اذ واملرسلني االنبياء امته مجلة من وجعل للعاملني رمحة وارسله امجعني اخللق
اهللا صلى الشاهدين من معكم وانا اشهدوا وقال وبنصرته به باالميان امليثاق عليهم

وعل وسلم الدينعليه يوم اىل بإحسان تبعهم ومن أمجعني وصحبهم آهلم وعلى .يهم

فضله فيض من املستمدة العظيمة البحار تلك من فأقول باملقصود وأشرع
وسلم عليه اهللا صلى األعظم

الدمشقي عابدين عمر بن الغين عبد بن أمحد السيد الشريف العالمة
ف سنةياملتوىف اال١٣٢٠ها ابيه اخو وعمه السيدتقريبا احملققني خامتة العالمة مام

سنة املتوىف املختار الدر حاشية صاحب عابدين العالمة١٢٥٢حممد والد وهو
اآلن الشام دمشق يف احلنفية العلماء افاضل احد عابدين افندي اخلري ايب السيد
الطاهرين الطيبني اسالفهم وبركات بربكام ونفعين أمجعني عنهم اهللا .رضي

جوا( املذكورومن عابدين أمحد السيد ابن)هر اإلمام مولد على شرحه
ذلك ذكر كما الكربى بالنعمة املسمى الكبري مولده من اختصره الذي السابق حجر

الدا حممد الشيخ العالمة منهم العلماء بعض املختصر هذا وشرح خطبته وديويف
امل املذكور عابدين أمحد السيد شرح وانفعها شروحه ابسط الدررولكن نثر سمى

بالقطع ورقات عشر كراس كل كراسا وثالثني اربعة يف وهو حجر ابن مولد على
جزاه الطروس به وتتزين النفوس به تطيب ما الفوائد فرائد من فيه ذكر وقد املتوسط

تقر ما منه أنقل أنا وها خريا األمنياهللا حممد سيدنا بشؤون يتعلق مما العيون به
اهللا صلى وسلماملأمون أن* عليه احببت وقد بقوله مقدمته يف ذكره ما ذلك فمن
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وغري عليه تشتمل ما وبيان الشريف املولد قراءة احدث من اول بيان يف مقدمة أذكر
التحقيق ازمة وبيده التوفيق وباهللا فاقول احملمودةإ)مقدمة(ذلك البدع من أن علم

ا صلى فيه ولد الذي الشهر يف الشريف املولد احدثهعمل من واول وسلم عليه هللا
اربل صاحب املظفر كثري* امللك ابن يف]١[قال الشريف املولد يعمل كان تارخيه يف

وطاليت عادال عاقال بطال شجاعا شهما وكان هائال احتفاال فيه وحيتفل االول ربيع
حمم وستمائة ثالثني سنة عكا مبدينة الفرنج حماصر وهو مات أن اىل امللك يف ودمدته

والسريرة اجلوزي* السرية ابن سبط من]٢[وقال بعض يل حكى الزمان مرآة يف
وعشرة شوي غنم رأس آالف مخسة فيه عد انه املواليد بعض يف املظفر مساط حضر
يف عنده حيضر وكان حلوى صحن الف وثالثني زبدية الف ومائة دجاجة آالف

و عليهم فيخلع والصوفية العلماء اعيان هلمطلياملولد املولد* ق على يصرف وكان
الشامي حممد الشيخ العالمة سرية يف كما دينار الف ثالمثائة سنة كل تلميذ]٣[يف

الزرقاين للعالمة املواهب شرح يف ومثله السيوطي السري*  االمام روح يف وقال
احلليب إبراهيم سنة]٤[للعالمة دحية ابن صنف قد كتابا٦٠٤احلنفي املظفر للملك

انتهىيف دينار بالف فاجازه البشري النيب مبولد التنوير مساه الشريف يف* املولد وقال
يعين للمؤلف الكربى ابنالنعمة الشمس عن الكبري املولد وهي اهليثمي حجر ابن

برقوق الظاهر من شاهد وانه والشام مصر اهل بذلك عناية الناس واكثر اجلزري
سنة مصر بقلعة٧٨٥سلطان الطعاموامرائه كثرة من املذكورة املولد ليلة يف مصر

حنو ذلك على صرف وانه ره ما واملداح والقراء للفقراء واالحسان القرآن وقراءة
الذهب من مثقال آالف ايب* عشرة الظاهر السلطان زمن يف ذلك وزاد غريه قال

بكثريچسعيد ذكر ما على ذ* قمق يقارب ما واهلند االندلس مللوك اووكان لك
                                                 

)
١

سنة)  تويف الشافعي كثري ابن الشام] .م١٣٧٢. [هـ٧٧٤امساعيل  يف

)
٢

سنة)  تويف اجلوزي ابن سبط  .]م١٢٥٦. [هـ٦٥٤يوسف

)
٣

سنة)  تويف الشافعي يوسف بن حممد الشامي السرية  .]م١٥٣٥. [هـ٩٤٢مؤلف

)
٤

سنة)  تويف الشافعي احلليب ابراهيم بن علي الدين  .]م١٦٠٥. [هـ١٠١٤برهان
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انتهى عليه امللك* يزيد على الثناء النووي االمام شيخ شامة ابو االمام اكثر وقد
على اجلليل االمام هذا وثناء الشريف املولد ليلة اخلريات من يفعله كان مبا املظفر
سيما ال حسنة بدعة املولد عمل ان على دليل ادل الليلة هذه يف اجلميل الفعل هذا

شامة ابو ذكر البدعوقد انكار على البواعث مساه الذي كتابه يف الفائق الثناء هذا
ابتدع ما احسن ومن شامة ايب وعبارة املفاسد عن خال اذا الفضل وهذا واحلوادث
من وسلم عليه اهللا صلى النيب مولد ليوم املوافق اليوم يف عام كل يفعل ما زماننا يف

والسرور الفرح واظهار اخلريات وفعل االحسانالصدقات من فيه ما مع ذلك فان
اهللا وشكر ذلك فاعل قلب يف وتعظيمه والسالم الصالة عليه مبحته مشعر الفقراء اىل
قال انتهى واملنافقني للكفرة اغاظة وفيه وسلم عليه اهللا صلى اجياده من به من ما على

ا املالكية اجلة من وهو قوص نزيل السبيت الطيب ابو اختاره وقد قال* نتهىالزرقاين
بذمه القرآن انزل الذي هلب ابو كان فاذا اجلزري بن الدين مشس اخلري ابو احلافظ
اثنني ليلة كل يف عنه العذاب وبتخفيف اصبعه برأس ماء بشربة اي النار يف جوزي
من املوحد املسلم حال فما وسلم عليه اهللا صلى بوالدته بشرته ملا فرحا ثويبة العتاقه

اهللا صلى امناامته لعمري قوته اليه تصل ما ويبذل مبولده يسر الذي وسلم عليه
النعيم جنات العميم بفضله يدخله أن الكرمي اهللا من جزاؤه حبمد* يكون زال وما

فيه توسعوا حىت االلتزام غاية له ملتزمني االسالم من طائفة عصر كل يف تعاىل اهللا
الشري جبنابه حمبة العام شهور سائر يف ويعملونفعملوه والسالم الصالة عليه ف

يف ويزيدون به السرور ويظهرون الصدقات بانواع لياليه يف ويتصدقون الوالئم
صاا القوية اهلمم اصحاب وامراؤها العثمانية العلية الدولة ملوك سيما وال املربات

يع فام ورزية آفة كل من الربية مولدترب قصة بقراءة عليهنون اهللا صلى هالكرمي
عميم فضل كل بركاته من عليهم ويظهر الدين* وسلم نور احملققني عمدة وقال

احلليب وسلم]١[علي عليه اهللا صلى املأمون االمني سرية يف العيون انسان كتابه يف
                                                 

)
١

احلليب)  علي الدين نور احلليب سري تصاحب سنةاحلنفي  .]م١٦٣٤. [هـ١٠٤٤ويف
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واستحسان قدمناه ما اكثر حاصل ذكر بعد السري روح يف احلليب ابراهيم والربهان
اهللايالق صلي وضعه ذكر مساع عند نصهام ما وسلم احملقق* عليه االمام سئل وقد

العراقي شيء]١[ابوزرعة فيه ورد وهل مكروه او مستحب هو هل املولد عمل عن
يقتد عمن فعله نقل واطعام* بهىوهل الوليمة اختاذ بأن تعاىل اهللا رمحه فاجاب

نور بظهور والسرور الفرح ذلك اىل انضم اذا فكيف وقت كل يف مستحب الطعام
بدعة كونه من يلزم وال السلف عن ذلك غري نعلم وال الشريف الشهر هذا يف النبوة
قال حسنة بدعة فهو انتهى واجبة بل مستحبة بدعة من فكم مكروها كونه
من عليه احتوى ما ذم امنا فانه مدخله يف احلاج ابن كالم مقتضى وهو السيوطي

هذا ختصيص ينبغي بانه قبل تصرحيه مع وكثرةاحملرمات الرب فعل بزيادة الشهر
انتهى املستحسن املولد هو وهذا القربات وجوه من ذلك وغري واخلريات الصدقات
الناس احدثه ما على االنكار يف املدخل يف احلاج ابن اطنب ولقد املواهب يف وقال
السيد قال انتهى الشريف املولد عمل عند احملرمة باآلالت والغناء واالهواء البدع من

ما ذلك ومن اقول ذكر ما بعد عابدين املولديامحد قراءة من العوام من كثري فعله
منيف منهم واقبح االنام رؤس فوق واللعب الغناء على املشتملة االسالم منابر

السيد عمه اي اهلمام سيدي ذكره كما احلطام اىل ليتوصل ذلك نذر بلزوم يفتيهم
الص كتاب آخر حاشيته يف عابدين اهللا* يامحممد عفا النبهاين يوسف الفقري يقول

اما االعتكاف باب قبل عبارته وهذه عابدين حممد السيد حاشية هنا راجعت قد عنه
نذر من النساء يفعل كما املنارة يف او الشيخ ضريح فوق قنديل اليقاد زيتا نذر لو

واقب باطل فهو املشرق جهة املنارة يف ويوقد القادر عبد لسيدي النذرالزيت منه ح
حضرة اىل ذلك ثواب وايهاب واللعب الغناء على اشتماله مع املناير يف املولد بقراءة

اهللا رمحه عبارته انتهت وسلم عليه اهللا صلى احلليب* املصطفى ابراهيم الربهان وقال
ما االعيان من مجلة عن املولد فعل استحسان نقل ما بعد السري روح يف احلنفي

                                                 

)
١

سنة)  تويف الرازي العراقي أمحد  .]م٩٨٥. [هـ٣٧٥أبوزرعة
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اذا اما عملهنملخصه يف النساء كاجتماع املنكرات من شيء ذلك بسبب حصل
صوت رفع نفس فان األديان مجيع يف حرام فهو بالغناء اصوان رفع مع املولد
ان واحلاصل الزرقان وقال قال مث كالمه انتهى اليه الغناء ضم عن فضال عورة النساء

ا حترى فمن وضدها حماسن على اشتمل لكنه بدعة املولد واجتنبعمل حملاسن
فال ال ومن حسنة بدعته كانت سؤال* ضدها جواب يف حجر ابن احلافظ وقال

وسلم عليه اهللا صلي النيب أن الصحيحني يف ما وهو ثابت اصل على خترجيه يل وظهر
فس عاشوراء يوم يصومون اليهود فوجد املدينة فيهأقدم اهللا اغرق يوم هو فقالوا هلم

ن وحنن موسى وجنى بهفرعون من ما على الشكر فعل منه فيستفاد قال شكرا صومه
بانواع حيصل والشكر الرمحة نيب بروز من اعظم نعمة واي معني يوم يف تعاىل
رجب ابن احلافظ ذلك اىل وسبقه والتالوة والصدقة والصيام كالسجود العبادات

الن إنّ قوله الكربى النعمة يف اهليثمي حجر ابن وزاد انتهى بإرسالاحلنبلي متت عمة
اهللا من النعم فيه جتددت يوم فصيام الدارين لسعادة احملصل وسلم عليه اهللا صلى نبينا
ونظري بالشكر للناس جتددها اوقات يف النعم مقابلة باب من وهو مجيل حسن تعاىل
من والسالم الصالة عليه نوحا فيه تعاىل اهللا جنى حيث عاشوراء يوم صيام هذا

عل وموسى اليمالغرق يف واغرقهم وجنوده فرعون من وقومه والسالم الصالة يه
وسلم عليه اهللا صلى نبينا وصامه تعاىل هللا شكرا السالم عليهما وموسى نوح فصامه
ونقل انتهى بصيامه وامر منكم مبوسى احق حنن لليهود وقال تعاىل اهللا النبياء متابعة

احلافظ االمام عن السري روح يف احلليب اخلريالربهان قاصدي ان قوله حجر ابن
النيب مبولد والسرور الفرح جيمعواواظهار ان يكفيهم له واحملبة وسلم عليه اهللا صلى

اهللا صلى له حمبة عليهم ويتصدقوا فيطعموهم واملساكني والفقراء والصالح اخلري اهل
واال النبوية املدائح من ينشد من امروا ذلك فوق ارادوا فان وسلم املتعلقةشعاعليه ر

البدع عن والكف اخلريات فعل اىل القلوب حيرك مما الكرمية االخالق على باحلث
مساع وسلم عليه اهللا صلى حمبته على الباعثة االسباب اقوى من الن اي املنكرات
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حتدث فاا قابال حمال صادفت اذا النبوية املدائح بانشاد املطربة احلسنة االصوات
وحمبة شكرا عابد* للسامع أمحد السيد قال مولديمث قصة لسماع فاالجتماع ن

يشتمل ملا القربات اعظم من التحيات واكمل الصالة افضل عليه املعجزات صاحب
اىل املوصل حبه بسبب والتحيات عليه الصالة وكثرة والصالت املربات من عليه

عاجل وبشرى العام ذلك يف امان املولد عمل بان االعالم صرح وقد القربه لنيل غيةبة
ابن يعين املؤلف وكذا سريته يف احلليب عنه ونقله اجلزري ابن به صرح كما واملرام

والقسطال اهليتمي املواهبينحجر عظيم* يف خطب يف وقع انه بعضهم وحكى
بباله النبوي املولد عمل خطر ان مبجرد اهواله من النجاة اهللا لكل* فرزقه فينبغي

يستبش ان حبه يف لقراءةصادق حمفال فيه ويعقد وسلم عليه اهللا صلى مولده بشهر ر
من فان االخيار السابقني مع بشفاعته يدخل ان فعسى اآلثار من مولده يف صح ما

يبل ال جسده يف وسلم عليه اهللا صلى حمبته الشفاعة * ىسرت مرتبة حتصل ومل
األعلى جلنابه حبهم بواسطة االّ ا* الهلها الشفعاء كان صلىواذا حبه اورثهم البرار

يف الشفاعة املولد عمل يورث ان اقل فال االغيار يف شفاعتهم قبول وسلم عليه اهللا
املختار احلبيب قول ومصداقه املقدار يف حمبتهم عن حمبته مرتبة نزلت وان صاحبه

احب( من مع مل)املرء اذا فانه اعيادا املبارك مولده شهر ليايل اختذ امرأ اهللا فرحم
لكفىي وسلم عليه اهللا صلى عليه والتسلم الصالة كثرة االّ فائدة ذلك من كن

باملرام اعلم سبحانه واهللا خيفى ال بالنيات(و*  وفضلهما االعمال *   السالمو)امنا

باختصار املذكور شرحه مقدمة يف ذكره ما .انتهى

عابدين( أمحد السيد جواهر اب)ومن مولد شرح املذكور كتابه يف نقوله
قوله عند اهليتمي صلى«حجر آدم ولد سيد مبولد العامل هذا شرف الذي هللا احلمد

وسلم عليه واما» اهللا نزاع بال ظاهر وسلم عليه اهللا صلى به االميان اهل شرف
االستئصال عذاب مبنع االّ يكن مل واذا اجلمادات وكذا فباالجياد الكفر اهل شرف

مر وسلم عليه اهللا صلى وبانه تعاىللكفى قال اليهم رمحة ِاالَّ(سل اكلْنساَر ومآ
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الَِمنيِللْع امجعني)١٠٧: االنبياء*رحمةً كلهم امساعل* أي العارف الفاضل قال
لسعادة]١[حقي سبب وسلم عليه اهللا صلى به بعث ما فان البيان روح تفسريه يف

اعر ومن النشأتني يف مصاحلهم النتظام ومنشأ وسلمالدارين عليه اهللا صلى عنه ض
يرحم فال نفسه قبل من احملنة يف وقع فامنا اهللا* واستكرب صلى كان وكيف قلت فإن

ادبر ملن ذلك امنا قلت االموال واستباحة بالسيف بعث وقد للعاملني رمحة وسلم عليه
ارشاد وال وعظ فيه ينفع ومل وسلم* واستكرب عليه اهللا صلى جاء بعضهم وقال

عذابرمحة من به وامنوا بسببه اخرت عقوبتهم ان حيث من ايضا للكفار
واملسخ واخلسف عليه* االستئصال نبيك نور اهللا خلق ما اول ان الفهيم ايها واعلم

فارساله نوره بعض من الثرى اىل العرش من اخلالئق مجيع خلق مث والسالم الصالة
لكل رمحة والشهود الوجود اىل وسلم عليه اهللا كلصلى وجود سبب وهو موجود

انبجست ومنه وافية ونعمة كافية رمحة فهو اخلالئق مجيع على اهللا ورمحة موجود
وال االفالك ختلق مل ولواله واالشباح االجساد عامل يف بدا ما بدا مث االرواح عيون
به تشرف باسره العامل وان للعاملني رمحة انه شك ال املثابة ذه كان ومن االمالك

بقلكن من قاليمنهم والطغيان بالكفر رده من ومنهم واالميان باالنقياد بشرفه
والسالم الصالة الفطرة(عليه على يولد مولود اهللا)كل صلى وهو ال وكيف احلديث

والسالم الصالة عليه قال كما آدم ولد سيد وسلم فخر(عليه وال آدم ولد سيد .)أنا

عابدين( أمحد السيد جواهر ابنيفهقول)ومن مولد شرح املذكور كتابه
املصنف قول عند واملرسلني«حجر االنبياء سعود وسلم عليه اهللا صلى به كمل

واملقربني الكروبيني سيما ال املالئكة رمحه)تنبيه(» ومجيع املؤلف كالم صريح يفهم
وج على وافضلهم االطالق على اخللق سيد وسلم عليه اهللا صلى نبينا ان تعاىل هاهللا

سائر يف واآلخرة الدنيا يف وامللك واجلن البشر من والسفلية للعلوية الشامل العموم
الفضل يف بعده مث السنة اهل ذلك على امجع كما الكمال ونعوت اخلري خالل

                                                 

)
١

سنة)  تويف اجللويت حقي بروصه.] م١٧٢٥. [هـ١١٣٧امساعيل  يف
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السنة اهل حققه ما على السالم عليهم املالئكة مث والسالم الصالة عليهم االنبياء
االنبياء وهم البشر خواص منهمبقوهلم الرسل وهم املالئكة خواص من افضل

االتقاي وهم البشر وعوام البشر عوام من افضل املالئكة عواماوخواص من افضل ء
حمله يف مقرر هو كما .املالئكة

عابدين( أمحد السيد جواهر ابن)ومن قول عند املذكور شرحه يف قوله
الباط«حجر الكماالت سائر وسلم عليه اهللا صلى فيه والظاهرةومجع وجعله* نة

واآل الدنيا يف هلم واملمد عليهم املفضل الكل وسلم» خرةامام عليه اهللا صلى فهو
عليه اهللا صلى وهو له تعاىل اهللا بتكميل االوصاف الكامل تعاىل هللا العبودية الكامل

واعمال علوم من اخلالل وحماسن الفضائل جبميع متحل كمال بكل متصف *  وسلم

واحو الكمال* الواخالق معدن وسلم عليه اهللا صلى الفضل*  وهو وعنصر
ذاته* واالفضال ان مبعىن ومصدرها األزلية احلقائق مورد وسلم عليه اهللا صلى وهو

وجامع اخللق اىل عنها لصدورها وحمل احلق من عليها احلقائق لورود حمل الشريفة
صلى وهو ساداا وسيد وخطيبها ومنربها مفرداا اهللاجوامع بيت وسلم عليه اهللا

قبله احد على يرتله ومل غريه يطيقه ال مما فوعاه عليه اورده مبا فهمت* املعمور واذا
الغزايل االسالم حجة قول ان علمت ابدع]١[هذا االمكان يف ليس سره اهللا قدس

من افضل لكان كان لو فإنه التدقيق اهل عند التحقيق سنام ذروة يف كالم كان مما
العخري التام املظهر من ابدع خملوق يتصور ال اذ ذلك اىل سبيل وال اهللا يلخلق

وسلم عليه اهللا صلى االسىن للكمال اجلامع واملستمداالعلى االهلة للحضرة الوارث
فال وسلم عليه اهللا صلى بواسطته االّ منها يستمد فال غريه دون واسطة بال منها

مني وهو االّ شيء لكامل منها وسلمصل عليه اهللا صلى يديه وعلى مدده *  بعض

وفا حممد سيدي در االقدسيه]٢[وهللا وسلم عليه اهللا صلى ذاته خاطب *حيث

                                                 

)
١

سنة)  تويف الغزايل حممد طوس.] م١١١١. [هـ٥٠٥اإلمام  يف

)
٢

سنة)  تويف العارفني تاج حممد الوفا العراق.] م١١٠٨. [هـ٥٠١ابو  يف
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االنفسية اللدنيه*باملنح املواهب جزيل* من الطويل* بشعر البحر قوله*  من وهو
وسلم عليه اهللا صلى :خياطبه

كائن اعظم اهللا رسول اخللق* فانت لكل مرسلوانت باحلق
قطبه انت اذ اخللق مدار وتعدل* عليك تعلو احلق منار وانت
علومه دار اهللا بيت يدخل* فؤادك للحق منه عليه وباب

تفجرت منه اهللا علم منهل* ينابيع هللا منه حي كل ففي
مفضل كل الفضل بفيض يفضل* منحت منك به فضل له فكل

فتاجهم االنبياء نثار بان* نظمت مكلللديك الكمال واع
خطهيف نقطة األمداد مدة يتسلسل* ا اذ االطالق ذروة ويا

وانين عنك القلب حيول احتول* حمال وال اسلو ال وحقك
تواصلت منه اهللا صالة تتنصل* عليك ال عنك اتصال صالة

تعاىل( اهللا رمحه عابدين أمحد السيد جواهر حجر)ومن ابن قول عند قوله
ص( ولدته وسلمفحينئذ عليه اهللا الوعاظ)تنبيه() لى ساق اذا بانه العادة جرت

صلى له تعظيما ذلك عند الناس قام له امه وضع وذكروا وسلم عليه اهللا صلى مولده
والتعظيم والسرور الفرح اظهار من فيها ملا حسنة بدعة القيام وهذا وسلم عليه اهللا

الن هلذا واالجالل احلب عليه غلب ملن مستحبة وامتيببل الصالة افضل عليه الكرمي
الق* التسليم وجد دينايوقد االئمة ومقتدى االمة عامل من الشريف امسه ذكر عند ام

عصره يف االسالم مشايخ ذلك على وتابعه السبكي الدين تقي االمام قال* وورعا
زمانه حسان الصادقة احملبة ذي قصيدة انشد منشدا ان اتفق قد والداودي الشامي

زكري وسماايب عليه اهللا صلى النيب مدح يف قوله منها اليت الصرصري :حيىي

بالذهب اخلط املصطفى ملدح كتب* قليل من احسن خط من فضة على
مساعه عند االشراف تنهض الركب* وإن على جثيا او صفوفا قياما
امسه كتب له تعظيما اهللا الرتب* اما مست رتبة يا عرشه على
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وقت ذلك اىلوكان املنشد وصل فلما يديه بني واالعيان والقضاة درسه ختم
على قائما للحال الشيخ ض البيت آخر اىل مساعه عند االشراف تنهض وإن قوله

طيبةدق ساعة للناس وحصل بالس من مجيع وقام الصرصري ذكره ملا امتثاال ميه
الو عبد نصر ابو االسالم شيخ ولده ذلك ذكر بذلك كبري منوانس ترمجته يف هاب

انتهى الكربى يف* الطبقات ذلك مثل ويكفي ذلك ذكر بعد العيون انسان يف قال
الكرام* االقتداء واملشايخ االعالم العلماء من املواظبة عليه تزل ومل بقصد* اقول

ختام لالنبياء من السالم* تعظيم وامت الصالة افضل وعليهم .عليه

عاب( أمحد السيد جواهر تعاىلومن اهللا رمحه حجر)دين ابن قول عند قوله
املشرق( بني ما اضاء نور منها خرج امه من وسلم عليه اهللا صلى فصل ملا وإنه

وقصورها الشام سيما ال عليه) واملغرب اهللا صلى به محلت حني رأت اا وتقدم
منها خرج انه مانعوسلم ال انه وتقدم الشام ارض من بصرى قصور به رأت نور

دينه وظهور بظهوره البشارة يف زيادة الوقتني يف وقوعه والبزار* من امحد اخرج
إين قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ان سارية بن العرباض عن واحلاكم والطرباين
وبشارة ابراهيم ايب دعوة اين ذلك عن وسأخربكم طينته يف ملنجدل آدم وإن اهللا عبد

وك رأت اليت امي ورؤيا امهعيسى رأت الذي يرين اي يرين النبيني امهات ذلك
مطلق يرين واملراد االنبياء على ال االمم على خصائصه من فهو وسلم عليه اهللا صلى

الذ ال الشاميالنور قصور منه اهللا* تضئ رسول ام وإن بقوله امه رأته ما ذكر مث
الشام قصور له اضاءت نورا وضعته حني رأت وسلم عليه ابنقال* صلى احلافظ

واحلاكم حبان ابن صححه سلمة* حجر ام عن يسار بن عطاء عن نعيم ابو واخرج
يقظة بصرية عني رؤية اي رأيت لقد قاليت وسلم عليه اهللا صلى النيب والدة آمنة عن

رأيتها حىت الشام قصور له اضاءت نورا وسلم عليه اهللا صلى وضعته وروى* ليلة
علي اهللا صلى انه سعد نورابن منها سطع انه وضعتين حني أمي رأت قال وسلم ه
بصرى قصور منه ما* اضاءت له اضاء نور معه خرج وضعته ملا قاليت اا رواية ويف
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االبل اعناق رأيت حىت واسواقها الشام قصور له فاضاءت واملغرب املشرق بني
واالرض* ببصرى السماء بني ما له اضاء رواية الش*  ويف قصور يفوقوله ظاهر ام

بعض يف بصرى على االقتصار ولعل بصرى خصوص ال االقليم مجيع املراد ان
او ببصرى االبل اعناق رأيت حىت قاليت مث ومن امت هلا كان النور لكون الروايات
بطريق معروفة بلدة وبصرى جاوزها ومرة خاصة بصرى اىل النور وصول مرة رأت

رؤية ان واحلاصل دمشق اعمال من الوضعالشام قبل منها كان فما تكررت النور
اعلم سبحانه واهللا فيقظة الوضع حني كان وما اللطائف* فمناما عن املواهب ويف

بالبصر املدرك احلسي اي النور هذا خروج احلنبلي رجب ابن الرمحن عبد للحافظ
واملعا االحكام اي النور من به جيئ ما اىل اشارة وسلم عليه اهللا صلى وضعه رفعند

تعاىل قال كما الشرك ظلمة ا وزال االرض اهل ا اهتدى ِمن(اليت آَءكُمج قَد
ورن وسلم) ١٥: املائدة* اِهللا عليه اهللا صلى حممد .اي

تعاىل( اهللا رمحه عابدين أمحد السيد جواهر حجر)ومن ابن قول عند قوله
حممدا( مساه ال) فلذلك االسم ذا التسمية فضل يف كثريةجاء احاديث شريف

قال وسلم عليه اهللا صلى انه منها شهرية ال(واخبار وجاليل وعزيت وجل عز اهللا قال
النار يف بامسك تسمى احدا وحممد) اعذب امحد املشهور بامسك من(ومنها*  اي ما

متت االّ أمحد او حممد اسم وعليها وضعت رواية* )مائدة اهللا(ويف قدس االّ امسي فيها
مرتنيذلك يوم كل قال* ) املرتل حممد( ومنها واآلخر امحد احدمها اسم عبدان يوقف

عمال نعمل ومل اجلنة استأهلنا مب ربنا فيقوالن اجلنة اىل ما فيؤمر وجل عز اهللا يدي بني
النار يدخل ال ان نفسي على آليت فإين اجلنة ادخال وجل عز فيقول اجلنة به جتازينا

أمح او امحد امسه حديث * )دمن مبحمد التسمية فضل يف يصح مل بعضهم قال ولكن
موضوع فهو فيه ورد ما للصحة* وكل اقرا اي واصحها احلفاظ بعض من(قال

اجلنة يف ومولوده هو كان بامسي وتربكا يب حبا حممدا فسماه مولود له يف)ولد كما
العيون انسان احلليب امل*  سرية الدر حاشية يف العم سيدي عساكرقال ابن رواه ختار
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حسن واسناده الباب هذا يف ورد حديث امثل هذا السيوطي قال رفعه امامة ايب عن
قال* انتهى انه يونس بن سريج عن وروي الشفاء يف مالئكة(قال تعاىل هللا ان

االسم هلذا اكراما حممد او امحد فيها دار كل على احملافظة عبادم انتهى)سياحني
جع*  عن امسهوروي من ليقم اال مناد نادى القيامة يوم كان اذا ابيه عن حممد بن فر

انتهى والسالم الصالة عليه امسه لكرامة اجلنة فليدخل وليس* حممد الشهاب قال
االتكال اىل يؤدي انه من قيل وما الرفع حكم له حديث فهو بالرأي يقال مما هذا

اليه يلتفت ال مما العمل عبا* وعدم ابن عليهوعن اهللا صلى انه عنهما اهللا رضي س
قال حممدا(وسلم امسه كان من ليقم أال املوقف يف مناد ينادي القيامة يوم كان اذا

بكراميت اجلنة رواية *  )فليدخل اذ(ويف مين تستحي امل عبدي له اهللا يقول
حبيِب اسم وامسك اعذبك ان استحي وانا حممد وامسك اىلعصيتين به اذهبوا ي

تعاىل)ةاجلن اهللا رمحه بقوله الربدة صاحب اشار هذا :واىل

بتسمييت منه ذمة يل بالذمم* فإنّ اخللق اوىل وهو حممدا
القاسم ابن وهب]١[وروى وابن مساعه مسعت]٢[يف قال مالك عن جامعه يف

االوالد بكثرة البيت ذلك زاد اي منا االّ حممد اسم فيه بيت من ما يقولون مكة اهل
ذلكواالهل بربكة رزقهم اهللا زاد اي جريام ورزق ورزقوا فيه الربكة وزادت فيه
سوء* االسم كل من تعاىل اهللا حفظهم اي الوقاية من وقوا وقد االّ نسخة * ويف

العمري عثمان حديث من سعد ابن رواه ما على قال انه وسلم عليه اهللا صلى وعنه
سنده السيوطي وذكر ا(مرفوعا احدكم ضر وحممدانما حممد بيته يف يكون ن

بلقب)وثالثة بينهم ومييز واكثر اهللا* اي صلي عنه اسامة ايب بن احلارث مسند ويف
جهل فقد مبحمد احدهم يسم ومل الولد من ثالثة له كان من وسلم وعن* عليه

وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال عنه اهللا رضي يف(علي قوم اجتمع ما
                                                 

)
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سنة)  تويف االزهري الشافعي القاسم ابن  .]م١٥٨٦. [هـ٩٩٤أمحد
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سنة)  تويف املالكي وهب بن اهللا  .]م٨١٣. [هـ١٩٧عبد
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ومعه هلممشورة يبارك مل االّ مشورم يف يدخلوه مل حممد امسه رجل مجاعة)م رواه
عتاب ابن رزقه* منهم حممدا يسميه ان فأمجع بطن ذو له كان من البيان روح ويف

غالما حممدا*  اهللا املرزوق الولد يسمي ان عليه اهللا فجعل ولد له يعيش ال كان ومن
ال* عاش الطعام يف الربكة خصائصه وكذاومن حممد باسم مسمى عليه ذي

سيدي حاشية ويف هذا انتهى وصاحبه االسم هذا يعظم ان وينبغي وحنوها املشاورة
املختار الدر على عابدين ابن حاشية يعين تعاىل اهللا رمحه مسلم*  العم روى

مرفوعا عمر ابن عن وغريهم والترمذي اهللا(وابوداود عبد تعاىل اهللا اىل االمساء احب
وافضلها* )الرمحنوعبد الرمحن عبد من حىت مطلقا افضل اهللا وعبد املناوي قال

انتهى ابراهيم مث امحد مث حممد من*  بعدمها آخر موضع يف ايضا عابدين ابن وقال
مثلهما كان ما الرمحن وعبد اهللا عبد اي االمسني ذين ويلحق املذكورة حاشيته

التسمية وتفضيل امللك وعبد الرحيم التسميكعبد اراد من على حممول ما
وامحد حممد اسم ان ينايف فال الدار وعبد مشس عبد يسمون كانوا الم بالعبودية
هو ما االّ وسلم عليه اهللا صلى لنبيه خيتر مل تعاىل فإنه األمساء مجيع من اهللا اىل أحب

انتهى االطالق على محله جيوز وال الصواب هو هذا اليه الدر* احب املختارويف
مسوا والسالم الصالة عليه قوله الن القاسم ابا يكىن ان بأس ال حممدا امسه كان ومن
بن حممد ابنه كىن عنه اهللا تعاىل اهللا رضي عليا الن نسخ قد بكنييت تكنوا وال بامسي
ابن االمام العم حاشية يف التسمية حبث يف الكالم ومتام انتهى القاسم ابا احلنفية

يف واالباحةعابدين احلظر كتاب من البيع .فصل

تعاىل( اهللا رمحه عابدين أمحد السيد جواهر حجر)ومن ابن قول عند قوله
االول( ربيع يف ولد انه اجلوزي) واالشهر ابن ونقل العلماء مجهور قول ] ١[وهو

يوم مبكة ولد وسلم عليه اهللا صلى انه على اتفقوا الصفوة يف فقال عليه االتفاق
انتهىاالثنني الفيل عام االول ربيع شهر وهو*  يف الكربى النعمة يف حجر ابن قال
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سنة)  تويف احلنبلي اجلوزي ابن الرمحن  .]م١٢٠١. [هـ٥٩٧عبد
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يف قيل فلقد واالّ انتهى االكثر اتفاق االتفاق بنقل اجلوزي ابن ومراد الكبري مولده
هذا يصح وال رجب يف وقيل وغريه مغلطاي حكامها اآلخر ربيع يف وقيل صفر

وم اليعمري حكاه رمضان شهر يف وقيل وروالقول ابنيغلطاي عن القول هذا
ايام به محلت امه ان قال ملن موافق وهو يصح ال باسناد عنهما اهللا رضي عمر
مغلطاي وحكاه احملرم الوالدة فشهر عاشوراء يوم يف ولد قال من واغرب التشريق

س الوالدة شهر يف اقوالتفحصل ولد* ة الشهر من يوم اي يف ايضا اختلف وكذا
غري إنه علىفقيل واجلمهور تعيني غري من االول ربيع من االثنني يوم ولد امنا معني

لل ولد فقيل تعيينه يف اختلفوا لكن معني صدريانه وبه ثانيه والدته فيوم منه خلتا لتني
والدمياطي مغلطاي حكاه منه مضني لعشر وقيل منه خلت لثمان وقيل مغلطاي

وقيل عشر لسبع وقيل عشر النثي وقيل منهوصححه بقني لثمان وقيل عشر لثمان
يف فتحصل بالكلية عنه حكيا عمن صحيحني غري االخريين القولني هذين ان وقيل

اسحاق بن حممد قول وهو عشره ثاين يف انه منها واالشهر اقوال سبعة اليوم ]١[تعيني

يف وحديثا قدميا مكة اهل وعليه اجلمهور عن املشهور وهو كثري ابن قال وغريه
وابنزيار اجلوزي ابن وبالغ الوقت هذا يف وسلم عليه اهللا صلى مولده موضع م

السلف الن الفعلي االمجاع او تقدم كما االكثر امجاع اي االمجاع فيه فنقال اجلزار
املولد بيوم تسميته وعلى وليلته املذكور اليوم يف املولد عمل على مطبقون واخللف

ال مكة حرم يف حىت االمصار سائر وسلميف عليه اهللا صلى املختار مولد حمل هي * يت

القسطالين الدين قطب قال ثامنه يوم انه وغريهم متقدمون حفاظ ائمة كثريون وقال
ابن احلافظ وشيخه احلميدي احلافظ واختاره الشأن ذا عرفته من اكثر اختيار وهو

الز اهل امجاع املعارف عيون يف القضاعي وحكى ايحزم ورواه عليه عنج لزهري
جبري ابيه عن ذلك اخذ العرب وايام بالنسب عارفا وكان مطعم بن جبري ابن حممد
ويقوله السلف عليه الذ الصحيح وهو اجلمهور عند املشهور هو االول لكن انتهى
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املعول عليه فكان اخللف من عليه يعتمد يف*  من الشريف املولد كون حكمة ان مث
يكن ومل الصحيح على ربيع يفشهر وال غريها من افضل اا مع احلرم االشهر يف

بالزمان تشرف وسلم عليه اهللا صلى انه يتوهم ما رفع الشهور سيد انه مع رمضان
على الشرف له ليحصل شريف غري بزمان فخص كاالماكن به يتشرف الزمان وامنا

بامل دفن وكونه يومها وال اجلمعة ليلة يولد مل كونه حكمة هو وهذا دينةالشريف
وغريمها واملواهب الكربى النعمة يف كما مكة اهللا* دون صلى ولد لو املواهب ويف

مولده تعاىل اهللا فجعل ا تشرف انه لتوهم املذكورة الشهور من شهر يف وسلم عليه
مبكة دفن لو انه كما عليه وكرامته به عنايته لتظهر غريها يف والسالم الصالة عليه

تابعا يقع قصده قصدلكان ليكون خمصوص مبكان فافرد احلج لقصد او لقصدها
كما وسلم عليه اهللا صلى خبصوصه اليه الرحل شد يف الناس وليتمايز مستقال زيارته

ف*  تقدم خلقت انه هي االثنني يوم ولد وسلم عليه اهللا صلى كونه يف هيواحلكمة
وال الصالة عليه فوجوده واقوام العباد ارزاق ومنها انتهىاالشجار لذلك فيه سالم

الربيع*  فصل يف قيل ما على القمر منازل من الغفر طلوع عند وكان الشامي ونقله
او شباط فقالآيف بعضهم ذلك اىل واشار الشامي حكاها اقوال على نيسان او :ذار

منه احلال لسان لنا للسميع* يقول عذب احلق وقول
وضعي وشهر والزمان يف* فوجهي ربيع يف ربيعربيع
الكربي مصطفى سيدي االستاذ ربيع]١[قال ربيعان الربع عنه اهللا رضي

يأيت الذي االول ربيعان االزمنة وربيع شهران الشهور فربيع االزمنة وربيع الشهور
الّ والثاين والكمأة النوار اىليذفيه تعاىل اهللا رمحه اشار وقد انتهى الثمار فيه يأيت
اهللا صلى كونه يف شبهاحلكمة من شرعه يف ما اىل ربيع شهر يف ولد وسلم عليه

والربد احلر بني معتدالن واره ليله الن الفصول اعدل الربيع فان الربيع زمن
معتدل وقمره واهلبوط العلو يف معتدلة ومشسه والرطوبة اليبوسة بني معتدل ونسيمه

                                                 

)
١

ال)  سنةقطب تويف البكري مصطفى الشام.] م١٧٤٩. [هـ١١٦٢دين  يف
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وسلم عليه اهللا صلى كان فلذلك البيض الليايل من درجة اول خلقايف الناس اعدل
شر وكانت هلايوخلقا تفطن ملن ظاهرة اشارة فيه ظهوره يف والن الشرائع اعدل عته

الصالة عليه المته ببشارته حسنا تفاؤال فيه الن ربيع لفظة اشتقاق اىل بالنسبة
تعاىل اهللا نعم من بطنها يف عما االرض تنشق فيه فالربيع اهللا* والسالم صلى ومولده

وسلم وبشرىعليه للعاملني رمحة وانه قدره بعظيم التنويه اىل ظاهرة اشارة ربيع يف
بتأخري للكافرين ومحاية الدارين يف واملخاوف املهالك من هلم ومحاية للمؤمنني

وسلم عليه اهللا صلى الجله عنهم تعاىل*  العذاب اهللا ِليعذِّبهم( قال اُهللا كَانَ وما
ِفيِهم تاَنمنته) ٣٣: لاالنفا*و اعظمها ومن االرزاق وإدرار الربكات فوقعت

املستقيم اهللا صراط اىل هلم والسالم الصالة عليه دايته عباده على قال* تعاىل وقد
سرية يف ومتامه نصيب امسه من انسان لكل تعاىل اهللا رمحه الصقلي الرمحن ابوعبد

عليه* الشامي اهللا صلى الشريف امسه يف ما ومشائلهوقدمنا احملبوبة فضائله من وسلم
وعند واملرسلني االنبياء وعند املقربني املالئكة وعند تعاىل اهللا عند املرغوبة احملمودة

بعضهم به كفر وان امجعني االرض قامت* اهل صفات من مشتقة امسائه مجيع وإن
وس عليه اهللا صلى انه اىل بامليم االشارة وان والكمال املدح له توجب اخلامتبه لم

املخارج ختام خمرجها االربعني*  الن عند وسلم عليه اهللا صلى بعثته اىل اشارة وفيها
امساء*  من وسلم عليه اهللا صلى له تعاىل اهللا هيأ ما النظام هذا سلك يف وينعقد

الشفاء قابلته اسم ويف األمن آمنة والدته اسم ففي حاضنتهامربيه اسم ويف لشفاء
وا الربكة احللمبركة السدية حليمة مرضعته ويف الثواب ثويبة مرضعته ويف لنماء

امل طلوع يف وسلم عليه اهللا صلى ولد العيون انسان يف احلليب قال وهووالسعد شتري
ربيع يف االنور والنجم االكرب السعد وجود عند والدته فكانت سعيد نري كوكب

بعضهم انشد ولذا :االول

فضل االسالم يف الشهر الشهور * هلذا على تفوق ومنقبة
ربيع يف ربيع يف نور* ربيع فوق نور فوق ونور
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العقود يف الآللئ كأا لياليه حرمة واوفر اشرفه ما شهرا له صلى*  فيا لوجهه ويا
مولود وجه من اشرقه ما وجها وسلم عليه للقلوب* اهللا مولده جعل من فسبحان

بديعا العيون يف حسنه وجعل :ربيعا

م ربيعنايا ان املختار واالجساد* ولد االرواح راحة بك
كلها املوالد فاق مولدا االسياد* يا بسيد وساد شرفا
ساطعا الربية يف نورك زال كاالعياد* ال الشهر ذا يف يعتاد
مسرة للقلوب عام كل امليالد* يف يف نرويه ما بسماع
ويشتهي احملب يشتاق املي* فلذاك ذا حضور اليه عادشوقا

السار الشهر ذا يستبشر ان وسلم عليه اهللا صلى حبه يف صادق لكل فينبغي
اآلثار*  من وسلم عليه اهللا صلى مولده يف صح ما فيه يقرأ حمفال فيه عسى*  ويعقد

االبرار مع اجلنة يدخل االخيار* ان عني انسان على والتسليم الصالة * بفضل

اهللا صلى به تشرف الزمان ان ايضاوقدمنا به تشرفت فاا كاالماكن وسلم عليه
ابن العم لسيدي احلامدية تنقيح يف وكما البيان روح عن قدمناه كما قالوا حىت

للسمهودي الوفا خالصة عن عياض]١[عابدين الباجي]٢[وقال ابوالوليد وقبله
كما الكعبة على حىت الشريفة االعضاء ضم ما تفضيل على االمجاع وقع وغريمها

وغريهقال حتفته يف عساكر ابن السبك* ه نقل عقيليبل ابن اا]٣[عن احلنبلي
الفاكهاين التاج وصرح العرش من الظاهر]٤[افضل قال بل السموات على بتفضيلها

عل االرض مجيع تفضيل وحكاهىاملتعني فيها والسالم الصالة عليه حللوله السماء
و منها االنبياء خللق االكثرين عن فيهابعضهم النووي*  دفنهم قال اهللا]٥[لكن رمحه

                                                 

)
١

سنة)  تويف الشافعي السمهودي علي الدين املنورة.] م١٥٠٥. [هـ٩١١نور املدينة  يف

)
٢

سنة)  تويف املالكي عياض مراكش.] م١١٤٩. [هـ٥٤٤القاضي  يف

)
٣

سنة)  تويف اهللا عبد عقيل  .]م١٣٦٨. [هـ٧٦٩ابن

)
٤

سنةالفاكهاين)  تويف املالكي  .]م١٣٣٤. [هـ٧٣٤عمر

)
٥

سنة)  تويف الشافعي النووي الشام.] م١٢٧٧. [هـ٦٧٦حيىي  يف
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الشريفة االعضاء ضم ما عدا ما االرض على السماء تفضيل على اجلمهور ان تعاىل
املواهب يف القسطالين وقال ولد* انتهى والسالم الصالة عليه بانه قلنا اذا قلت فإن

والسالم الصالة عليه مولده ليلة او القدر ليلة افضل فاميا ليلة*ليال بان اجيب قلت
ثالثة وجوه من القدر ليلة من افضل والسالم الصالة عليه ليلة* مولده ان احدها

ذات لظهور شرف وما له معطاة القدر وليلة وسلم عليه اهللا صلى ظهوره ليلة املولد
ليلة فكانت ذلك يف نزاع وال اعطيه انه بسبب شرف مما اشرف اجله من املشرف

من افضل القدراملولد وليلة* ليلة فيها املالئكة برتول شرفت القدر ليلة ان الثان
مما افضل املولد ليلة به شرفت وما فيها وسلم عليه اهللا صلي بظهوره شرفت املولد
ليلة فتكون السنة اهل مجهور عند اي املرتضى االصح على القدر ليلة به شرفت

افضل * املولد التفضل وقع القدر ليلة وسلمالثالث عليه اهللا صلى حممد امة على ا
وسلم عليه اهللا صلى فهو املوجودات سائر على ا التفضل وقع الشريف املولد وليلة
املولد ليلة فكانت اخلالئق مجع النعمة به فعمت للعاملني رمحة تعاىل اهللا بعثه الذي

انتهى االعتبار ذا القدر ليلة من افضل فكانت نفعا الزر* اعم متعقبقال وهو قاين
تلك ان اريد ان النه املدعي ينتج ال مبا واستدالل احتمال فيه اهليتمي الشهاب بقول
ذلك تنتج ال ادلة فهذه القدر ليلة من افضل القيامة يوم اىل سنة كل من ومثلها الليلة
اتى وامنا ذاك اذ موجودة تكن مل القدر فليلة الليلة تلك عني اريد وان جلي هو كما

ميكنفضل فلم مبدة الوالدة بعد السنة ليايل سائر على الصحيحة االحاديث يف ها
وقد القيامة يوم اىل باقية وهذه انقضت وتلك الفضيل بينهما يتأتى حىت اجتماعهما
اصال بالتفضيل المثاهلا وال املولد لليلة يتعرض ومل افضليتها على الشارع نص

عليه اهللا صلى فيها ولد اليت ساعةوكالساعة من افضل اا يأيت ما على وسلم
جاءنا ما على نقتصر ان علينا فوجب اجلمعة يوم من عليهنعاالجابة اهللا صلى ه

اهللا صلى منه بتوقيف االّ ادراكه عن القاصرة نفوسنا عند من شيئا نبتدع وال وسلم
يكن مل وسلم عليه اهللا صلى مولده ليلة افضلية سلمنا لو انا على وسلم فائدةعليه له
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ال الذي الزمن ذات تفضيل واما فيها العمل بفضل االّ االزمنة تفضيل يف فائدة ال اذ
وهو كالمه هنا اىل فائدة كبري فيه فليس عمل فيه قال* جيهويكون مبا قلنا اذا مث

االفضل فهل ارا الوالدة ان من املواهب صاحب اي يومياملصنف او املولد وم
واالقرب اي افضلالبعثة املولد يوم ان الشرباملسي علي الشيخ يعين شيخنا قال كما

والبعثة اصل فالوجود بعثته عليه يترتب ووجوده العاملني على فيه به تعاىل اهللا من ملا
الزرقاين كالم هنا اىل الصالته املولد تفضيل يقتضي قد وذلك عليه ]١[طارئة

ويف * 
الذي اجلمعة يوم كان واذا ايضا الاملواهب بساعة خص السالم عليه آدم فيه خلق

خريا فيها تعاىل اهللا يسأل مسلم عبد اليتايصادفها بالساعة بالك فما اياه اعطاه ال
تقدم ما مبثل ايضا الزرقاين وتعقبه انتهى املرسلني سيد فيها امحد* ولد السيد قال

وهي الكربى النعمة عن الداوودي نقل لكن اقول ذكر ما بعد ابنعابدين مولد
عليه اهللا صلى جاللته راعينا اذا انا االدلة وحتقيق بالقواعد الالئق ان الكبري حجر
حىت شرف اي شرف هلا احليثية هذه من املولد ليلة نقول ان علينا ميتنع مل وسلم

ل كجلديعلى العمل باعتبار ال الذوات بني يكون قد التفضيل ان قلنا وان القدر لة
غريه وجلد اهللا * املصحف صلى اجياده من الكربى ربه نعمة ظهور شهد من واما

حيصى ال فضل له حيصل ان بدع فال الشهود هذا على واحياها مثلها يف وسلم عليه
اجلزري بن حممد الشمس عن ايضا الداوودي ونقل انتهى يستقصى ال ان]٢[ورقي

ا كما عيدا وسلم عليه اهللا صلى مولده ليلة تتخذ مل االمة علهذه عيسى امة هيختذت
النه او اليومني هذين غري لنا يشرع ومل توقيفية االعياد الن عيدا مولده ليلة السالم
بالعزاء السرور تكافأ متقابالن وفاته ويوم هو وسلم عليه اهللا صلى مولده كان ملا
ان النبوي اهلدى عن للشهاب الشفا شرح ويف هذا انتهى يل ظهر ما احسن وهذا

تيمية ليلةابن بان القائل بان فاجاب القدر ليلة ام افضل االسراء ليلة هل سئل
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سنة)  تويف املالكي الزرقاين القاهرة.] م١٧١٠.[هـ١١٢٢حممد  يف

)
٢

سنة)  تويف الشافعي اجلزري ابن حممد الدين شرياز.] م١٤٣٠. [هـ٨٣٣مشس  يف
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اا اراد وان له وجه فال افضل عام كل من ونظائرها اا اراد ان افضل االسراء
غريها يف له حيصل مل ما فيها وسلم عليه اهللا صلى له حصل النه افضل خبصوصها

انع ما ان سلم ان صحيح فهو لغريه حيصل مل وسلموما عليه اهللا صلى عليه به اهللا م
حاشية ويف انتهى االمور تلك حبقائق علم اىل حيتاج وهو القرآن انزال من افضل فيها
من افضل احلجة ذي عشر ايام ان حاصله ما الدر على عابدين ابن يعين العم سيدي

ل الثاين يف ما افضل الن االول ليال من افضل الثاين وليايل رمضان عشر القدرايام يلة
النحر ليلة من افضل القدر وليلة عرفة بيوم االول شرف وازدياد شرفه ازداد وا
من اجلوهرة عبارة من يفهم ما خالف وهذا اجلمعة ليلة من افضل النحر وليلة

الق ليلة علي النحر ليلة لدتفضيل اي اا قال حيث السنةير ليايل افضل النحر لة
ليلتهيو من افضل اجلمعة ويفوم اليوم يف وهي اجلمعة بصالة ليلتها على فضيلته الن ا

ويف انتهى واسطة بال فرد لكل فيها ويفغر حجة بسبعني مزية اجلمعة لوقفة الدر
وهو عرفة اهل لكل غفر اجلمعة يوم عرفة يوم وافق اذا السلف بعض قال االحياء

ح وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حج وفيه الدنيا يف يوم وكانافضل الوداع جة
تعاىل قوله نزل اذ ِدينكُم(واقفا لَكُم لْتاَكْم مواالحياء) ٣: املائدة*اَلْي يف وذكر

السنة ايام افضل عرفة يوم ان الغسل حبث يف الطحطاوي* ايضا بعض]١[ونقل عن
ليل مث القدر ليلة مث وسلم عليه اهللا صلى مولده ليلة الليايل افضل ان االسراءالشافعية ة

ويف انتهى العيد ليلة مث شعبان من النصف ليلة مث اجلمعة ليلة مث عرفة ليلة مث واملعراج
آلدم اجلمعة كيوم وسلم عليه اهللا صلى حقه يف االثنني يوم ان للشهاب الشفا شرح

خلق فيه فانه السالم انتهى* عليه فيه ومات عليه اهللا تاب وفيه االرض اىل نزل وفيه
جيع التكليفومل من والسالم الصالة عليه مولده يوم االثنني يوم يف تعاىل اهللا ل

وغري واخلطبة اجلمعة صالة من آدم فيه املخلوق اجلمعة يوم يف جعل ما بالعبادات
تعاىل قال وجوده بسبب امته عن بالتخفيف والسالم الصالة عليه لنبيه اكراما ذلك
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الطحطاوي)  سنةياحلنفأمحد  .]م١٨١٦. [هـ١٢٣١تويف
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رحمةً( ِاالَّ اكلْنساَر التكليف) ١٠٧: االنبياء*ِللْعالَِمنيومآ عدم ذلك .ومن

تعاىل( اهللا رمحه عابدين أمحد السيد جواهر حجر) ومن ابن قول عند قوله
اهللا( صلى انه غريهالصواب اعتقاد جيوز وال مبكة ولد وسلم الويل) عليه على فيجب

ودفن مبكة ولد وسلم عليه اهللا صلى أنه ميز اذا الصغري يعلم سريةان يف كما باملدينة
الشافعية فقهاء بعض عن العيون انسان الكربى* احلليب النعمة يف حجر ابن قال

وميزوا سنني سبع بلغوا اذا هلم يعلمونه ام اصوهلم على لالوالد واجب اول وهذا
االمر ينحصر وال قرشيا كونه كانكار كفر ذلك انكار ان بعضهم كالم نص بل

كونه يف اي منفيهما له يذكر ان فالبد وسلم عليه اهللا صلى باملدينة ودفن مبكة ولد
له يبني ان فيجب بوجه ولو مييزه ما املتواترة الظاهرة وسلم عليه اهللا صلى اوصافه

و وامه ابيه واسم قريش من وانه والرسالة نيبأالنبوة وهو بكذا ودفن بكذا بعث نه
لونه له ويذكر اخللق كافة اىل ورسوله معرفةاهللا ليزداد الشريف خلقه صفة اي

ضده عن الفاسي* وحيترز هنا]١[وقال املذكورة االوصاف وهذه الدالئل شرح يف
جيب مما التهامي املكي الزمزمي القرشي العريب النيب الدالئل صاحب قول هي اليت
قال فمن له املعينة مشخصاته مجلة من هي اذ وسلم عليه اهللا صلى حقه يف اعتقاده

الذيا هو ليس قال اذا كما فكافر بقرشي وليس بعريب ليس وسلم عليه اهللا صلى نه
وسلم عليه اهللا صلى له جحد كله هذا الن ا تويف وال باملدينة يكن مل او مبكة كان

اسود قال من وكذا الشفا يف زاد يلتحيانتهى ان قبل مات علي* او شارحه قال
اذ مبا هذا يقيد ان وينبغي قالالقاري اذا واما وسلم عليه اهللا صلى به احتقاره اراد ا

العلم الن حمله يف ليس فتكفريه وسلم عليه اهللا صلى الشريفة بشمائله جهل عن ذلك
بالضرورة الدين من علم مما انه وال قطعيا ليس ابيض وسلم عليه اهللا صلى بكونه

الس عليه لقمان بنبوة مجع قال فقد النبوة ينايف ال ان* الموالسواد قبل مات وقوله
او استهزاء او استخفافا كان اذا يكفر امنا لكن االمر نفس يف كذب فانه يلتحي
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وسلم عليه اهللا صلى بنبوته بكونه* تكذيبا العلم ان فيه فكافر بقرشي ليس او وقوله
كونه منه يلزم وال بوضعه جاهال به كاذبا يكون انه فغايته ضروريا ليس قرشيا

به وسلممكذبا عليه اهللا يكن* صلى مل او مبكة كان الذي ليس قال اذا كما وقوله
تكذيبا يكون وان جهال ذلك قال يكون ان حيتمل ذا*  باملدينة يكفر انه واحلاصل

وصفه ألن الشفا قول اليه يشري كما والسالم الصالة عليه نبوته نفي اراد ان كله
له نفي واحد كل عند املعلومة صفاته اهللابغري صلى اي به وتكذيب لوجوده اي

كما االميان عن خيرجه ال تعاىل البارئ صفات ببعض اجلهل ان وذكر وسلم عليه
سيما ال والسالم الصالة عليه صفاته ببعض اجلهل فكيف االعيان العلماء اكثر عليه

انتهى االسالم شرائع من حكم به يتعلق ال* ومل انه واملختار املبيان روح ويف
يكفييش بل جده واسم والسالم الصالة عليه النيب ايب اسم معرفة اإلسالم يف ترط

اخي للموىل املريدين هداية يف كما الشريف امسه معرفة انتهىچفيه قالليب لو لكن
الصالة عليهما وآدم كعيسى هو وامنا نطفة من خيلق مل والسالم الصالة عليه انه

الع نص ذلك فكل الفاسي قال واحلاصلوالسالم انتهى ومدعيه قائله كفر على لماء
وانه وتوحيده تعاىل اهللا معرفة الكمال صفة على وتعليمه تعلمه يطلب الذي ان
وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول معرفة وكذا كانوا حيثما معهم وانه كالمهم يسمع

وا القيامة يوم اىل اخللق كافة اىل ورسوله اهللا نيب اهللا عبد بن حممد اوحىانه انسان نه
فيها وبعث مكة يف ولد هامشي عريب وانه قبله الشرائع جلميع ناسخ بشرع اليه اهللا
الطاعة واجب وسلم عليه اهللا صلى وانه فيها ودفن فيها ومات املدينة اىل وهاجر
ما اجلليلة املعجزات من له وظهر بالصحبة الصديق معه وفاز ثور غار ام وانه واحملبة

وغز حيصى وماال كثرية وبعوث سرايا وسلم عليه اهللا صلى وله الشهرية الغزوات ا
املدينة يف تعاىل اهللا قبضه ان اىل احلق اىل اخللق يدعو .زال

تعاىل( اهللا رمحه عابدين أمحد السيد جواهر حجر)ومن ابن قول عند قوله
الليل( بسوق املعروف املكان وسلم عليه اهللا صلى مولده حمل ان آخر)واالشهر
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يف هاشم بين الظاملاشعب احلجاج اخي الثقفي يوسف بن حملمد صارت اليت لدار
طالب ايب بن عقيل بيد ذلك قبل وكانت املدكدك بزقاق وهي شرح* املشهور ويف

مناف عبد بن هلاشم كانت الدار هذه ان قيل احلج كتاب من للقسطالين البخاري
ول بني فقسمها املطلب عبد البنه صارت عليهمث اهللا صلى للنيب صار مث فمن ده

ما باعتبار كلها الدار على وعقيل طالب استوىل قد وكان اهللا عبد ابيه حق وسلم
اهللا صلى النيب ترك باعتبار او يسلما مل كانا لكوما طالب ايب ابيهما من ورثوه

ك انتهى كلها الدار عقيل فباع ببدر طالب وفقد باهلجرة منها حلقه وسلم المعليه
قيل االثري ابن وقال باختصار لهنّإالقسطالين وهبها وسلم عليه اهللا صلى املصطفى

اخي يوسف بن حممد من ولده فباعها عنها تويف حىت بيده تزل فلم لعقيل اي
املهاجرينيوق* احلجاج دور باعوا حني لقريش تبعا اهلجرة بعد باعها عقيال ان ل

انه وغريه الداوودي قال كما قريبهوذلك باع املؤمنني من هاجر من كل كان
من لقلوب تأليفا اجلاهلية تصرفات وسلم عليه اهللا صلى النيب فامضى داره الكافر

منهم بن* اسلم حممد ادخل اخلميس تاريخ يف ولديوقال الذي البيت ذلك وسف
مول حمل اي اآلن وهو البيضاء هلا يقال اليت داره يف وسلم عليه اهللا صلى صلىفيه ده

تعاىل هللا فيه يصلى مسجد املذكورة الدار من وسلم عليه وهو* اهللا الداوودي قال
اآل املشهور املسجد وهو احلرام املسجد بعد مكة يف بقعة اهلافضل عند باملولد ن

باالعياد احتفاهلم من اعظم بذلك وحيتفلون املولد ليلة عام كل يف اليه يذهبون مكة
و خدجية دار له مولدويقال فهو واالّ عنها اهللا رضي لشرفها ا واشتهر فاطمة مولد

املهد جارية اخليزران ووقفته انتهى عنهن اهللا رضي خدجية من اخواا اميبقية
الرشيد هللا]١[هارون فيه يصلى مسجدا وجعلته البيت ذلك افردت حجت حني فاا

ب*  تعاىل حملمد اليت الدار واما للروض تبعا النور يعينويف زبيدة بنتها فقد يوسف ن
الصفا عند وهي حجت حني مسجدا الرشيد هارون العيون* زوجة انسان يف قال
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منهما لكل فنسب اخليزران بنته الذي املسجد ذلك جددت زبيدة تكون ان وجيوز
على التبس االمر ولعل ايضا الصفا عند وهي مسجدا االرقم دار بنت اخليزران وان

ك الن الرواة الصفابعض عند منهما يف* ال ولد وسلم عليه اهللا صلى انه وقيل
هاشم بين هاشم* شعب بين شعب من الدار تلك ان جيوز النه خمالفة ال يقال وقد

شعب*  يف انه من احلمل على الكالم يف تقدم ما ينافيه وال بذلك التصريح رأيت مث
النه احلجون عند وهو هاشم بين مجلة من وهو طالب طالبايب ابو يكون ان جيوز

الشعب بذلك عنهم اخللفاء* انفرد زال ال مث الكربى النعمة يف حجر ابن قال
عظيمتان بركتان وراءها وكان اآلن اىل والتجديد بالبناء يتعاهدوا والسالطني

اآلن اىل ظاهر وحملهما خربتا مث احلجاج منهما مولده* يستقى ان الغريب ومن
وسل عليه اهللا بينصلى قاتلوا ملا قتالهم من فيه ردم ملا به مسي مجح بين بردم م

امنا هذا الن اآلن باملدعي املسمي الردم هو وليس قذار لبين وهو اي فهر بن حمارب
انتهى عنه اهللا رضي عمر خالفة يف كان

الرومي البسنوي اهللا عبد الشيخ باهللا العارف ومنهم
سنة املتوىف الفصوص ت١٠٥٤شارح عليهوقد واثىن االثر خالصة يف احمليب رمجه

ا كشف صاحب وذكره وذكرلكثريا شرحه على واثىن الفصوص شراح يف ظنون
الفصوص شارح افندي عبدي تأليف انه وقال اآليت كتابه

عنه( اهللا رضي جواهره طهارة)   ومن عن املنيبء السين النور مطالع كتابه
وهو العريب املؤلفالنسب الكتب اجل وسلممن عليه اهللا صلى النيب شؤون يف ة

حبروفه هذا وهو والسالم الصالة عليه قدره بعلو ومعرفته مؤلفه جاللة علي وادهلا
عنه اهللا رضي :قال

بعد( مظهرا)أما كان ملا وسلم عليه اهللا صلى حممد سيدنا روح ان فاعلم
الذايت االحدي العما* للجمع والصفايتآوالرتق االمسائي تعاىلوا* يت احلق راد



 -١٥٧-

املكنونة الغيبية اسراره املخزونة* اظهار املستجنة وجتلياته صفاته غيب*  وانوار يف
العلميةياهلو التعينات سائر على قدمه وسلم عليه اهللا صلى به الغيبية* ة *  واحلقائق

االمسائية االليهة احلقائق جلميع اصال االمكانية* وجعله املظهرية فلما* واحلقائق
االهلية الكلية احلضرة عليه تنطوي ما مجيع به يظهر ان احلق الكماالت* شاء من

االنسانية العلمية* االهلية الغيبية اجلودية* واالسرار حضرات ابواب به * ويفتح

الشهودية الغيبية االعطاآت الغيبية* وخزائن الروحية صورته يظهر ان يف* واراد
الب العنصرية احلسية واالمهات* شريةالصورة اآلباء له االزمان* قدر حبسب

البشر* واالوقات لوجوده والروابط الوسائط عبديوجعلهم اباه واصطفى الكلي
اهللا صلى له واالستعدادية االستقرارية املراتب آخر يف واالمومة لالبوة آمنة وامه اهللا

ومن طهارما جهة من به واختصاصهما ما باختصاصه وسلم حبسبعليه اسبتهما
الزوجني بني الزوجية حصول فان الذايت استعدادمها وحسب وارادته علمه تعلق
ال االنسان محلها ووضعها ذكر من االنثى ومحل نطفة من بينهما االنسان وخلق

تعاىل قال كما وارادته اهللا باذن االّ ثُم(يكون نطْفٍَة ِمن ثُم تراٍب ِمن لَقَكُمخ واُهللا
ِبِعلِْمِهج ِاالَّ عضت والَ اُنثَى ِمن تحِملُ وما اَزواجا لَكُمسيما) ١٠: فاطر*ع وال

له خاصا قصدا االّ يكون ال ابويه بني وشهوده ملعرفته سببا جعله الذي نبيه خلق
من احلق اراد ملا واوفق اكثر االمكان يف آخرين زوجني يف املناسبة كانت فلو تعاىل

االرذل النور االظهر* ك االسىن له* والضياء ابوين يكونا ان االزل يف لقدرمها
تعاىل اهللا والن اهللا على حتجري ال النه مائهما من بينهما وخلقه وسلم عليه اهللا صلى
ما االّ حمل يف يرتله فما وسلم عليه اهللا صلى له واسفله اعاله كله العامل خلق امنا

وتتعلق حكمته وروحهيقتضيه سره طهارة تقتضيه االّ عامل عن به مير وما ارادته به
ونزاهتهما ابويه طهارة حسب على وقع امنا اجلسمانية مادته تعني سيما وقد* وال

الشرك اىل وسلم عليه اهللا صلى ابويه نسبة يف وحديثا قدميا الناس بعض قدم *  زلت

واالفك الغواية بئر يف م* ووقعوا بضعة الولد عليهالن اهللا صلى قال كما االب ن
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عند واقفني السلف من الكمل كانت وقد مين بضعة فاطمة امنا فاطمة بنته يف وسلم
الربو اتهدينبباب من واالئمة والكثرة اخللق عامل عن معرضني بالعبودية * ية

امجعني عليهم تعاىل اهللا والدين* رضوان احلق الحياء اوقام صرفوا بع* امنا ثةبعد
يعنيهم ال ما اىل التفتوا فما عليهم جيب وما وسلم عليه اهللا صلى حممد سيدنا

منهم قليل االّ وسلم عليه اهللا صلى نسبه طهارة انكر من على والرد وقد* باجلواب
ذريته من املسلمة االمة وبقاء وبقائه السالم عليه ابراهيم دين الثبات تعاىل اهللا وفقين

حممد نبينا بعثة وسلماىل عليه اهللا صلى نسبه طهارة واثبات وسلم عليه اهللا صلى
ب فشهد قلبه على اهللا انزهلا اليت واخرببباآليات ببعضها ونص ذلك على عضها

مطالع تسعة على ورتبته الكتاب هذا فكتبت .ببعضها

االول( احملمدي)املطلع الروح انبعاث االحدي* يف الذايت اجلمع اىل* من
الكم االنسانيةالصورة الشهادية* الية احلسية البشرية .واهليئة

الثاين( دعوة) املطلع عن ا اهللا اخرب اليت باآليات ابويه اسالم ثبوت يف
ابراهيم حق يف ا وشهد البيت من القواعد رفعه عند .ابراهيم

الثالث( وعدم) املطلع ذريته يف ابراهيم ملة بقاء على دلت اليت اآليات يف
وسلماندراسه عليه اهللا صلى حممد سيدنا بعثة اىل .ا

الرابع( وسلم) املطلع عليه اهللا صلى نسبه طهارة على دلت اليت االحاديث يف
والسالم الصالة عليه آدم .اىل

اخلامس( وسلم) املطلع عليه اهللا صلى به وامياما ابويه احياء .يف

السادس( عل) املطلع مسلم حبديث استدل من على الرد الناريف يف اما ى
ذلكو على به احلكم جواز .عدم

السابع( اقسام) املطلع اىل وانقسامهم اهلها وبيان الفترة بيان .يف

الثامن( الفترة) املطلع يف ابراهيم دين على بقي من بيان .يف

التاسع( ومسيته) املطلع الفترة يف مات ملن التعذيب عدم السين(يف النور مبطالع



 -١٥٩-

ط*  عن العريباملنبئ النيب نسب وسلم* هارة عليه اهللا التوفيق) صلى .وباهللا

وهو السالم عليه ابراهيم دين على وسلم عليه اهللا صلى ابويه كون فثبت
واما فقط ابراهيم دعوة جهة من هذا ذريته من ولالمة له اهللا من طلبه الذي االسالم

اآليات ذه السالم عليه عنه تعاىل اهللا اخبار جهة اثباتمن معرض يف عنه وشهادته
عن توقف من عند السالم عليه ابراهيم قول حبكاية وسلم عليه اهللا صلى نبينا نبوة
بذلك دعوته آبائه من ومسع ابراهيم دين على انه وادعى انكر من وعند التصديق
نبوة على الشاهد مبرتلة االحبار هذه يف السالم عليه عنه اهللا شهادة وكون الدعاء

االمةنبين من ابويه كون على نصا اهللا من القول ذلك فيكون وسلم عليه اهللا صلى ا
من فيكم ارسلته الذي رسولكم ان اي السالم عليه ابراهيم ذرية من املسلمة
طلبه بعد فيكم نبعثه ان منا وطلبه ابراهيم ابوكم به دعا الذي الرسول هو انفسكم

من مسعتم وانتم مسلمة امة جنعلكم ان يفمنا السالم عليه ابراهيم ابيكم دعوة آبائكم
بعثته تنتظرون بل تنكرونه وال منكم فيكم الرسول وانبعاث باالسالم واما* حقكم

واآليات الظاهرة باملعجزات رسالته وثبوت وسلم عليه اهللا صلى بعثته جهة من
ك يتضمن وهو السالم عليه ابراهيم دعوة اجابة يتضمن رسالته فثبوت ونالقاهرة
وسلم عليه اهللا صلى قال وهلذا املسلمة االمة من وسلم عليه اهللا صلى انا(ابويه

ابراهيم ايب بعثته)دعوة لثبوت املسلمة االمة من كونه ثبوت عني رسالته ثبوت بل
وصدقه وسلم عليه اهللا صلى حممد سيدنا برسالة آمن فمن تعاىل اهللا بشهادة منهم

امل االمة من ببعثته آمن السالمفيها عليه ابراهيم ذرية من ابراهيم* سلمة ان واعلم
عامل من قلبه اجنذب يقتضي كما اهللا اىل واالنقياد باالسالم حتقق ملا السالم عليه
اصالب يف وسلم عليه اهللا صلى حممد صورة على اهللا فاطلعه الغيب عامل اىل احلس

تعاىل قال كما صلبه يف نِر(رجال كَذَِلكيورِضاِاباْالَرو السمواِت لَكُوتم ِهيم
املراد) ٧٥: االنعام* حيصل وبه دينه حيىي وانه بالكتاب رسوال يبعث انه فشاهد

بكمال تظهر امنا احملمدية الصورة تلك ان وشاهد احلدثان عامل اجياد من االهلي
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ذ من امة انقياد اهللا من طلب مث تعاىل اهللا اىل واالستسالم اهللالعبودية اىل ريته
فيهم ويظهر السالم عليه سريته هو الذي االنقياد بصورة ذريته تظهر حىت واسالمهم

قوله من غرضه فكان احملمدية بالصورة شاهده الذي االخري االنقياد ربنا(ايضا
لَك مسِلمةً اُمةً ذُريِتنا ِمنو لَك مسِلميِن دينه) ١٢٨: البقرة* واجعلْنا استدامة

فلهذا االمة من رجال اصالب يف اياه اهللا اراه الذي الرسول ذلك يظهر حىت وبقاءه
والِْحكْمةَ(قال ابالِْكت مهلِّمعيو اِتكآي ِهملَيع يتلُوا مهِمن رسوالً ِفيِهم وابعثْ

ِكيمالْح ِزيزالْع تاَن كِان كِّيِهمزيعليه) ١٢٩: بقرةال*و ابراهيم دعوة اهللا فقبل
الذي الرسول حق ويف ذريته من املسلمة االمة حق ويف ودينه نفسه حق يف السالم
بالكتاب الرسول اهللا ارسل فلما ارادته ووافقت احلق مراد هي الا ومنهم فيهم بعثه

ذري من املسلمة االمة من بعثه انه علمنا السالم عليه ابراهيم دين ببعثهيف وعلمنا ته
املسلمة االمة تلك وبني السالم عليه ابراهيم بني الزمان خلو عدم املسلمة االمة من
مسلمني قوم عن السالم عليه ابراهيم بدين وسلم عليه اهللا صلى نبينا مبعث بني بل
للمفسدين الغلبة وقعت وان الدين قام وم دينه اقاموا الذين وغريهم ذريته من

يف السالمواملشركني عليه ابراهيم بدين وسلم عليه اهللا صلى فجاء االزمنة بعض
تعاىل قال له باالتباع حِنيفًا(وامر ِهيمرِاب ِملَّةَ اَوحْنآ(وقال) ١٣٤: البقرة*بلْ ثُم

حِنيفًا ِهيمرِاب ِملَّةَ ِبعات اَِن كن) ١٢٣: النحل: البقرة*ِالَي القول هذا كان صافلما
ذريته من املسلمة االمة وجود يف نصا كان السالم عليه ابراهيم لدين االتباع يف
كان املسلمة االمة وجود يف نصا كان واذا السالم عليه ابراهيم دين قام م الذين
بينهم املشركني بوجود يعارضه آخر نص يكن ومل منهما لكونه ابويه اسالم يف نصا

الق من احد على حيكم ال التعينيالنه على بالشرك رسوال منهم فيهم بعث الذين وم
ابويه حق يف فكيف الرسول بعث قبل االصنام عبادة وقعت وان الصريح بالنص االّ
السالم عليه ابراهيم فان ابراهيم ذرية من املسلمة االمة من ومها وسلم عليه اهللا صلى

اىل فيهم وابقائه االسالم على ذريته من االمة بثبوت وبعثدعا منهم الرسول بعث
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باشراك مسلم حيكم فكيف الضالل االّ احلق بعد وما القرآن بنص الرسول فيهم اهللا
خص اآليات هذه يف السالم عليه ابراهيم فان وضالل بغي فهذا حاشا ذريته مجيع
من بعثه ميكن ال النه وسلم عليه اهللا صلى آبائه اىل اشارة باالسالم ذريته من البعض

مج عبادةاعراق كلهم وذريته جينبه ان اهللا من السالم عليه ابراهيم وطلب ذريته يع
بقوله اْالَصنام(االصنام دبعن اَنْ ِنيبو فبعث) ٣٥: ابراهيم*واجنبِني ذلك المكان

فاكم فاحياه له شرعا كونه حيث من ابراهيم بدين وسلم عليه اهللا صلى نبينا هلاهللا
تع اهللا قال حقهبه يف ِدينكُم(اىل لَكُم لْتاَكْم مويوم) ٣: املائدة*اَلْي اىل وابقاه

حنيفا ابراهيم مللة نبينا واتباع اتباعنا واآليات االهلية بالنصوص ثبت وملا القيامة
ابويه اسالم ثبت واقاموه بالدين قاموا والذين اسالم عليه ابراهيم دين وجود وثبت

وسلم عليه اهللا االمةصلى اطالق فان بينهما وظهوره منهما لكونه وتوحيدمها
الرمحية القرابة الن اقربائه وارادة اطالقها من واقرب احق منها وارادما املسلمة

ذكرنا كما الطينية القرابة من .اقرب

اآل( يف والسالمفصل الصالة عليه نسبه طهارة على تدل اليت قال) يات
الْمشِر(تعاىل هذَاِانما اِمِهمع دعب امرالْح ِجدسالْم يقْربوا فَالَ سجن : التوبة*كُونَ

عن) ٢٨ اي احلرام املسجد من التقرب عن املعنوية لنجاستهم املشركني فنهي
والوط فيه ارضهءالدخول تعاىل* على اْالَوثَاِن(وقال ِمن سجالر : احلج*فَاجتِنبوا

ا) ٣٠ فنهفجعل الرجس عني تعاىلىالوثان وقال منها التقرب اَلْخِبيثَات(عن
ِللْخِبيثَاِت والْخِبيثُونَ ِبيِثنيالنساء) ٢٦: النور* ِللْخ من اخلبيثات املشركاتفخص

النساء من باخلبيثات اخلبيثني الرجال وخص املشركني الرجال من للمناسبةباخلبيثني
بين املقارنة اقتضت تعاىل* همااليت ِللطَّيباِت(وقال والطَّيِّبونَ ِللطَّيِِّبني اتالطَّيِّب*

من) ٢٦: النور الطيبني وخص الرجال من بالطيبني النساء من الطيبات فخص
و النجس عني املشركني اهللا جعل فاذا النساء من بالطيبات يقربواىالرجال ان

الرج عني االوثان وجعل احلرام واملسجد العليمىس يقر فكيف منها التقرب عن
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رمحة هو الذي النبوي الطيب الطاهر الروح مواضعها يف االشياء يضع الذي احلكيم
اصله وجيعلها النجاسة عني هي اليت املشركات وارحام املشركني باصالب للوجود
عن االهلي القدس جناب قدرة فحاشا والتصوير التكوين يف وسلم عليه اهللا صلى

والتحجريا من* لعجز يكن مل مبا والتلبس التلوث عن املبني النور ذلك عزة وحاشا
والتنوير التقديس الرجال* عامل من بالطيبني النساء من الطيبات اهللا خص وقد

النكاحي االلتحام يف هذا كان واذا النساء من بالطيبات الرجال من الطيبني وخص
النس وارحام الرجال اصالب يف تتكونفوقوعه اليت النطف وبني بينهما للمناسبة اء

االصال بنيبيف للمناسبة االول يف االختصاص الن بذلك اوىل االرحام يف وتستقر
فافهم واالمهات اآلباء سر بصورة ويولد النطف تتعني امنا الثاين ويف .الشخصني

السالما( عليه ابراهيم ملة ثبوت على الدالة اآليات يف الثالث ملطلع
عليهوب اهللا صلى نبينا بعثة زمان اىل زمانه من اندراسها وعدم ذريته يف قائها

ملته)وسلم ببقاء السالم عليه ابراهيم دعوة ذكر بعد البقرة سورة يف تعاىل اهللا قال
منهم الرسول فيهم اهللا وبعث ذريته من املسلمة االمة يرغَب(وبقاء نمِملَِّةو نع

راِابي)ِهيم ملتهردهااي عن احد يرغب ال نفْسه(اي ِفهس نم ) ١٣٠: البقرة*ِاالَّ

قابليتها لكمال ذاا شرف وجهل نفسه جهل من االّ ابراهيم ملة عن يعرض ال اي
ان يعرف فلم اهللا عند مرتبتها وجهل واهاا فيها االمسائية االهلية الصورة النطباع

بالت حيصل امنا وكماهلا نفسه والظهورشرف اهللا اىل االنقياد وهو ابراهيم مبلة حقق
مبلة التحقق بامللة الظهور فكان متاما الثبوتية االهلية واالخالق الصفات باحكام
االستكمال حصل واذا بالقوة النفس يف كانت ابراهيم ملة فان السالم عليه ابراهيم

الذ االنقياد يف وكماهلا نفسه شرف عرف فمن بالفعل عليههوييظهر ابراهيم ملة
بعثة عند ابراهيم ملة وجود على يدل اهللا من القول وهذا عنها يرغب ال السالم
هلا االتباع على والتحريض اهللا اىل والدعوة بالنبوة وسلم عليه اهللا صلى حممد سيدنا

تعاىل*  نصارى(وقال اَو هودا كُونوا الكتاب) ١٣٤: البقرة*وقَالُوا اهل وهم
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هودامن كونوا اليهود قاليت اي ملتهم اىل الترغيب يف قالوا اي والنصارى اليهود
تعاىل احلق قال لالمر جواب تدوا نصارى كونوا النصارى حملمد)قل(وقاليت آمرا

وسلم عليه اهللا ِابرِهيم(صلى ِملَّةَ نتبع)بلْ بل او ابراهيم ملة اهل كونوا بل قل اي
فامرهم ابراهيم السالمملة عله ملته وجود يستلزم وذلك ابراهيم مللة باالتباع

احلق اىل الباطل عن مائال اي حنيفا الْمشِرِكني(واحكامها ِمن كَانَ : البقرة*وما

مللة) ١٣٥ اتباعهم يدعون كانوا فام وغريهم الكتاب اهل من باملشركني تعريض
مشركون وهم السالم عليه تعا* ابراهيم لَلَِّذين(ىلوقال ِهيمرِبِاب الناِس اَولَى ِانَّ

ِمِننيؤالْم ِليو واُهللا آمنوا الَِّذينو ِبيالن وهذَا وهعبعمران*ات تعاىل) ٦٨: آل وقال
اُهللا( قدص الْمشِرِكنيقُلْ ِمن كَانَ وما حِنيفًا ِهيمرِاب ِملَّةَ عمران* فَاتِبعوا ) ٩٥: آل

تعاىل ِابرِهيم( وقال ِملَّةَ عباتو ِسنحم وهو ِِهللا ههجو لَماَس نِمم ِدينا نساَح نمو
اُهللا واتخذَ خِليالًحِنيفًا ِهيمروعال) ١٢٥: املائدة*ِاب جلّ هد(وقال ِانِني ِنييقُلْ

تسم ِصراٍط ِالَى الْمشِرِكنيربي ِمن كَانَ وما حِنيفًا ِهيمرِاب ِملَّةَ ِقيما ِدينا * ِقيٍم

تعاىل) ١٦١: االنعام حِنيفًا(وقال ِللديِن كهجو اَِقم وقال) ١٠٥: يونس*واَنْ
وب( تعاىل واجنبِني آِمنا لَدالْب هذَا اجعلْ ربِّ ِهيمرِاب قَالَ اْالَصناموِاذْ دبعن اَنْ ِني*

حامت) ٣٥: ابراهيم ايب ابن عيينة]١[واخرج بن سفيان احد]٢[عن عبد هل سئل انه
تعاىل قوله تسمع امل ال قال االصنام امساعيل ولد اْالَصنام(من دبعن اَنْ ِنيبفإن) و
ابراهيم ولد وسائر اسحاق ولد يدخل مل كيف ال* قيل البلديقال هذا الهل دعا نه

البلدان جلميع يدع ومل آمنا البلد هذا اجعل رب فقال اياه اسكنهم اذا يعبدوه ان
اهله خص وقد فيه االصنام نعبد ان وبين واجنبين يف* بذلك جرير ابن واخرج

يف دعوته السالم عليه البراهيم اهللا فاستجاب قال اآلية هذه يف جماهد عن تفسريه
يع فلم آمناولده البلد هذا وجعل له اهللا فاستجاب دعوته بعد صنما ولده من احد بد

                                                 

)
١

سنة)  تويف النيشابوري حممد ابوبكر حامت ايب  .]م٩٣٢. [هـ٣٢٠ابن

)
٢

سنةابوحممد)  تويف عيينة بن املكرمة.] م٨١٤. [هـ١٩٨سفيان مكة  يف
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الصالة يقيم ذريته من اماما وجعل الثمرات من اهله تعاىل* ورزق اَوحْنآ(وقال ثُم
كحممد)ِالَي حِنيفًا(يا ِهيمرِاب ِملَّةَ ِبعات الْمشِرِكنياَِن ِمن كَانَ ) ١٢٣: النحل*وما

يف هذا فوق وليس اهللا من شرعا ملته فكانت ابراهيم ابيه ملة يتبع ان تعاىل اهللا امره
سيدنا فان نص وسلم عليه اهللا صلى حممد سيدنا بعثة اىل وبقائها ابراهيم ملة اثبات
من ا بعث منها بعث فلما بعثته قبل ابراهيم ملة يف كان وسلم عليه اهللا صلى حممدا

ل شرعا كوا تعاىلحيث وقال وتقَبلْ(ه ربنا ذُريِتي ِمنو الصلَوِة ِقيمم اجعلِْني ربِّ
املنذر) ٤٠: ابراهيم*دعآِء ابن يف]١[اخرج جرير ابن عن صحيح بسند تفسريه يف

تعاىل ذُريِتي(قوله ِمنو الصلَوِة ِقيمم اجعلِْني اب)ربِّ ذرية من يزال فلن راهيمقال
تعاىل اهللا يعبدون الفطرة على ناس السالم تعاىل* عليه ِفي(وقال كُملَيع جعلَ وما

ِليكُونَ هذَا وِفي قَبلُ ِمن ِلِمنيسالْم يكُممس وه ِهيمرِاب اَِبيكُم ِملَّةَ حرٍج ِمن الدِّيِن
دهش وتكُونوا كُملَيع شِهيدا الناِسالرسولُ علَى تعاىل)٧٨: احلج*آَء فَاَِقم(وقال
ياِْت اَنْ قَبِل ِمن الْقَيِم ِللديِن كهجوونَيعدصي يومِئٍذ اِهللا ِمن لَه درالَم موالروم*ي :

تعاىل) ٤٣ تراٍب(وقال ِمن لَقَكُمخ يف)١١: فاطر*واُهللا كانوا وهم آدم صلبهاي
وانثى ذكر من ازواجا جعلكم مثّ بنيه ونطف السالم عليه آدم من اي نطفة من مثّ
تضع وال ذكر نطفة من انثى من حتمل وما االنساين النوع وامتداد والتناسل التوالد

واذنه بعلمه االّ وجيري* محلها مواضعها يف االشياء يضع الذي احلكيم فاخلالق
مسالك او سبلها على وسلماالمور عليه اهللا صلى حممد روح اوال خلق الذي ها

مظهر وكونه به والدين احلق ظهور االزل يف وقدر االرواح جلميع وابا اصال وجعله
وانزل االمكان بقعة من قصدت اليت االهلية والعبادة الربانية املعرفة حتصل وبه كلياته

الكل والتحقق العبودية صورة بني اجلمع يتضمن الذي علىالقرآن احملضة بالعبودية ي
ومشركة مشرك بني الزوجية جيعل وال ابدا مشرك نطفة من حممدا خيلق ال قلبه
اهللا صلى حممدا مشرك نطفة من مشركة حتمل ان يريد وال عنهما نتيجة هو ليكون

                                                 

)
١

سنة)  تويف الشافعي حممد املنذر  .]م٩٣٠. [هـ٣١٨ابن
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الوجود رمحة هو الذي وسلم واجلود* عليه الكرم خزائن خيالف* ومفتاح النه
عليه حتجري وال حضرةحكمته من مستخرج النه حاشا ذلك على له جمرب وال

قصدا وسلم عليه اهللا صلى وجوده والن االمسائية اجلمعية الصورة على االلوهية
ربوبيته احكام الظهار تعاىل هللا بريته* خاصا على ورمحته رأفته خبالف* وانتشار

فافهم والرسل االولياء من الكمل سائر االنس* حال خلق كان نطفةفاذا من ان
ووضعها االنثى محل وكان تعاىل باهللا خمصوصا امرا الزوجني بني الزوجية وجعل
بقعة اطهر من االّ وسلم عليه اهللا صلى حممدا خلق فما واذنه تعاىل بعلمه محلها

واسناها* واصفاها وانورها ملعة يف* واشرف االّ ابويه بني الزوجية جعل وما
واجمد واكرمها االصول ابيه* هااشرف من النطفة وانفصال بينهما اجلمعية قدر وما

واسعدها االوقات اعدل يف االّ امه رحم يف هي* وسقوطها اليت رمحها يف رباه وما
ونزاهتها ذاته طهارة تقتضيه اليت االغذية واطيب التربية باحسن االّ االرحام * اطهر

موافقا احلق يعلمه ايضا سعيد وقت يف االّ وضعته مقتضىوما على له وقدره لكماله
تعاىل*  علمه برآٌء(وقال ِانِني وقَوِمِه الَِبيِه ِهيمرِاب قَالَ أي) ٢٦: الزخرف*وِاذْ
تمِم(برئ تعبدوا)ونَدبعا اليت اآلهلة من سيهِديِن(اي هفَِان فَطَرِني الَِّذي  *  ِاالَّ

و)٢٧: الزخرف املستقيم القوميالصراط عِقِبِه( * الطريق ِفي باِقيةً كَِلمةً * وجعلَها

او) ٢٨: الزخرف ذريته يف بقاءها اراد اي باقية التوحيد كملة ابراهيم وجعل اي
قوله كلمة ابراهيم لَك(وجعل مسِلمةً اُمةً ذُريِتنا ِمنو لَك مسِلميِن واجعلْنا *ربنا

الرسول) ١٢٨: البقرة جمئ اىل ودوامها ذريته يف ملته بقاء منا ا طلب اي باقية
منهم فيهم الرسول ببعث متصلة ذريته يف باقية فجعلتها دعاءه فاستجبت منهم
او فيهم لبقائها سببا وكونه ذريته يف بقاءها الستدعائه ابراهيم اىل اجلعل فاضاف

باقية كلمة فجعلتها بقاءها منا ابراهيم فيهمفطلب الرسول جمئ اىل ذريته يف دائمة
يف*  منهم عنهما اهللا رضي عباس ابن عن بسنده تفسريه يف محيد بن عبد واخرج

تعاىل عِقِبِه(قوله ِفي باِقيةً كَِلمةً عقب) وجعلَها يف باقية اهللا االّ اله ال ان شهادة قال
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السالم عليه جرير* ابراهيم وابن محيد بن عبد يفواخرج جماهد عن املنذر وابن
تعاىل عِقِبِه(قوله ِفي باِقيةً كَِلمةً اهللا) وجعلَها االّ اله ال ان شهادة عبد* قال وقال

تعاىل قوله يف قتادة عن شيبان عن يونس حدثنا محيد ِفي(بن باِقيةً كَِلمةً وجعلَها
والتوحي) عِقِبِه اهللا االّ اله ال ان شهادة بعدهقال من يقوهلا من ذريته يف يزال ال * د

تعاىل قوله يف قتادة عن معني ابن عن تفسريه يف الرزاق عبد كَِلمةً(وقال وجعلَها
عِقِبِه ِفي ويعبده) باِقيةً اهللا يوحد من ذريته يف يزال ال والتوحيد االخالص قال

جريج ابن وقال قال مث املنذر ابن يف]١[اخرجه اآلية بعديف يزل فلم ابراهيم عقب
اهللا االّ اله ال بقوله ويعبده اهللا يوحد من ابراهيم ذرية يزل* من فلم آخر وقول وقال

لعل اي يرجعون لعلهم الساعة تقوم حىت اهللا يعبدون الفطرة على ذريته من ناس
ذريته من املوحدين بدعاء اهللا اىل يرجعون دور كل يف منهم اضرب* املشركني مث

متعتعن بل قوله اىل ذريته يف باقية كلمة االسالم وملة التوحيد كلمة ابراهيم جعل
امنا ذريته يف السالم عليه ابراهيم ملة ودوام التوحيد بقاء ان اىل اشارة وآباءهم هؤالء
بقاء فكان العمر وطول النعمة من وآبائهم قريش من القوم هلؤالء اهللا باعطاء هو

ذر يف التوحيد اياهمتهيكلمة اهللا بامداد وسلم عليه اهللا صلى الرسول مبعث اىل
باملد ابراهيم اىل وآباءهم هؤالء متعت اي مبني ورسول احلق جاءهم حىت وحفظهم
اىل ذريته يف اخلليلية وامللة االبراهيمية الكلمة فبقيت نسلهم انقطاع وعدم عمرهم يف

دعو ظهور اي احلق باملعجزةجمئ طاهر ورسول القاهرةالتوحيد لنا* ات اهللا فاخبار
فيهم تزل مل باقية ابراهيم ذرية يف االسالم وملة التوحيد كلمة جعل انه القرآن يف
آبائه جهة من هو امنا فيهم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بعثة اىل ابراهيم لدن من

السالم عليه ابراهيم اىل كلهم ص* واجداده النيب ايب اهللا عبد توحيد اهللافثبت لى
السالم عليه ابراهيم اىل آبائه سائر وتوحيد واسالمهما وامه وسلم ان* عليه وذلك

                                                 

)
١

سنة)  تويف االسالم يف الكتاب الف من اول القريشي امللك عبد جريج مكة.] م٧٦٦. [هـ١٤٩ابن يف
وكرما شرفا اهللا زادها  املكرمة
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عله اهللا صلى حممد صورة صلبه يف رجال اصالب يف شاهد ملا السالم عليه ابراهيم
تلك ظهور ان وشاهد وملته احلق احياءه ورأى واحلكمة بالكتاب وبعثه وسلم

احل احلضرة يف احملمدية وافناءالصورة اهللا اىل واالنقياد باالسالم يكون امنا سية
يف والتوحيد االسالم يبقى ان اهللا من طلب بظهوره مغرما وكان اهللا يف الوجود
لظهور سببا ذلك ليكون الرسول بعثة اىل قرن بعد وقرنا نسل بعد نسال ذريته

فكا الدين ويكمل احلق يظهر وما القرآنية والنسخة احملمدية صلىالصورة ابواه ن
منهم الرسول بعث الدعاء يف ابراهيم طلب الذين املسلمة االمة من وسلم عليه اهللا
ابراهيم اىل النيب آباء مجيع يف اي ذريته يف باقية التوحيد كلمة اهللا وجعل بالكتاب

تعاىل بقوله شهد كما منهم الرسول جمئ عِقِبِه(اىل ِفي باِقيةً كَِلمةً انوك) وجعلَها
من رجال اصالب يف شاهده الذي الرسول ظهور يف اهليا تدبريا ابراهيم من ذلك
التوحيد ببقاء االّ ذلك يكون وال واحلكمة بالكتاب ظهوره اهللا من فطلب ذريته
قوله الن وسلم عليه اهللا صلى بعثه اىل النيب آباء مجيع يف ذريته يف اهللا اىل واالنقياد

كَِلم(تعاىل عِقِبِهوجعلَها ِفي باِقيةً قوله) ةً مِبني( اىل ورسولٌ قالْح مآَءهج   * حتى

ذلك) ٢٩: الزخرف تعاىل* يقتضي اْالَمِر(وقال ِمن شِريعٍة علَى اكلْنعج ثُم
الَيعلَمونَ الَِّذين اَهوآَء ِبعتت والَ تعا) ١٨: اجلاثية*فَاتِبعها ِاالَّ(ىلوقال اُِمروا وما

اَهللا ِدينِليعبدوا ذَِلكو الزكَوةَ ويؤتوا الصلَوةَ ويِقيموا حنفَآَء ينالد لَه ِلِصنيخم
يف) ٥: البينة*الْقَيمِة دينه وبقاء ابراهيم ملة بقاء عن اآليات هذه يف تعاىل اهللا فاخرب

اهللا صلى بعثه اىل احلنيفيةذريته امللة تلك باتباع ببعضها وامرنا منهم وسلم عليه
هلا باتباعه ايضا بعضها يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وامر اخلليلية والشريعة
يف ملته بقاء صح فاذا وسلم عليه اهللا صلى له شرعا كوا حيث من ا ودعوته

وا ابويه توحيد صح وسلم عليه اهللا صلى بعثه اىل االمةذريته من لكوما سالمهما
تعاىل قال كما مسلمة امة لكوما بل ابراهيم ذرية من اُمةً(املسلمة كَانَ ِهيمرِاب ِانَّ

فافهم) ١٢٠: النحل*قَاِنتا قرابته ذوي اىل نسبته من اقرب اليهما نسبته فان
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احلن*  التخليص امللة ان االسيواعلم هي اليت اخلليلية والشريعة بعثةفية اىل اتصلت الم
واحياء باتباعها وامر ومنها فيها هو بعث بل وسلم عليه اهللا صلى حممد نبينا

تعاىل قال كما ِالَيك(احكامها اَوحْنآ ِنيفًاثُمح ِهيمرِاب ِملَّةَ ِبعات وقعت) اَِن وما
اهللا صلى نبينا وشريعة ابراهيم شريعة بني اي الشريعتني بني وسلمالفترة منعليه

وسلم عليه اهللا صلى بعثته وعدم السالم عليه ابراهيم شريعة اندراس بعثحيث النه
شريعته اصول السالم عليه ابراهيم وضعها اليت االحكام وكانت ابراهيم دين يف
عليه اهللا صلى نبينا بعثة ابراهيم ملة من االهلي الغرض كان بل وسلم عليه اهللا صلى

بالكت فيها اختصاصهوسلم مع البشرية والنبوات االهلية الشرائع جلميع املستوعب اب
عليها زائدة جبيوش* باحكام السالم عليه ابراهيم دين يف والفتنة الفترة وقعت بل

د يف الفترة وقعت كما االسالم على منهم الغلبة ووقوع االصنام عبدة من نيالشرك
التابعني زمان يف وسلم عليه اهللا صلى بقاءنبينا مع الضالة الفرق حبدوث وبعدهم

ابراهيم ملة باتباع وسلم عليه اهللا صلى نبينا امر تعاىل اهللا فان واملسلمني االسالم
امللة اقاموا الذين اىل وسلم عليه اهللا صلى بعثه زمان اىل ملته ووجود السالم عليه

الصالة يف وسلم عليه اهللا صلى قال كما امللة قامت وم فقدم(والدين اقامها ن
الد الدينياقام هدم فقد تركها ومن ابراهيم * )ن زمان من وبقاؤها امللة فامتداد

يف املسلمني بوجود االّ يقع ال وسلم عليه اهللا صلى نبينا زمان اىل السالم عليه
عليه بعثته زمان يف ابراهيم ملة وجود ثبت فاذا اياها واقامتهم بينهما اليت االزمنة

والس اهللالصالة صلى بعثته زمان اىل السالم عليه ابراهيم زمان من وجودها ثبت الم
املراد الن وتوحيده اهللا عبد ابيه اسالم ثبت ابراهيم ملة وجود ثبت واذا وسلم عليه

بالعبودية والتحقق اليه االمور وتسليم تعاىل اهللا اىل االنقياد احلنيفية امللة احملضةمن
ال الصورة ظهور توجب عليهلكاليت اهللا صلى وبعثته ظهوره منها واملراد احملمدية ية

وقال بالعبد احلق مساه وهلذا العبودية بصفة اهللا عبد صلب من ظهر فاذا وسلم
)سباَِذالَّانَح ِبرسي عبود) ١: اإلسراء*ِهِدبعى النيعلم ا وحتققه اهللا عبد ة
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باال االّ ا التحقق يتصور وال ابيه سر واالالولد وكذلكسالم والتوحيد اهللا اىل نقايد
االسالم ودين السالم عليه ابراهيم ملة على وسلم عليه اهللا صلى ابواه فكان امه

والسالم الصالة عليه حممد ابنهما اىل اتصل ِقيالً(الذي اِهللا ِمن قداَص نمو *

الس() ١٢٢: النساء يهِدي وهو قالْح يقُولُ ).٣٣: االحزاب*ِبيلَواُهللا

الرابع( عليهيفاملطلع آدم اىل نسبه طهارة على دلت اليت االحاديث
وسلم)السالم عليه اهللا صلى النيب اىل(قال الطاهرة االصالب من ينقلين اهللا يزل مل

الطاهرة اهللا * )االرحام رضي هريرة ايب عن البخاري اخرجه آخر حديث يف وقال
رسول قال قال وسلمعنه عليه اهللا صلى قرنا(اهللا آدم بين قرون خري من بعثت

فيه كنت الذي القرن من كنت حىت من* ) فقرنا وآبائي اصويل صور يف بعثت اي
يف بعثت اي آدم بين قرون خري من قرن كل يف اهللا عبد اىل السالم عليه آدم لدن

تعاىل قوله تفسري يف قيل وهلذا القرن ذلك ير(خري تقُوماَلَِّذي ِحني ِفي*يك كقَلُّبتو
اِجِدينخري) ٢١٩: الشعراء*الس وكان ساجد اىل ساجد من نوره ينقل كان انه

والصور الشجر مبرتلة والقرون للشجرة االصل مبرتلة النه قرن بعد قرنا القرون تلك
و وامثارها وازهارها واوراقها الشجرة اغصان مبرتلة املشهودة املدداملوجودة جيئ ال

الظهور يف زلت ما اي كنت حىت اصلها من االّ واوراقها واغصاا للشجرة والفيض
من اب صورة واسطة بغري كنت ان اىل املقدرة القرون يف املعينة اآلباء اصالب يف
الكلية بالرسالة يب املختصة االهلية اجلمعية والصورة الكلية البشرية بالصورة بل اآلباء

يف وظهرالعامة اصالم يف هو كان الذين آباؤه كانت فحينئذ فيه كنت الذي القرن
القرن ذلك خري قرن كل يف اهللا عبد ابيه اىل السالم عليه آدم لدن من بصورهم
االمكان بقعة يف املمكنة االعيان على اهللا وافاضه االمسائية للجمعية مظاهر لكوم

صلى جسمه مادة حمل وكوم اجلمعية تلك جتلىمن فيه الذي وسلم عليه اهللا
جبسمه احملمدي الكلي اهللا* الروح رضي انس عن النبوة دالئل يف البيهقي واخرج

قال وسلم عليه اهللا صلى النيب ان يف(عنه اهللا جعلين االّ فرقتني الناس افترق ما
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اجلاهلية عهر من شيء يصبين فلم ابوي بني من فاخرجت افترق * )خريمها ما اي
منهماالن فرقة خري يف اهللا جعلين االّ فرقتني قرن يف السالم عليه آدم لدن من اس

ابو بني من القرن بذلك املختص االب صورة يف قرن كل يف يصبينيفاخرجت فلم
مسلمني آدم اىل آبائه مجيع فكانت وغريها االصنام عبادة من اجلاهلية عهر من شيء

غري يف او اجلاهلية عهد يف كانوا شرعي* هسواء نكاح من ابوي بني من وخرجت
الطهارة على اخلروج يف اي انتهيت حىت آدم لدن من زنا اي سفاح من اخرج ومل
فانا السفاح وشني اجلاهلية اهل اوصاف من ساملا آمنة وامي اهللا عبد ايب اىل االصلية

ابا وخريكم نفسا سننه* خريكم يف البيهقي اجلاهل(واخرج سفاح من ولدين يةما
االسالم نكاح االّ ولدين ما منهم)شيء املرأة كانت زناهم السني بكسر وسفاحهم

يتزوجها مث مدة الرجل عساكر*  تسافح وابن وابونعيم الطرباين خرجت(واخرج
من يصبين ومل وامي ايب ولدين ان اىل آدم لدن من سفاح من اخرج ومل نكاح من

ش اجلاهلية ابونعيم * )يءسفاح ]١[واخرج
يزل( ومل سفاح على قط ابواي يلتق مل

تتشعب ال مهذبا مصفى الطاهرة االرحام اىل الطيبة االصالب من ينقلين اهللا
خريمها يف كنت االّ مردويه* ) شعبتان وسلم]٢[وابن عليه اهللا صلى اهللا رسول قرأ

)فُِسكُماَن ِمن رسولٌ آَءكُمج ق) ١٢٨: التوبة*لَقَد الفاء بفتح انفسكم(الاي انا
نكاح كلنا سفاح من آدم لدن من آبائي يف ليس وحسبا وصهرا وروى * )نسبا

سعد للنيب]٣[ابن كتبت قال ابيه عن الكليب بن السائب بن حممد عن عساكر وابن
امر من كان مما شيئا وال سفاحا فيهن وجدت فما ام مخسمائة وسلم عليه اهللا صلى

يف* اجلاهلية نعيم ابو عنهماواخرج اهللا رضي عباس ابن عن طرق من النبوة دالئل
وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال اىل(قال الطيبة االصالب من ينقلين اهللا يزل مل

                                                 

)
١

االصفه)  أمحد سنةابونعيم تويف الشافعي  .]م١٠٣٩. [هـ٤٣٠اين

)
٢

سنة)  تويف االصفهاين أمحد مردويه  .]م١٠١٩. [هـ٤١٠ابن

)
٣

سنة)  تويف البصري حممد سعد  .]م٨٤٥. [هـ٢٣٠ابن
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الكدورات من مصفى آدم لدن من واالمهات اآلباء صور يف الطاهرة االرحام
االّيالطب قرن كل يف شعبتان تتشعب ال السفلية االوصاف عن مهذا يفعية كنت

قال * )خريمها انه وسلم عليه اهللا صلى النيب عن عباس ابن بني(وعن نورا كنت
وتسبح النور ذلك يسبح عام بالفي آدم تعاىل اهللا خيلق ان قبل تعاىل اهللا يدي
اىل اهللا فاهبطين صلبه يف النور ذلك القى آدم اهللا خلق فلما بتسبيحه املالئكة

يف وجعلين آدم صلب يف الناراالرض يف يب وقذف السفينة يف نوح يفصلب
حىت الطاهرة واالرحام الكرمية االصالب من ينقلين اهللا يزل مل مث ابراهيم صلب

قط سفاح على يلتقيا مل ابوي من وصححه  * )اخرجين والترمذي مسلم واخرج
وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال االسقع بن واثلة من(عن اصطفى اهللا ان

قريشاو كنانة من واصطفى كنانة امساعيل ولد من واصطفى امساعيل ابراهيم لد
هاشم بين من واصطفاين هاشم بين قريش من ابو * )واصطفى احلافظ اخرجه وقد

بلفظ واثلة حديث من العباس فضائل يف يوسف بن محزة اصطفى(القاسم اهللا ان
و خليال واختذه ابراهيم آدم ولد ابراهيامن من منصطفى واصطفى امساعيل م

بين من اصطفاين مث املطلب عبد بين هاشم بين من اصطفى مث وقريشا كنانة مضر
املطلب العقىب)عبد ذخائر يف الطربي احملب سعيد* اورده ابن طبقاته]١[واخرج يف

وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال عباس ابن وخري(عن مضر العرب خري
وخ مناف عبد بنو عبدمضر بنو هاشم بين وخري هاشم بنو مناف عبد بين ري

خريمها يف كنت االّ آدم اهللا خلق منذ فرقتان افترق ما واهللا يف)املطلب كنت اي
والزمان القرن ذلك اهل من الفرقتني خري وزمان قرن الدين* كل جالل قال

ان معىن وكلها لفظا اكثرها تصرح املذكورة االحاديث ان اعلم النيبالسيوطي آباء
ليس والكفر الشرك دنس من مطهرون وحواء آدم اىل وامهاته وسلم عليه اهللا صلى
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سنة)  تويف املغريب علي الدين نور سعيد تونس.] م١٢٨٦. [هـ٦٨٥ابن  يف
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اهللا قال جنس يقال بل مصفى وال طاهر وال خمتار حقه يف يقال ال النه كافر فيهم
الْمنِا(تعاىل منقوال)سجنونَكُِرشما زال ما مشرك اجداد يف يكون ال ان فوجب

الطا االصالب ساجدمن اىل ساجد من نوره ينقل زال وما الطاهرة االرحام اىل هرة
تعاىل اهللا قال تقُوم(كما ِحني يكري الساِجِدين*اَلَِّذي ِفي كقَلُّبت٢١٩: الشعراء*و (

وجب وحينئذ مسلمني كانوا وسلم عليه اهللا صلى آبائه مجيع ان على تدل فاآلية
ما ابراهم والد بان عمهالقطع ذلك كان امنا الكافرين من ايب* كان ابن واخرج

تعاىل قوله يف عباس ابن عن ضعيف بسند آزر(حامت الَِبيِه ِهيمرِاب قَالَ : االنعام* وِاذْ

تارخ) ٧٤ امسه وامنا آزر امسه يكن مل ابراهيم ابا ان وابن* قال حامت ايب ابن واخرج
صحيح بعضها طرق من باسانيد آزراملنذر ليس قال جماهد ابراهيمأعن واخرج* با

تعاىل قوله يف جريج ابن عن صحيح بسند املنذر آزر(ابن الَِبيِه ِهيمرِاب قَالَ قال)وِاذْ
فاخل بن ناخور بن شاروخ بن تارخ او يترخ بن ابراهيم هو وامنا بابيه آزر ليس

العم على االب لفظ تطلق والعرب عمه آزر كان شاوحينئذ قولهئاطالقا يف كما عا
ِلبِنيِه(تعاىل قَالَ ِاذْ توالْم قُوبعي رضح ِاذْ شهدآَء متكُن ِدياَمعب ِمن تعبدونَ ما

قحِاسو وِاسمِعيلَ ِهيمرِاب آِئكاَب ِالَهو كِالَه دبعن وقال)١٣٣: البقرة* قَالُوا
وا ايضا العقىبالسيوطي ذخائر يف الطربي احملب اورده فيما شاذان بن علي ابو خرج

صفية على قريش من ناس دخل قال عنهما اهللا رضي عباس ابن عن البزار مسند ويف
اهللا رسول منا صفية فقاليت اجلاهلية ويذكرون يتفاخرون فجعلوا املطلب عبد بنت

النخلة نبتت فقالوا وسلم عليه اهللا يفاصلى الشجرة ذلكو فذكرت الكباد االرض
على فقام الناس يف فنادى بالال وامر فغضب وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول صفية

فقال انا(املنرب من الناس قال)ايها اهللا رسول انت بن)انسبوين(قالوا حممد قالوا
قال املطلب عبد بن اهللا اص(عبد الفضلهم اين اهللا فو اصلي يرتلون اقوام بال الفما

موضعا احلاكم* ) وخريهم اهللاربيعةعن]١[واخرج صلى النيب بلغ قال احلارث بن
                                                 

)
١

سنة)  تويف حممد نيشابور.] م١٠١٤. [هـ٤٠٥احلاكم  يف
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فغضب كناس يف انبتت خنلة كمثل حممد مثل امنا فقالوا منه نالوا قوما ان وسلم عليه
فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا فجعلين(رسول فرقتني فجعلهم خلقه خلق اهللا ان

قبا جعلهم مث الفرقتني خري فجعلينمن بيوتا جعلهم مث قبيال خريهم من فجعلين ئل
بيتا خريهم قال)من بيتا(مث وخريكم قبيال خريكم اهللا * )انا صلى النيب ان واعلم

االرواح مجيع واصل والكونية االهلية احلقائق مجيع اصل حقيقته كانت ملا وسلم عليه
ان اهللا اراد فلما لبه ولب فيه املنفوخ آدم روح هو واجلودكان الكرم خزائن به يفتح

الروح لب يف آدم يف نفخه والشهود اجلمع حضرات من االمساء اعطيات به ويظهر
وزمان قرن كل يف اهللا عبد ابيه اىل آدم من آبائه لب صورة يف ظهر فما فيه املنفوخ
عليه اهللا صلى انه احدمها لوجهني وذلك والزمان القرن ذلك اهل خري هو كان االّ

الروحوسلم النه وروحها االنسانية البشرية والصور الكونية الصور مجيع اصل
صورة وال روح مياثله فال غريه فيها يتعني وال والوترية الفردية حضرة من املفاض
فال والسفلية العلوية الصور مجيع واصل والعينية العلمية التعينات من تعني اول النه

وكان منه تفرعت اليت الصور آبائهمتاثله صور من صورة اي ففي ولبها روحها هو
يف الصور مجيع خري هو كان وتعني ظهر اهللا عبد ابيه اىل السالم عليه آدم لدن من

الصور تلك مجيع اىل واالمداد االفاضة ومنه الكل روح النه القرن ملا* ذلك والثاين
ا على حصوله توقف الذي االمكان عامل اجياد من االهلي املراد احملمديةكان لصورة

من القرون مجيع يف آبائه من واحد كل يف احملمدية الصورة كانت الشهادية احلسية
القرون من قرن كل يف وخريها وامجعها الصور مجيع اكمل اهللا عبد ابيه اىل آدم لدن
يف وجتلت ظهرت امنا االهلية الصورة الن آبائه صور يف فيها صورته ظهرت اليت

قابليت حبسب قرنصورته كل يف وحصلت حتققت امنا الربانية واملعرفة واستعدادها ها
وجهة صورة كل ويف واكملها وامجعها الصور مجيع انور لكوا الصورة بتلك
كلها الصور سيدة الصورة تلك كانت فيها وتعني وسلم عليه اهللا صلى روحه توجد

كاملن آدم لدن من وسلم عليه اهللا صلى آبائه صور كانت واملراحلوحينئذ ازل
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لكمال والعماء اجلمع حضرة ومن الظهور عامل اىل وسلم عليه اهللا صلى لروحه
فناء تقتضي اليت احملضة العبودية حضرة مرتل اىل وصل ان اىل واالستجالء اجلالء
يف الثابتة لعينه كان الذي الذايت الكلي بالفقر وحتققه والصفات بالذات فيها العبد

العدم حال ويف وصولهالعلم وهو اوال العلمية احلضرة يف الكلي تعينه يقتضي الذي
احملمد احلسية صورته ظهرت فلهذا اهللا عبد ابيه الصورةياىل على اهللا عبد ابيه من ة

بالعبودية لتحققه الكلي واالستجالء اجلالء الجل احلق ارادها اليت الكمالية الكلية
من احملمدية الصورة وظهور تعاىل هللا احمللاحملضة لطهارة الذاتية االصلية الطهارة على ه

بالعبودية اهللا عبد فلتفرد اخللقية واالوصاف الكونية الصفات من االصفى االنور
روح ومنها فيها تعني اليت الفردية كرتبة احلسية احملمدية الصورة هذه كانت احملضة

و تتعني ال احملمدية الصورة الن اوال وسلم عليه اهللا صلى الفرديةنبينا من االّ تظهر ال
الطاهرة االرحام اىل الطاهرة االصالب من ونقله آبائه من الساجدين يف تقلبه فكان
فيه واالستعداد القوة حتصيل عني الطاهرة االصالب اىل الطاهرة االرحام ومن
الكلية بالصورة ظهوره فيها حصوله يقتضي اليت احملضة العبودية رتبة اىل للوصول

اهللاحملمدية من ابراهيم طلب فلهذا فيه اآلحادية اجلمعية االهلية الصورة ولنفخ
حيصل حىت ذريته يف واالنقياد االسالم بقاء وطلب اهللا اىل واالنقياد اسالمه
الذي الرسول لظهور الذايت والفقر الكلي والتوجه اهللا اىل واالنقياد منهم االستعداد

ذريته من الرجال اصالب غيوب يف الظهورشاهده وحيصل االهلي االمر به ويظهر
ابراهيم قال كما به اراده الذي علَيِهم(الكلي يتلُوا مهِمن رسوالً ِفيِهم وابعثْ

ِكيمالْح ِزيزالْع تاَن كِان كِّيِهمزيو والِْحكْمةَ ابالِْكت مهلِّمعيو اِتكالبقرة*آي :

ص) ١٢٩ قال وسلموهلذا عليه اهللا دعوة(لى ورؤياايبأنا عيسى وبشرى ابراهيم
وبعثه)امي احملمدية الكلية بالصورة ظهوره ان اىل والسالم الصالة عليه فاشار

جرى الذي ونفسه السالم عليه ابراهيم ابيه دعوة من هو امنا العامة الكلية بالرسالة
يقتض اليت الكلية العبودية رتبة من ببعثه حقه سيمايف وال آبائه يف اهللا اىل االنقياد يها
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االّ الولد يظهر ال اذ له واالستعدادية االستقرارية املراتب آخر مها اللذين ابويه يف
االّ الولد يف تتعني ال اليت اجلسمانية الصورة يف فكيف االخالق يف وهذا ابويه بصورة

اهللا صلى ابويه يف الطهارة كانت ملا وهلذا والديه النهايةحبسب يف وسلم عليه
يقبل ال الذي خريه يف ابويه يف التفرد يف تعينه حيث من الغاية الصفوة فيه وبلغت
التعدد الستحالة اخت وال اخ ابويه من والدته يف يشاركه ولد هلما يكن مل التجزؤ
انتقلت منهما وانتقل فردا الفردية رتبة يف ظهر فلما الفردية الرتبة تلك يف والتكثر

انفصالهال بعد احلس يف وبقاء وجود هلما يبق فلم بصورته هو وظهر ايضا فيه فردية
وقيل شهرين محل وهو قيل محل وهو فمات ابوه فاما ابواه عنه مات وهلذا منهما
من آت وهو املنورة طيبة يف مات انه فقيل املهد يف وهو مات وقيل اشهر سبعة

ب املطلب عبد ابيه اخوال عند الشام النجارجتارة صالح*  ين احلافظ االمام وذكر
محلت حني اهللا عبد سن كان الربية خري مولد يف السنية الدرة كتابه يف العالئي الدين
التمر منها ليشتري املدينة اىل ذهب مث عاما عشر مثانية حنو اهللا برسول آمنة منه

والسال الصالة عليه والنيب النجار بن عدي بين اخواله عند ا علىفمات محل م
سنة* الصحيح وعشرين اثنتني ابن وهو مات تويف*  وقيل يوم اهللا لعبد كان وقيل

سنة وعشرون سبع* مخس وقيل سنة ثالثني ابن آمنة تزوج يوم اهللا عبد كان وقيل
سنة عاما* عشرة عشر مثانية بنت وهي فماتت وسلم عليه اهللا صلى امه واما

به تزور طيبة به قدمت قد ومعهاوكانت شهرا عندهم به فاقامت ابيه اخوال
امين ام قال* مملوكته النابغة دار رأى ملا وسلم عليه اهللا صلى انه سعد ابن واخرج

ال وأحسنت امي يب نزلت خيتلفونعذه اليهود من قوم وكان النجار بين بئر يف وم
االم هذه نيب هو يقول احدهم فسمعت امين ام قاليت ايلّ ينتظرون دارعلي وهذه ة

رواية ويف باالبواء ماتت به امه رجعت وملا كالمهم من كله ذلك فوعيت هجرته
سنني ست ابن وهو امه فماتت مبكة التابعة دار يف اخرى ويف باحلجون دفنت اا
وقيل تسعا وقيل سبعا وقيل مخسا وقيل سنني اربع وسلم عليه اهللا صلى بلغ ملا وقيل
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امه ماتت عشر انفصالهوتقد* اثين على منه انفصاله لتقدم امه على ذلك يف ابوه م
صور يف بل ابيه صورة يف ظاهرا كان النه منه انفصاله بعد وجوده بقاء وعدم منها

قال وهلذا كلهم الطاهرة(آبائه االرحام اىل الطاهرة االصالب من ينقلين اهللا يزل )مل

واما فظاهر والدته قبل اما ذلك يف عنه امه امهوتأخرت بلنب فليتغذى والدته بعد
ابوه كان فلما حجرها يف انتشاءه ملشاهدا عينها فتقر حجرها يف ويترىب ابيه من
الفردية مظهر االلوهية حضرة اىل توجهه استدامة تقتضي اليت بعبوديته اهللا عبد
على التحقق يف الفردية واقتضت غريه فيه يتعني ال الذي فيه املتعني املفرد ودوعاء
الفرد مع انتقلت امه رحم اىل اهللا عبد من االنتقال الكمالية الكلية البشرية الصورة

البش الصورة لتكمل رمحها اىل فيها يفراملتعني الفردية وتتحقق فيها احملمدية ية
كان الذي الفرد فيها وتعني وسلم عليه اهللا صلى ابيه يف ا تتحقق مل اليت الصورة

عبد ابيه يف فيها الرائقةكامنا الذاتية واالرادة البالغة االهلية احلكمة اقتضت فلما اهللا
يف الفردية الكليةاحتقق الصورة يف فيها املعني الفرد وتعني احملمدية البشرية لصورة

يف وظهر منها ولد امه رحم يف وسلم عليه اهللا صلى نشأته وتكاملت الكمالية
ب منها انفصل فلما الشهادية احلسية صلىالصورة البويه كالروح كانت اليت الفردية

يف تتعني ال الفردية الن روح بال صورا بقيت فيها هو وحتقق وسلم عليه اهللا
فيهاا وسلم عليه اهللا صلى تفرد فلهذا الواحد الشخص غري تقتضي وال لشخصني

واالمر االهلي احلكم الن غريه آخر ولدا انتاجهما وعدم ابويه موت االمر فاقتضى
لزمال احلياة يف ابواه كان فلو فيها املتعني والفرد الفردية حضرة من يفاض امنا رباين

وسلم عليه اهللا صلى قال وهلذا حقوقهما ومراعاة او(اكرامهما والدي ادركت لو
الجبته حممد يا ينادي الكتاب بفاحتة فها قرأت قد العشاء صالة يف وانا احدمها

اال)لبيك شعب يف البيهقي الصادق* ميانذكره جعفر يتم]١[وقال امنا عنه اهللا رضي
حق عنقه يف ملخلوق يكون لئال وسلم عليه اهللا رتبة* صلى هلا العلية احلضرة وهذه

                                                 

)
١

سنة)  تويف الباقر حممد بن الصادق جعفر املنورة.] م٧٦٥. [هـ١٤٨اإلمام املدينة  يف
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فلهذا هلا والعبادة والتذلل االلوهية حضرة سوى الغري اىل التوجه ال واالفاضة السيادة
العزة عليه الحد كانت ال* ما ان وهو آخر امر الفردوفيه غري يقتضي ال كما يتم

كذلك الكثرة تنشأ منه الذي الواحد غري فيها يتعني ال اليت الفردية مرتبته يف الواحد
اخللقية النسب عن النظر بقطع االّ يتحقق ال احلسية الصورة يف الظاهر يف
املسمى وجه سوى االمسائية اجلزئية الوجوه عن باالعراض بل الكونية واالوصاف

جي االّالذي االمسائية االهلية الصورة تتجلى وال االمسائية الوجوه مجيع اليتيممع على
سوى له يبق فلم اخللقية الكثرة تعلق عن وانقطع وصفاته بذاته اهللا يف فين الذي
االهلي االمر اقتضى فلما اهللا اىل الذايت الفقر ونسبة االلوهية حضرة اىل العبودية نسبة

اهللا صلى به احلق تقتضيظهور اليت االمسائية اجلمعية بالصورة له وجتليه وسلم عليه
فكان الظاهر يف باليتيمية وسلم عليه اهللا صلى حتقق الشهود وكمال العبودية كمال

التسمي يف رتبةبالعلما وهذه باليتيمية االّ الظهر يف تتحقق ال الفردية الن يتيم
اخل االوصاف عن باالنسالخ االّ تتحقق ال االهليةحممدية بالصورة والتحقق لقية

بقوله تعاىل احلق اشار هذا واىل ِهي(االمسائية ِبالَِّتي ِاالَّ الْيِتيِم مالَ تقْربوا والَ
نسباجلناب) ١٥٢: االنعام*اَح واالختصاص العبودية وامر الوجوب امر فاقتضى

وسلم عليه اهللا صلى ابيه موت تع* االهلي احلق ان حممداواعلم سيدنا خلق ملا اىل
الجل الكمالية الكلية والصورة االمسائية االهلية الصورة الظهار وسلم عليه اهللا صلى
وآمنة ابا اهللا عبد يكون ان علمه مقتضى على االزل يف وعني واالستفاضة االفاضة
واقتضت احملمدي الظهور واقتضاها االلوهية حضرة اقتضتها اليت الصورة على له اما

فظهراا له ابوين جعلهما احملمدية الكمالية الكلية الصورة على منهما لظهور
اآلباء من احد ا يظهر مل اليت الفاضلة واالخالق واحملاسن الكلية بالكماالت
االهلية الكماالت جبميع ظهرت اليت احملمدية الصورة انتجا اذ آدم بين من واالمهات

مج فيها وظهرت الوجوب سوى طهارةاالمسائية يف يتوهم فال االنسانية الكماالت يع
نسب من شعرة او اليهودية عرق من بقية عنده بقيت من االّ وطهارما نسبه



 -١٧٨-

وبعدم وسلم عليه اهللا صلي حممد لسيدنا الكلية بالعداوة ظهروا الذين النصارى
با اعوذ وسلم عليه اهللا صلى حممد ودين السالم عليه ابراهيم دين اىل مناالنقياد هللا

اهلدى بعد .الضالل

هلما( تشريفا به وامياما ابويه إحياء يف اخلامس من)املطلع كثريا ان اعلم
شاهني ابن مثل وغريهم احملدثني البغدادي]١[حفاظ اخلطيب ابوبكر واحلافظ

ذهبوا]٢[والسهيلي وغريهم املنري بن الدين ناصر والعالمة الطربي واحملب والقرطيب
اهللا ان عائشةاىل عن اسند ضعيف حبديث لذلك واستدلوا به فآمنا ابويه له احيا

بعقبة فمر الوداع حجة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بنا حج قاليت عنها اهللا رضي
متبسم فرح وهو ايلّ عاد مث طويال عين فمكث فرتل مغتم حزين باك وهو احلجون

فقال ذلك يف له اهللا(فقلت فساليت امي لقرب يبذهبت فآمنت فاحياها حيييها ان
اهللا ولكن) وردها موضوع انه قيل بل احملدثني باتفاق ضعيف احلديث وهذا

ايامها اهللا احياء يف االختالف هو فيه االختالف وسبب وضعه ال ضعفه الصواب
سواء احلديث ذا اسالمهما على االستدالل يف حنتاج ال كان وكيفما به وامياما

او ضعيفا حياماكان يف الصحيحة واالحاديث بالكتاب اسالمهما لثبوت موضوعا
بعد سيما وال عليه اهللا وقبضهما السالم عليه ابراهيم جدمها دين على كانا الما
املكرم واحلجر االعظم االكسري هو الذي االمحدي والنور احملمدي الروح عبور

منه الذي منهما اخلتمي احملمدي اجلسم وانتشار االحكامفيهما مجيع ظهرت
االحياء بعد واماتتهما احيائهما فثبوت احملمدية الكمالية واالوصاف االسالمية
االحتجاج اىل اسالمهما اثبات يف حاجة فال فقط حسا به باالميان تشريفهما يوجب
به امياما على االستدالل يسقط بل موضوع بانه االعتراض فسقط احلديث بذلك

ا على به استدل ومطلعملن احملمدي الروح مطرح كانا فاما االحياء بعد مياما

                                                 

)
١

سنة)  تويف عمر ابوحفص شاهني  .]م٩٩٥. [هـ٣٨٥ابن

)
٢

سنة)  تويف االندلسي السهيلي الرمحن  .]م١١٨٥. [هـ٥٨١عبد
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كلها الوجودية واالعيان الكونية املظاهر على اشرق الذي الصمدي .النور

النار( يف اما على مسلم حبديث استدل من على الرد يف السادس املطلع
ذلك على به احلكم جواز ق) وعدم رجال ان عنه اهللا رضي انس عن مسلم الروى

قال ايب اين اهللا رسول النار(يا قال)يف دعاه قام النار(فلما يف واباك ايب  * )ان

يف استأذن وسلم عليه اهللا صلى انه عنه اهللا رضي هريرة ايب عن ايضا مسلم روى
له يؤذن فلم ألمه قوله* االستغفار لفظة ان النار(اعلم يف واباك ايب يتفق) ان مل

وامن الرواة ذكرها وهيعلى عنه اهللا رضي انس عن ثابت عن سلمة بن محاد ذكرها ا
يف واباك ايب ان يذكر فلم ثابت عن معمر خالفه وقد منها مسلم رواه اليت الطريق

قال ولكن بالنار(النار فبشره كافر بقرب مررت على)اذا فيه داللة ال اللفظ وهذا
البتة بامر وسلم عليه اهللا صلى البزار* والده طريقواخرج من والبيهقي والطرباين

رسول يا قال اعرابيا ان ابيه عن سعد بن عامر عن الزهري عن سعدي بن ابراهيم
قال ايب اين النار(اهللا قال)يف ابوك فاين فبشره(قال كافر بقرب مررت ما حيث

على) بالنار وتقدميه اللفظ هذا على االعتماد فتعني الشيخني شرط على اسناده وهذا
كلفينغريه لقد فقال بعده االعرايب فاسلم قال آخره يف والبيهقي الطرباين زاد وقد

فهذه بالنار بشرته االّ كافر بقرب مررت ما تعبا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
عليه اهللا صلى منه صدر الذي هو العام اللفظ هذا ان شك بال اوضحت الزيادة

ا ذلك رأى اسالمه بعد االعرايب وان امتثالهوسلم االّ يسعه فلم لالمتثال مقتضيا مرا
من االول اللفظ ان فعلم البتة بشيء امر فيه يكن مل االول باللفظ اجلواب كان ولو

السيوطي ذكره كذا منه اثبت وغريه الراوي اتفاق* تصرف فرض لو ايضا وقال
عا اذا الصحيح واحلديث االدلة من تقدم مبا معارضا كان اللفظ على رضتهالرواة

يف مقرر هو كما عليه االدلة تلك وتقدمي تأويله وجب منه ارجح اخرى ادلة
على المه االستغفار يف االذن عدم حديث عن جياب اآلخر اجلواب وذا االصول
الصالة عن ممنوعا االسالم صدر يف كان انه بدليل املالزمة عدم دعوى فيه ميكن انه
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كان فلعلها مسلم وهو دين عليه من منعلى فمنع الكفر غري تبعات عليها ت
بسببها هلا اُ* االستغفار وللعمة ابا للعم تقول العرب ان اآلخر عن كمامواجلواب ا

العباس عمه يف وسلم عليه اهللا صلى آبائي(قال بقية ايضا)هذا فيه ردوا(وقال
ا)ايبيعل صلى النيب زمن يف شائعا كان طالب ايب على ذلك واطالق هللاحلديث

ايب نسبية فكان آهلتنا شتم عن يرجع البنك قل له يقولون كانوا وهلذا وسلم عليه
يف وكفله رباه ولكونه عمه لكونه عندهم شائعا وسلم عليه اهللا صلى للنيب ابا طالب
السائل قول يف االب من املراد يكون ان فيجوز وينصره وحيفظه حيوطه وكان صغره

عل اهللا صلى وقوله ابوك عليهفاين اهللا صلى عمه ايب ان انس حديث يف وسلم يه
احلديث هذا يكون فال والسدي جريح وابن وجماهد عباس ابن عن هذا نقل وسلم

االستغفار حديث يف وقوله النار يف وسلم عليه اهللا صلى ابيه كون على فلم(نصا
له لوجهني)يؤذن المه منه االستغفار قبول عدم على نصا يكون اناحدمها* ال

امه ان قيل النه يعارضه اآلخر احلديث الن عليه متفق غري احلجون يف امه قرب كون
فال مبكة التابعة دار يف بعضها ويف باحلجون دفنت اا رواية ويف باالبواء ماتت آمنة

باحلجون قربها كون يف حيىي* اتفاق بن حممد حدثنا مكة تاريخ يف االزرقي وقال
عمرا بن العزيز عبد اىلعن قريش خرجت ملا قال االسلمي عاصم بن هاشم عن ن

اليب عتبة بنت هند قاليت باالبواء فرتلوا احد غزوة يف وسلم عليه اهللا صلى النيب
اسر فان باالبواء فانه وسلم عليه اهللا صلى النيب ام آمنة قرب حبثتم لو حرب بن سفيان

ذ فذكر آراا من بارب انسان كل به افتديتم منكم لقريشاحد سفيان ابو لك
موتانا ابوبكر ينبش اذا الباب هذا علينا تفتح ال قريش عدم*فقاليت ان الثاين الوجه و

لوجهني النار اهل من كوما يوجب ال باالستغفار النيب* االذن اىل بالنسبة احدمها
الذ االموات بدعوة ال االميان اىل االحياء بدعوة مأمور النه وسلم عليه اهللا ينصلى

او نفسه تلقاء من هلم يستغفر كان وان هلم واالستغفار بعثته قبل الربزخ اىل انتقلوا
ان له واالجدر واالوىل به له اهلي وحي غري من باالستغار االذن يطلب كان النه
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تعاىل قال وهلذا ربه وحي عند ِاالَّ(يكون ِبعاَت ِانْ ِبكُم والَ ِبي يفْعلُ ما اَدِري ومآ
ِالَي يوحى به) ٩: االحقاف*ما القضاء وقبل الوقت جمئ قبل االذن يطلب كان او

تعاىل قال وهلذا الطبيعي االستعجال من اَنْ(وذلك قَبِل ِمن ِبالْقُرآِن تعجلْ والَ
هيحو كِالَي تعاىل) * ١١٤:  طه* يقْضى ساُِر(وقال عجٍل ِمن اِْالنسانُ ِلقخيكُم

تستعِجلُوِن فَالَ االذن) * ٣٧: االنبياء* آياِتي طلب من اىل بالنسبة والثاين
اآلخر بالوقت الختصاصه فيؤخر اهللا عند له املعني الوقت جمئ لعدم له باالستغفار
آخر وقت يف ويؤذن وقت يف يؤذن ال ان فيجوز فيؤذن يؤخر ال الوقت جاء فاذا

اهللا رضي عائشة قاليت كئيباكما احلجون اىل نزل وسلم عليه اهللا صلى النيب ان عنها
وقال مسرورا رجع مث اهللا شاء ما به فاقام امي(حزينا يل فاحيا وجلّ عز ريب ساليت

ردهاآف مث يب واملنسوخ)منت الناسخ كتاب يف شاهني بن حفص ابو احلافظ ذكره
االذن عدم يف مسلم رواه الذي باحلديث القياس علفيبطل االذنىباالستغفار عدم

نصا كونه لعدم بالشرك ماتا ابويه ان على به واحلكم آزر البيه باالستغفار البراهيم
لالذن مطلقا االذن عدم على داللته وعدم له عائشة حديث ملعارضة ذلك يف صرحيا
شامل هو بل والكافر باملشرك خمصوص هو ما ايضا واالستغفار آخر وقت يف له

وال تعاىلفكاللمؤمن قال كما والنيب والويل والعاصي والطائع ِلذَنِبك(ر ِفرغتاسو
ِمِننيؤِللْما(وقال)١٩: حممد*وابوت كَانَ هِان هِفرغتاسبعد)٣: النصر*و حيكم فال

له االذن وقوع عدم جلواز له باالستغفار االذن يقع مل من بشرك باالستغفار االذن
عليهقبل البراهيم االذن عدم على يقاس فال املمتحن املؤمن من اجلزاء استيفاء

بل فيه االختالف وقع كما عما او له ابا آزر كان سواء آزر البيه باالستغفار السالم
على يدل بل الشرك من امه طهارة عدم على يدل ال احلديث ان كله هذا بعد اقول

كان وسلم عليه اهللا صلى النه والطهارا الشرك يغفر ال تعاىل اهللا بان بصرية على
ورد بل آزر البيه االستغفار عن ابراهيم اهللا ى وهلذا للمشرك منه االستغفار يقبل

تعاىل قال كما للمشركني االستغفار عن وسلم عليه اهللا صلى له االهلي ما(النهي
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نوآم الَِّذينو ِللنِبىِّ يستغِفرواكَانَ اَنْ يستغفر) ١١٣: التوبة*ِللْمشِرِكنيا ال فهو
عدم المه باالستغفار االذن طلبه صح فاذا غري ال االهلي الوحي عند النه للمشرك
على الوداع حجة يف باالستغفار االذن طلبه الن الشرك على انتقاهلا وعدم اشراكها

للم االستغفار عن له النهي وورد عنها اهللا رضي عائشة قاليت ذلكما قبل شركني
تعاىل قال كَفَروا(كما مهِان قَبِرِه علَى قُمت والَ اَبدا اتم مهِمن اَحٍد علَى تصلِّ والَ

فَاِسقُونَ مهو وماتوا ورسوِلِه تعاىل * )٨٤: التوبة* ِباِهللا ِستغِفرلَهم(وقال
تست ِانْ ملَهِفرغتسالَتاُهللاَو ِفرغي فَلَن مرةً ِعنيبس ملَهِفرِباِهللاغ كَفَروا ُمَِبا ذَِلك ملَه

صحت)٨٠: التوبة*ورسوِلِه النه هلا يستغفر ان االذن طلبه صح اذا فحينئذ
بالشرك التلوث دنس عن وللمؤمنني* طهارا لذنبه يستغفر ان احلق امره وقد

قا كما احلجواملؤمنات سورة يف اُهللا(ل ِاالَّ ِالَه الَ اَنه لَمفَاعِبكِلذَن ِفرغتاسو
يكُمثْومو كُمقَلَّبتم لَمعي واُهللا والْمؤِمناِت ِمِننيؤِللْممأمور)١٩: حممد*و فهو

كاستغفاره االذن له وقع ملن االّ استغفر فما واملؤمنات للمؤمنني المهباالستغفار
على يدل وهو غري ال الرباين واالمر االهلي االذن عند هو امنا لزيارا االذن فطلبه

تعاىل قال كما املشرك قرب على القيام عن له النهي وقع النه علَى( طهارا قُمت والَ
فَاِسقُونَ مهو وماتوا ورسوِلِه ِباِهللا كَفَروا مهِان طلب) قَبِرِه وسلمفلما عليه اهللا صلى

عليه اهللا صلى النه االميان على االسالم يف قبضت اا علم المه باالستغفار االذن
باالستغفار االذن طلبه فمجرد ربه به يرضى ال الذي االمر وال احملال يطلب ال وسلم
او يؤذن مل او هلا االستغفار يف اذن سواء سعادا على الداللة يف كفاية فيه هلا

عليهاست اهللا صلى ابويه ان على مسلم حبديث مسلم يستدل فال يستغفر مل او هلا غفر
النار اهل من قال* وسلم العقيلي رزين ايب عن امحد اخرجه الذي احلديث واما

قال امي اين اهللا رسول يا النار(قلت يف قال)امك اهلك من مضى من فاين قلت
امي( مع امك تكون ان ترضى يلزم)اما عليهفال اهللا صلى النيب ام تكون ان منه

قال ابيه عن شخص سؤال يف ورد الذي احلديث وكذا النار يف وابوك(وسلم ايب
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النار اُ)يف للعمة تقول كما ابا للعم تقول العرب عن* امفان حامت ايب ابن واخرج
تعاىل قوله ويتلو اجلداب يقول كان انه عنهما اهللا رضي عباس ِالَهكقَالُوا(ابن دبعن

قحِاسو وِاسمِعيلَ ِهيمرِاب آِئكاَب ِالَهيف) ١٣٣: البقرة*و العالية ايب عن واخرج
تعاىل وِاسحق(قوله وِاسمِعيلَ ِهيمرِاب آِئكاَب ِالَهابا) و العم يسمى واخرج*  قال

والد والعم والد اخلال قال القرطيب كعب بن حممد اآليةعن هذه حديث* وتال واما
ابواي( فعل ما شعري الْجِحيِم(فرتلت) ليت اَصحاِب نع تسئَلُ : البقرة* والَ

التفاسري) ١١٩ بعض يف ورد وما املعتمدة االحاديث كتب من شيء يف خيرج مل
نزلت اا الصحيحني يف والثابت عليه يعول وال به حيتج ال منقطع ايببسند يف

جهة * طالب من أخر بوجوه مردود السبب هذا ان مث السيوطي الدين جالل وقال
يف كلها بعدها ومن هذه قبل من اآليات ان وذلك البيان واسرار والبالغة االصول

تعاىل قوله فَضلْتكُم(اليهود واَني كُملَيع تمعاَن الَِّتي ِتيمِنع اذْكُروا ِاسرآِئيلَ بِني يا
الَِمنيالْع والَ*علَى عدلٌ ِمنها يقْبلُ والَ شيئًا نفٍْس نع فْسن تجِزي الَ يوما واتقُوا

ينصرونَ مالَهو شفَاعةٌ ربه*تنفَعها ِهيمرِاب ابتلَى وهلذا) ١٢٤-١٢٢: البقرة*وِاِذ
وهو به صدرت ما مبثل القصة تعاىلاختتمت ِنعمِتي(قوله اذْكُروا ِاسرآِئيلَ بِني يا

كُملَيع تمعاَن ورد) الَِّتي وقد مكة كفار اجلحيم باصحاب املراد ان فتبني اآليتني
ملن تستغفر ال وقال صدره ضرب جربائيل ان حديث واما االثر يف به مصرحا ذلك

ي ال من فيه بسند اخرجه البزار فان مشركا مليكةمات البين قال انه وحديث عرف
النار( يف فقال)امكما فدعامها عليهما امكما(فشق مع امي الدارقطين)ان فضعفه

عليه اهللا صلى النيب ام يف ورد عما فاجلواب ضعيف بانه شرعيا ميينا الذهيب وحلف
وسلم عليه اهللا صلى النيب ام يف يصح ومل ضعيف ذلك من يروى ما غالب ان وسلم

عنهاالّ اجبت وقد خاصة مسلم على* حديث االحاديث تلك يف داللة ال انه واعلم
من اما فثبت البعض زعم كما عليه موما على فكيف ابويه من الشرك وقوع
الرسول ببعث ودعا باالسالم هلم ابراهيم دعا الذين ابراهيم ذرية من املسلمة االمة
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اىل ملته فحفظ دعوته اهللا فقبل منهم يومفيهم اىل بل وسلم عليه اهللا صلى بعثته
له شرعا كوا حيث من اليها بالدعوة وامر ملته فاحيا الرسول فيها فبعث القيامة
يف اليت واالصالب ابيه صلب قوة يف ابراهيم سر وسلم عليه اهللا صلى النيب كان فلما
شرع سر وسلم عليه اهللا صلى شرعه كان صلبه من ظهر الذي امساعيل صلب
عليه ابراهيم ملة يف االندراس وقع فما فيه ظهر فلهذا ولبه السالم عليه ابراهيم
حيث من الفترة وقعت وما والسالم الصالة عليه نبينا بعثة وبني بينه ودينه السالم
وقع وما املتغلبني من والفساد الشرك حدوث حيث من فيها الفترة وقعت بل ملته

وسل عليه اهللا صلى النه له يفالفتح الذي االنقياد صورة كان اي دينه نتيجة كان م
عليه بابراهيم الناس اشبه وسلم عليه اهللا صلى كان فلهذا السالم عليه ابراهيم دين
السالم عليه اسحاق جهة من ونسله ابراهيم اوالد يف الذي الشرع خبالف السالم

مبحمد ونسخ السالم عليه بعيسى ختم النه اسرائيل بين انبياء عليهيف اهللا صلى
ما فيه اسكنهم الذين والذرية البيت لبلد البيت عند دعا امنا ابراهيم الن وذلك وسلم

تعاىل قال كما البلدان مجيع يف ذريته جلميع هذَا(دعا اجعلْ ربِّ ِهيمرِاب قَالَ وِاذْ
امناْالَص دبعن اَنْ ِنيبو واجنبِني آِمنا لَدالبيهقي) ٣٥: براهيما*الْب يف]١[واخرج

احلديث فذكر استوحش االرض اىل اهبط ملا آدم ان منبه بن وهب عن االميان شعب
السالم عليهما ابراهيم حق يف آلدم اهللا قول من وفيه احلرام اهللا بيت قصة يف بقوله

ق امة واستاواجعله مستقيم صراط اىل وأهديه أجتبيه سبيلي اىل داعيا بامري جيبنتا
ووالته البيت ذلك اهل واجعلهم فيهم واشفعه بعده من وذريته ولده يف دعوته
البيت والية ان شك وال آنفا املذكور جماهد لقول موافق االمر وهذا احلديث ومحاته
عليه ابراهيم ذرية سائر دون خاصة وسلم عليه اهللا صلى باجداده مقرونة كانت

اخلز عمرو منهم نزعها ان اىل عنالسالم ذكر ما كل ان فعرف اليهم عادت مث اعي
خصوا الذين الشريفة االجداد سلسلة به الناس اوىل فان خري من ابراهيم ذرية
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هم يكونوا بان اوىل فهم واحد بعد واحدا النبوة بنور اليهم وانتقل باالصطفاء
قوله يف اليه املشار ذُر(البعض ِمنو الصلَوِة ِقيمم اجعلِْني ) ٤٠: ابراهيم*يِتيربِّ

ولد من احد عبد هل سئل انه عيينة ابن سفيان عن حامت ايب ابن اخرج انه سبق وقد
قوله تسمع امل ال قال االصنام اْالَصنام(امساعيل دبعن اَنْ ِنيبو فكيف) واجنبِني قيل

دع النه قال السالم عليه ابراهيم ولد وسائر اسحاق ولد يدخل البلدمل هذا الهل ا
جلميع يدع ومل آمنا البلد هذا اجعل رب فقال اياها سكنهم اذا يعبدوها ال ان
لتحصيل وذلك اهله خص وقد فيه االصنام نعبد ان وبين واجنبين فقال بذلك البلدان
يف كانت اليت احملمدية الصورة لظهور البيت عند اسكنهم الذين ذريته يف االستعداد

ولب اوالده والصلب تزل مل اليت الذاتية التجليات حتققت ا اليت القوة يف ذريته
خبالف وآخرة دنيا وحكمة ذاتا منهم فيهم الرسول ببعث ابراهيم دعا فلهذا تزال
وختمت اسرائيل بين انبياء يف وظهرت هلا دعا اسحاق كان اليت الصفاتية التجليات

التجل الضمحالل وذلك السالم عليه الصفيبعيسى عندات حكمها ظهور وعدم اتية
الصورة ظهور عند اخلليلية والشريعة االبراهيمية امللة أبطنت فلهذا الذاتية التجليات
االنقياد وهي وملته ابراهيم قوة يف كانت اليت الذاتية االهلية بالتجليات فيها احملمدية

الثبوتية االهلية واالخالق الصفات باحكام والظهور اهللا ا* اىل ظهورواعلم ن
وقع امنا آمنة وامه اهللا عبد ابيه بني البشرية احلسية اجلسمانية واهليئة احملمدية الصورة
وهي الكلية الفعلية العلوية اآلباء من االسباب له تعاىل اهللا وترتيب االهلي بالوضع
اليت االسباب وسائر السفلية االمهات ومن العلوية واالرواح الفعلية االهلية احلقائق

االسبابقدر مجيع اجتماع عند احملمدية الكمالية الكلية الصورة تلك ظهور ا اهللا
ابويه طهارة وامجعها وامتها وسلم عليه اهللا صلى له االسباب مجيع واكمل واتفاقها
النور هلذا كاملطلعني كانا اذ االصفى االنور اليتيمي النور هلذا كالوعائني كانا اللذين

الغيِب االاالهلي الطبيعيةي والكدورات االحنرافية الصفات من ونزاهتهما االسىن ر
هذه اسباب امت من فكانا االعتدالية الكمالية الصورة بتلك ظهوره من له املانعة
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االّ خلقي مظهر كل يف ينفخ ال الروح الن وامجعها احملمدية الكمالية الكلية الصورة
ال االنساين واجلسم والتسوية املظهر ذلك العلةحبسب مادة يف املرأة رحم يف يتعني

على النطفة انفصلت منه الذي االب حبسب االّ النطفة من ظهرت اليت واملضغة
وحسب رمحها يف النطفة سقطت اليت املرأة وحبسب وسريته وصفاته اخالقه صورة
ذلك حمل حبسب تكون امنا شيء يف شيء كل وكينونة وسريا وصفاا اخالقها

الص من احمللالشيء لطافة من االنور احملمدي اجلسم لتكون بد فال والكدورة فاء
عليه اهللا صلى جسمه الن ابويه جهة وهو وتسويته ونزاهته وصفاته االطهر االنور
وال مواضعها يف االّ االشياء يضع ال احلكيم فان حبسبهما االّ فيهما تعني ما وسلم

تعا قال فلهذا حماهلا حبسب االّ االمور روِحي(ىليظهر ِمن ِفيِه تفَخون هتيوس فَِاذَا
عل) ٧٢: ص* ابراهيم دعا الذي واالنقياد االسالم صفاما ببقائهيواظهر السالم ه

ال احملمدية الصورة الن صورته يف بعثه وسلم عليه اهللا صلى نبينا وبظهور ذريته يف
وا اهللا اىل الكلي االنقياد يف االّ تتعني وال حضرةتظهر من واقرا االنقياد مراتب على

بافناء الفرائض قرب ومرتبة النوافل قرب مرتبة يف للعبد احلاصل االنقياد االلوهية
فيه االلوهية حضرة من الرباين والتجلي االهلي العون وظهور وذاته العبد صفات

االل حضرة من عليه املفاضة بالتجليات ذاته او بصفاته الفاين العبد وهيةفينقاد
بقوله اليه اشار كما الوجودي اجلمع يقول)نيِعتسناكيِاودبعناكيِا(وحضرة واهللا

القومي السبيل اىل اهلادي وهو .احلق

اقسام( اىل وانقسامهم اهلها وبيان الفترة بيان يف السابع ان)املطلع قيل
مل الذين الرسل ازمنة بني الكائنة االمم هم الفترة ادركوااهل وال االول اليهم يرسل

اهللا صلى النيب حلقوا وال السالم عليه عيسى اليهم يرسل مل الذين كاالعراب الثاين
تكلموا اذا الفقهاء ولكن رسولني كل بني ما تشمل التفسري ذا والفترة وسلم عليه

السالم عليهما والنيب عيسى بني اليت يعنون فامنا الفترة كينو* يف ان الفترةواعلم نة
عليه عيسى رسالة كانت لو ان تتصور امنا السالم عليهما نبينا وبني عيسى بني
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فان كذلك ليست وهي وسلم عليه اهللا صلى نبينا كرسالة اخللق كافة اىل السالم
فقط اسرائيل بين اىل ارسل بل امساعيل وذرية العرب اىل ارسل ما السالم عليه عيسى

تعاىل قال ِاسرآِئيلَورسوالً(كما بِني عمران*ِالَى الفترة) ٤٩: آل من اريد فاذا
نبينا بعثة قبل العرب يكون ال السالم عليه عيسى شريعة اندراس الثاين الوجه على
فهذا السالم عليه عيسى دعوة عن خارجني لكوم الفترة اهل من السالم عليه

ا عقائد اىل بالنسبة واما شرعه اندراس اىل اليتبالنسبة االحكام واجرائهم لنصارى
وسلم عليه اهللا صلى نبينا بعثة اىل رسالته زمان يف لقومه السالم عليه عيسى شرعها
عليه اهللا صلى حممد سيدنا وبني عيسى بني فترة فال ايضا شرعه يف اندراس فال

السالم عليه عيسى شريعة اندراس لعدم االعتبار ذا بني* وسلم الفترة ان واعلم
علىع ثبتوا قوم اىل بالنسبة عيسى شريعة اندراس باعتبار السالم عليهما وحممد يسى

بطالن الفطرة تلك بنور وشاهدوا غريه او عيسى امة كانوا سواء االصلية الفترة
من يبق ومل السالم عليه عيسى دين وحرفوا النصارى احدثها اليت املتفرقة املذاهب

هو وشرعه له اهللا شرعه الذي اديامشرعه اىل يلتفتوا فلم شرعي حكم المته
واىل نظرهم اىل بالنسبة وهذا نظرهم يف شرعه الندراس املعوجة ومذاهبهم املنحرفة
العرب يكون ال االعتبار وذا وغريه النصارى حرفته الذي السالم عليه عيسى دين

الفترة اهل الكائ* من االمم يف الفترة كون اي االول الوجه على ازمنةواما بني نة
اليهم يرسل مل الذين كاالعراب الثاين ادركوا وال االول اليهم يرسل مل الذين الرسل
زمان بني العرب يف فالفترة وسلم عليه اهللا صلى النيب حلقوا وال السالم عليه عيسى
اىل بالنسبة هي امنا وسلم عليه اهللا صلى نبينا بعثة وزمان السالم عليه عيسى بعثة

العر الفسادخلو وظهور العموم يف االهلي والشرع اهللا اىل الدعوة من املدة تلك يف ب
السالم عليه عيسى بعثة قبل الم غري ال اهللا من االرسال اىل بالنسبة او الدين يف
الذي اآلخر الرسول زمن يف كان سواء بعثته بعد عليها كانوا اليت احلال على كانوا

ع خال زمن يف او اليهم يرسل عنمل الزمان خلو الفترة من اريد اذا واما الدعوة ن
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االول الشرع يف والفترة الفتنة وظهور االهلي الشرع من وخلوه والدعوة الرسول
نبينا بعثة اىل السالم عليه عيسى دين النصارى فيها غريت اليت االزمنة تشمل فالفترة

ن وبني اخلزاعي عمرو بني اليت واالزمنة وسلم عليه اهللا وسلمصلى عليه اهللا صلى بينا
االصنام عبادة السالم عليه ابراهيم دين يف احدث اخلزاعي عمرا فان العرب يف
عليهما حممد وسيدنا عيسى بني الفترة اريدت فاذا الفترة فظهرت الفتنة فاظهر
يف االهلي الشرع عن خللوه شرعهما بني وقع الذي الزمان جهة من تراد امنا السالم

ج ومن الفترةالعموم اهل من ويكونون العرب من اجلاهلية اهل يف االرسال عدم هة
دين يف والفترة الفتنة لظهور عليها ومحلهم االصنام عبادة اخلزاعي عمرو احداث بعد
يف واالسالم التوحيد كلمة ببقاء ابراهيم دعوة اىل بالنسبة واما السالم عليه ابراهيم

ايا وابقائه دعوته اخللق وقبول بقولهذريته اخرب كما ِفي(ها باِقيةً كَِلمةً وجعلَها
حممد) ٢٨: الزخرف* عِقِبِه سيدنا بعثة اىل السالم عليه ابراهيم دين زوال وعدم
عليهىصل ابراهيم دين لبقاء الفترة اهل هلم يقال فال اندراسه وعدم وسلم عليه اهللا

اجل لغلبة اجلاهلية اهل هلم يقال بل فيهم النيبالسالم فابوا الكل ال االكثرين على هل
احلنيفية امللة من بل الفترة اهل من يكونان ال االعتبار ذا وسلم عليه اهللا صلى

اخلليلية وسيدنا* والشريعة السالم عليه عيسى بني االكثر عند الفترة اهل ان اعلم مث
االو الشرع اندراس من الفترة كانت فاذا وسلم عليه اهللا صلى الفترةحممد فتكون ل

ب ويف السالم عليه عيسى عليهينبعد عيسى شريعة الختصاص غريهم يف ال اسرائيل
ذرية مثل اسرائيل بين عن اخلارجة االمة يف الفترة تقع فال اسرائيل بين يف السالم
وال السالم عليه عيسى شريعة بزوال عيسى اليهم يرسل مل الذين واالعراب امساعيل

اىل عيسى دعوةبارسال تبلغهم مل كما النه هلم رسالته مشول غري يف اسرائيل بين
ان فتعني قبله ايضا اسرائيل بين انبياء من احد دعوة تبلغهم مل السالم عليه عيسى
اىل الداعي الرسول عن الزمان وخلو الرسل من احد رسالة عدم من تقع امنا الفترة

اجلهل وغلبة االول الدين يف الفتنة وظهور الفترةاحلق تشمل وحينئذ الناس على
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حدوث بعد اليت واالزمنة والسالم الصالة عليهما وحممد عيسى بني اليت االزمنة
لظهور وسلم عليه اهللا صلى حممد سيدنا بعثة وبني السالم عليه ابراهيم دين يف الفتنة

و والزاجر املبلغ عن الزمان وخلو السالم عليه ابراهيم دين يف والفترة غلبةالفتنة
غري ال اخللق على هذا* اجلهل قلت فان السيوطي الدين جالل احملقق العامل قال

مل مبن خاص هو بل ال قلت كلهم اجلاهلية اهل يف عام هو هل قررته الذي املسلك
مث السابقني االنبياء من احد دعوة منهم بلغته من اما اصال نيب دعوة اي الدعوة تبلغه

يف فهو الكفر على فالظاهراصروا الشريفان االبوان واما فيه نزاع ال وهذا قطعا النار
موع وذلك احد دعوة بلوغهما عدم من الطائفة هذه اليه ذهبت ما حاهلما من
نبينا بعثة قبل االنبياء فآخر السابقني االنبياء وبني بينهما ما وبعد زماما تأخر امور

وكانت السالم عليه عيسى وسلم عليه اهللا حممدصلى نبينا وبعثة بعثته بني الفترة
اجلهل طبق وقد جاهلية زمن يف كانا اما مث سنة ستمائة حنو وسلم عليه اهللا صلى
االّ وجهها على الدعوة تبلغ ومل الشرائع يعقوب آل من وفقدت وغربا شرقا االرض

يعهد ومل وغريها الشام يف االرض اقطار يف متفرقني الكتاب اهل من يسريا هلمانفرا
التنقيب يف هلما يقع حبيث طويال عمرا عمرا وال املدينة سوى االسفار يف تقلب
كالمه انتهى قليال االّ العمر من يعش مل وسلم عليه اهللا صلى النيب والد فان والتفتيش

احد*  دعوة بلغته من واما اصال نيب دعوة اي الدعوة تبلغه مل مبن خاص بل فقوله
السابقني االنبياء صحيحمن فيه نزاع ال وهذا قطعا النار يف فهو كفره على اصر مث

اهل اىل بالنسبة ال دعوته وبلغتهم رسوال اليهم ارسل الذين اجلاهلية اهل اىل بالنسبة
ومل السالم عليه كعيسى اسرائيل بين اىل رسول زمام يف ارسل الذين اجلاهلية

عليه جيب مل فانه دعوته بلغتهم ولكن اليهم اليهميرسل ارسل ما النه به االميان م
يقول تعاىل اهللا رسوالً(فان نبعثَ حتى ذِِّبنيعم كُنا وما) ١٥: اإلسراء*وما اي

والبينة باحلجة رسول فيهم بعث ما فانه رسوال فيهم نبعث حىت فريقا معذبني كنا
جي مل اليهم يرسل مل رسول دعوة بلغتهم فلو دعوته بلغتهم بهوما االميان عليهم ب
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وان االميان اىل دعاهم وما رسوهلم هو ما النه به اميام بعدم معذبني كانوا وما
قوله حكم عن خيرجون ال فهم اليهم ارسل قوما دعوته معذِِّبني(بلغتهم كُنا وما

رسوالً نبعثَ ما) * حتى حاهلما من فالظاهر الشريفان االبوان واما اليهوقوله ذهبت
ما وبعد زماما تأخر امور موع وذلك احد دعوة بلوغهما عدم من الطائفة هذه
االنبياء ومن احد دعوة بلوغهما عدم الن موجه غري السابقني االنبياء وبني بينهما
وامياما اسالمهما يف هلما النقص يوجب ال عنهم وبعدمها لتأخرمها السابقني

املسلم االمة من االّوكوما رسول اليهم يرسل ال الذين وامساعيل ابراهيم ذرية من ة
ا عليهم جيب وال اىلالمنهم ارسل الذي امساعيل ذرية عن خارج آخر برسول ميان

آخرين عيسى* قوم وسلم عليه اهللا صلى حممد نبينا بعثة قبل االنبياء آخر فان وقوله
حم نبينا بعثة وبني بينه الفترة وكانت السالم ستمائةعليه حنو وسلم عليه اهللا صلى مد

آل من وفقدت وغربا شرقا االرض اجلهل طبق وقد اجلاهلية زمن يف كانا واما سنة
الكتاب اهل احبار من يسريا نفرا االّ وجهها على الدعوة تبلغ ومل الشرائع يعقوب
بع وبني السالم عليه عيسى بني الفترة وقوع الن ايضا موجه غري كالمه آخر ثةاىل

نقصهما يوجب ال السالم عليه عيسى دعوة عن وبعدمها وسلم عليه اهللا صلى نبينا
رمحة جعله الذي النيب ابوي يكونا ان فيها اهللا قدر اليت واالنقياد االسالم رتبة يف
مرسال كونه لعدم به االميان عليهما جيب ال ودعوته عيسى زمان بلغا لو بل للعاملني

وعاءين لكوما مناليهما الشرائع وفقد لواليته وخامتا امته من عيسى يكون لنيب
السالم عليه امساعيل جهة من السالم عليه ابراهيم شرع فقد يوجب ال يعقوب آل
خامت ببعثة واحيائه ابراهيم دين ظهور يوجب بل ببقائه دعا السالم عليه ابراهيم الن

بعيسى يعقوب آل من الشرائع الخنتام ذريته من اهللالنبيني ختم وهلذا السالم عليه
الشرائع تلك ختام اىل يشري ولد منه جاء ما روحاين برسول اسرائيل بين يف الشرائع
االبراهيمية وامللة احلنيفية الشريعة يف احملمدية الدولة دورة جمئ غري بالقوة يبق مل النه

فاهلها رسول اليهم يرسل مل الذين اجلاهلية زمان الفترة اعتربت داخلونفان كلهم
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قوله حكم رسوالً(يف نبعثَ حتى ذِِّبنيعم كُنا البعثة) وما قبل تعذيب قال* فال
اهل من االشاعرة ائمتنا اطبقت وقد له املسالك كتاب يف السيوطي الدين جالل
ناجيا ميوت الدعوة تبلغه ومل مات من ان على الفقهاء والشافعية واالصول الكالم

ويف رسوالً(قولهقال نبعثَ حتى ذِِّبنيعم كُنا السنة) وما اهل ائمة اطبقت اآلية هذه
يف وافقهم ومن املعتزلة على ا وردوا البعثة قبل تعذيب ال انه يف ا االستدالل على

العقل تعاىل* حتكيم قوله يف قتادة عن تفسريه يف حامت ايب وابن جرير ابن اخرج
كُ( رسوالًوما نبعثَ حتى ذِِّبنيعم اليه) نا يسبق حىت احدا مبعذب ليس اهللا ان قال

دعوة على دلت اليت اآليات اعتربت وان انتهى بينة اهللا من وتأتيه خرب تعاىل اهللا من
اهللا صلى حممد نبينا بعثة اىل عقبه يف ملته وبقاء باالسالم لذريته السالم عليه ابراهيم

و اىلعليه نسبه طهارة على دلت اليت واالحاديث ملته زوال وعدم ذريته من سلم
والرتاهة االصلية الطهارة على منهما لظهوره الكل من واحق بذلك اوىل فابواه آدم
واقتضت الذاتية واجلمعية االهلية للصورة مظهرا كونه اقتضت اليت الكلية الذاتية

الك جلميع اجلامعة القرآنية النسخة الكماالتنزول جلميع واحلاوية االهلية تب
وسلم عليه اهللا صلى قلبه على االنسانية الكمالية الفاضل* واالخالق االمام قال

ان قال انه مسلم شارح خلف بن حممد اهللا عبد ايب عن املسالك يف السيوطي اجلالل
مل من هؤالء من مث ببصريته التوحيد ادرك من االول اقسام ثالثة الفترة يدخلاهل

حق شريعة يف دخل من ومنهم نفيل بن عمرو بن وزيد ساعدة بن كقس شريعة يف
وقومه كتبع الرسم وشرع*  قائمة يؤمن ومل واشرك وغري بدل من الثاين القسم

االصنام عبادة للعرب سن من اول حلي بن كعمرو االكثر وهو وحرم وحلل لنفسه
ووصو السوائب وسيب البحرية فبحر االحكام ومحيشرع الوصيلة حلاميال

البنني وخرقوا واملالئكة اجلن عبدوا ان شرعه ما على العرب من طائفة وزادت
يضاه وحجابا سدنة هلا جعلوا بيوتا واختذوا والعزىووالبنات كالالت الكعبة ا ن

ابتكر* ومناة وال نيب شريعة يف دخل وال يوحد ومل يشرك مل من الثالث القسم
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وال شريعة ويفلنفسه كله هذا عن غفلة حال على عمره بقي بل دينا اخترع
كذلك كان من صح* اجلاهلية من فيحمل اقسام ثالثة اىل الفترة اهل فانقسم

يعذرون ال مبا لكفرهم الثاين القسم اهل على اهل*  تعذيبه فهم الثالث القسم واما
تقدم كما للقطع معذبني غري وهم حقيقة اال*  الفترة القسم صلىواما قال فقد ول

وحده امة يبعث انه وزيد قيس من واحد كل يف وسلم عليه وحنوه* اهللا تبع واما
الناسخ االسالم منهم واحد يلحق مل ما فيه دخلوا الذي الدين اهل حكم فحكمهم

انتهى دين واما* لكل العاشر الباب يف الفتوحات يف عنه اهللا رضي الشيخ وقال
بني الذي العامل فهممرتبة الفترة اهل وهم والسالم الصالة عليهما وحممد عيسى

غريهم وعن بذلك منهم علم عن االمساء من هلم يتجلى ما حبسب خمتلفة مراتب على
نور على فهو الدليل صاحب وهو فكرة عن لقلبه جتلى مبا اهللا وحد من فمنهم علم

سا بن كقس وحده امة يبعث فهذا فكره اجل من يكون ممتزج ربه وامثالهمن عدة
هو وهذا ا واعتباره املخلوقات ذكر فانه ذلك على يدل ما خطبته يف ذكر فانه

وال* الفكر فكر غري من دفعه على يقدر ال قلبه يف وجده بنور اهللا وحد من ومنهم
فهؤالء بكون ممتزج غري خالص رم من نور على فهم استدالل وال نظر وال روية

ابرياء اخفياء نوره* حيشرون لشدة كشفه من واطلع نفسه يف القى من ومنهم
وعموم وسيادته وسلم عليه اهللا صلى حممد مرتلة على تعينه خللوص سره وصفاء
على الغيب عامل يف به فآمن املكاشف هذا وقت اىل آدم زمان من باطنا رسالته

تعاىل قوله وهو ربه من وبينة منه بينٍة(شهادة علَى كَانَ نِهاَفَمبر ١٤: حممد*ِمن (

يف القيامة يوم حيشر فهذا به كوشف ما بصدق قلبه يف له يشهد منه شاهد ويتلوه
تقدمه ممن حق ملة تبع من ومنهم وسلم عليه اهللا صلى باطنيته ويف خلقه ضنائن
عند من رسل ام اعلم ملا االنبياء من غريه او ابراهيم ملة واتبع وتنصر ود كمن

يد علىاهللا فحرم سنتهم وسلك م وآمن فتبعهم خمصوصة لطائفة احلق اىل عون
واجبا ليس ذلك كان وان بشريعته اهللا مع نفسه وتعبد الرسول ذلك حرمه ما نفسه
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القيامة يوم تبعه من مع حيشر فهذا اليه مبعوثا الرسول ذلك يكن مل اذ ومنهم* عليه
اهللا صلى حممد شرف االنبياء كتب يف طالع اتبعهمن من وثواب ودينه وسلم عليه

االخالق مبكارم واتى تقدم ممن نيب شرع يف يدخل مل وان علم على وصدق به فآمن
وسلم عليه اهللا صلى مبحمد املؤمنني يف حيشر ايضا بنبيه*  فهذا آمن من ومنهم

عند سعداء كلهم وهؤالء اجران فله به فآمن وسلم عليه اهللا صلى حممد نور وادرك
اليه * اهللا بالنظر هو القصور ذلك فاصر نظر عن بوجود يقر فلم عطل من ومنهم

غريه قوة عن ومزاجه لضعف قوته تقليد* غاية عن بل نظر عن ال عطل من ومنهم
مطلق شقي اهود* فذلك بذل مع احلق طريق فيه اخطأ نظر عن اشرك من ومنهم
قوته تعطيه استقصاء*  الذي عن ال اشرك من شقيومنهم فذلك من*  نظر ومنهم

اقصى فيه بلغ نظر عن اثبت ما بعد عطل من ومنهم شقي فذلك تقليد عن اشرك
لضعفها عليها هو اليت يف*  القوة استقصاء عن ال اثبت ما بعد عطل من ومنهم

هذا يف ذكرناهم الذين الفترة اهل مراتب كلها فهذه شقي فذلك تقليد او النظر
انتهى قلت*  الباب يففان مشركا الفترة اهل من البعض كون بني التوفيق كيف

الرسول جمئ قبل الفترة يف التعذيب عدم وبني اهل* النار بعضهم كون ان قلنا
عيسى بني اليت الفترة يف هو امنا الشقاوة اهل من مشركا وبعضهم والسعادة النجاة

منهم السعادة اهل ولكن وسلم عليه اهللا صلى حممد نبينا ساعدةوبعثة بن كقس
ان من اعم فهم منهم االهلي بالدين تدين ممن وغريمها نفيل بن عمرو بن وزيد
تلك اهل من الشقاوة اهل اما ابراهيم دين او عيسى دين او موسى دين على يكونوا
وجود مع بينهم من وفقدت وشريعته لعيسى منتسبون ام يزعمون فهم الفترة

ال شرعه الذي بعدمتشرعه فكيف فاله شرعه شريعتهفتاندراس يف عيسى بعد رة
اليه املنتسبة امته اىل بالنسبة ال الينا وبالنسبة عليه نزل الذي االهلي الشرع اىل بالنسبة
تلك يف منهم كان فمن احلق دين على وام دائمة ثابتة شريعته ان يزعمون فام

عيس انه زعم بل بزعمه شريعته فاقد هو ما النه يعذب هذاالفترة فصاحب وي
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ذلك يف هو بل الفترة اهل من يكون حىت عيسى شريعة حبقه اندرست ما االعتبار
عدم على دلت اليت واآلية عيسى اىل االمتثال الدعائه الفترة اهل من هو ما الوقت
يف السالم عليه ابراهيم وذرية العرب من اجلاهلية اهل يف نزلت الفترة يف التعذيب

يف ظهرت اليت اىلالفترة انتسبوا ما فام االصنام عبادة اخلزاعي عمرو باحداث دينه
يف الرسول من واملراد ابراهيم اىل انتسام بزعمهم يدعون كانوا بل عيسى شريعة

تعاىل رسوالً(قوله اُمها ِفي يبعثَ حتى الْقُرى ِلكهم كبر كَانَ : القصص*وما

قوله) ٥٩ نتح(ويف عليه)والًسرثَعبى ويدل وسلم عليه اهللا صلى حممد سيدنا هو
تعاىل رسوالً(قوله اُمها ِفي يبعثَ حتى الْقُرى ِلكهم كبر كَانَ علَيِهموما لوتي

من) آياِتنا واملشركني النصارى من املشركني كحال ليست املشركني هؤالء فحال
بعثة بعد منذرالعرب رسول فيهم بعث ما فانه وسلم عليه اهللا صلى حممد سيدنا

قوله يف بقيت ولكن العيسوي الشرع يف االشراك يدعون والنصارى ذلك عن مينعهم
رسوالً(تعاىل نبعثَ حتى ذِِّبنيعم كُنا املفسرين)وما من السلف ان وهي دقيقة

تعذيبهم عدم اىل ذهبوا االجتهاد منوائمة املراد ان الظاهر ولكن الرسول مبعث قبل
تعاىل قال كما االشراك بسبب االهالك وهو الدنيوي العذاب هو هنا وما(العذاب

رسوالً اُمها ِفي يبعثَ حتى الْقُرى ِلكهم كبر يف) كَانَ نصا اآلية تكون فحينئذ
وق الرسول قبل الدنيا يف واالهالك التعذيب عدمعدم يف ال اهللا اىل الدعوة بل

عدم الدنيا يف التعذيب عدم على قاسوا عنهم اهللا رضي ام االّ املوت بعد التعذيب
الرسول بعثة تبلغهم مل ملا اي اآلخرة يف وهي* التعذيب اخرى دقيقة اآلية هذه ويف

صلى اهللا رسول قال قال عنه اهللا رضي اخلدري سعيد ايب عن احلديث يف ثبت قد
وسلم عليه اهلالك(اهللا فيقول واملولود واملعتوه الفترة يف باهلالك القيامة يوم يؤيت

رسول وال كتاب يأتين مل الفترة يف)يف الفترة الهل تعذيب ال وحينئذ احلديث
القيامة يوم اآلخرة يف ايضا هلم تعذيب وال اليهم الرسول بعث قبل باالهالك الدنيا

فبع اليهم الرسول بعث الصحابقبل اهللا القيامةاث يوم واانني واالطفال لفترات
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ومتثل افضلهم من فيقولهلرسوال اليوم ذلك يف املبعوث الرسول هذا ا يأيت نار م
بعضهم عند التكذيب ويقع به التصديق عندهم فيقع اليكم احلق رسول انا هلم

اجل ودخل جنا اطاعين فمن بانفسكم النار هذه اقحموا هلم عصاينويقول ومن نة
سعد فيها بنفسه ورمى منهم امتثل فمن النار اهل من وكان هلك امري وخالف
فدخل العقوبة استحق عصاه ومن وسالما بردا النار تلك ووجد العملي الثواب ونال
الهل التعذيب فحينئذ عباده يف اهللا من العدل ليقوم املخالف بعمله فيها ونزل النار

الدن يف بااليالفترة يفا مطلقا التعذيب عدم يوجب ال اليهم الرسول بعث قبل هالك
فقد منهم آمن من فانه اليهم الرسول بعث قبل التعذيب عدم يوجب بل اآلخرة
بانه الدنيا يف منهم احد على حيكم فال النار ودخل شقي فقد ختلف ومن وجنا سعد

تعا قال كما التعذيب بعدم عليه حيكم بل القيامة يوم النار معذِِّبني(ىليف كُنا وما
رسوالً نبعثَ اياهم)حتى الرسل دعوة اىل اآلخرة يف الفترة اهل حال تصري فحينئذ

القيامة اهللا* يوم رسول قال قال عنهما اهللا رضي عمر ابن عن الديلمي واخرج
وسلم عليه اهللا فاال(صلى االقرب مث بييت اهل القيامة يوم له اشفع من ) قرباول

الطربي*  احملب رسول]١[واورد قال قال عنه اهللا رضي علي عن العقىب ذخائر يف
وسلم عليه اهللا صلى اخذت(اهللا لو نبيا باحلق بعثين والذي هاشم بين معشر يا

بكم االّ بدأت ما اجلنة بن * )حبلقة عمران عن النبوة شرف يف سعيد ابو واخرج
ا رسول قال قال عنه اهللا رضي وسلمحصني عليه اهللا صلى الأس( هللا ان ريب لت

ذلك فاعطاين بييت اهل من احد النار بسند * )يدخل فوائده يف الرازي متام واخرج
وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال عنهما اهللا رضي عمر ابن عن اذا(ضعيف
اجلاهلية يف يل واخ طالب ايب وعمي وامي اليب شفعت القيامة يوم   *  )كان

تعاىلوا قوله يف عنهما اهللا رضي عباس ابن عن تفسريه يف جرير ابن ولَسوف(خرج

                                                 

)
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فَترضى كبر ِطيكعرض) ٥: الضحى*ي من الىقال ان وسلم عليه اهللا صلى حممد
هذا فاعلم النار بيته اهل من احد .يدخل

الفترة( يف الشرك حدوث يف البزار)فصل صح]١[اخرج بسند مسنده يحيف
وكان االسالم على السالم عليه امساعيل بعد الناس كان قال عنه اهللا رضي انس عن
يف عليهم ادخل حىت االسالم عن يردهم ان يريد بالشيء الناس حيدث الشيطان

االّ لك شريك ال لبيك اللّهم لبيك فماالتلبية قال ملك وما متلكه لك هو شريكا
الش اىل االسالم عن اخرجهم حىت كانزال االنف الروض يف السهيلي قال رك

جعلته قد مكة عن جرمها ونفت البيت على خزاعة غلبت حني حلي بن عمرو
ويكسوهم الناس يطعم كان النه شرعة اختذوها االّ بدعة هلم ابتدع فما ربا العرب
عبادا على ومحلهم احلرم االصنام ادخل ما اول انه اسحاق ابن ذكر وقد املوسم يف

لبيكوكانت لك شرك ال لبيك اللّهم لبيك السالم عليه ابراهيم عهد على التلبية
معه يليب شيخ صفة يف الشيطان له متثل اذ يليب هو فبينما حلي بن عمرو كان حىت
عمرو ذلك فانكر لك هو شريك االّ الشيخ فقال لك شريك ال لبيك عمرو وقال

ال فانه ملك وما متلكه الشيخ فقال هذا ما اوقال فدانت عمرو فقاهلا ذا بأس
السهيلي كالم انتهى كثري* العرب بن الدين عماد احلافظ كانت]٢[قال تارخيه يف

وانتزع مكة اخلزاعي عامر بن عمرو ويل ان اىل السالم عليه ابراهيم دين على العرب
عبادة املذكور عمرو فاحدث وسلم عليه اهللا صلى النيب آل اجداد من البيت والية
لبيك قوله بعد التلبية يف وزاد وغريها السوائب من الضالالت للعرب وشرع االصنام
وتبعته ذلك قال من اول فهو ملك وما متلكه لك هو شريك االّ لك شريك ال
ذلك على ومنهم السالفة االمم وسائر نوح قوم بذلك فشاوا الشرك على العرب

م وكانت السالم عليه ابراهيم دين على سنةبقايا ثالمثائة البيت على خزاعة والية دة
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سنة)  تويف كثري ابن الشام.] م١٣٧٢. [هـ٧٧٤امساعيل  يف
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فقاتلهم وسلم عليه اهللا صلى النيب جد قصي جاء ان اىل مشؤمة واليتهم وكانت
مل ذلك بعد العرب ان االّ منهم البيت والية وانتزع بالعرب حرم على واستعان
الم وذلك وغريهم االوثان عبادة من اخلزاعي عمرو هلا احدث كان عما ترجع

كالمهرأو انتهى يغري ان ينبغي ال نفسه يف دينا ذلك انتزاع* ا من يلزم ال انه واعلم
عبادة واحداثه وسلم عليه اهللا صلى النيب اجداد من البيت والية اخلزاعي عمرو

وسلم عليه اهللا صلى لقوله واليته مدة هلا وعبادم العرب مجيع اشراك كل(االصنام
ابر بن امساعيل ولد من القائلالعرب وبِنياهيم واجنبِني آِمنا لَدالْب هذَا اجعلْ ربِّ

امناْالَص دبعن جد)اَنْ قصي غار فلهذا خزاعة من البيت والية انتزاع بعد فكيف
بالعرب خزاعة حرب على واستعان ابراهيم دين على وسلم عليه اهللا صلى النيب

منهم البيت والية وانتزع احدثهفاعانوه الذي االشراك على كلهم العرب كان فلو
خزاعة من املشركني وازالوا السالم عليه ابراهيم دين على اعانوا ملا اخلزاعي عمرو
فمنهم االصنام عبادة من عمرو احدث عما رجعوا ما واجلهلة العوام لكن البيت عن

ايبق دين وبقى وسلم عليه اهللا صلى النيب بعث اىل العرب يف يفالشرك براهيم
واخرب السالم عليه ابراهيم دعا كما وسلم عليه اهللا صلى النيب وآباء العرب خواص

تعاىل قال بقائه عن تعاىل عِقِبِه(اهللا ِفي باِقيةً كَِلمةً واهللا)٢٨: الزخرف* وجعلَها
السبيل يهدي وهو احلق .يقول

عل( ابراهيم دين على بقي من بيان يف الثامن الفترةاملطلع يف السالم ) يه

حتنفوا ام اجلاهلية زمن يف كانوا مجاعة عن ثبت قد السيوطي الدين جالل قال
ابو يكون ان املانع فما الشرك وتركوا السالم عليه ابراهيم بدين صلىاوتدينوا النيب

ذلك يف مسلكهم سلكا وسلم عليه اجلوزي* اهللا ابن الفرج ابو احلافظ يف]١[قال
عنهالتلقيح اهللا رضي الصديق بكر ابو اجلاهلية يف االصنام عبادة رفض من تسمية يف

نوفل بن وورقة احلويرث بن وعثمان جحش بن اهللا وعبد نفيل بن عمرو بن وزيد
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بن وابوقيس االيادي ساعدة بن وقس احلمري كهريب بن وسعد البزار بن ورباب
عمرو بن زيد بتحنيف االحاديث وردت وقد انتهى روىصرمه وقد وقس وورقة

قالت عنهما اهللا رضي بكر ايب بنت امساء عن تعليقا الصحيح يف واصله اسحاق ابن
ما قريش معشر يا يقول الكعبة اىل ظهره مسندا نفيل بن عمرو بن زيد رأيت لقد
الوجوه احب اعلم لو اين اللّهم يقول مث غريي ابراهيم دين على احد منكم اصبح

ولك به عبدتك اعلماليك ال مل* ن انه االول املسلك يف تقدم ما يؤيد وهذا قلت
وجهها على حقيقتها ويعرف الدعوة تبلغه من ذاك اذ يف*  يبق نعيم ابو واخرجه

اجلاهلية يف قومي آهلة عن رغبت قال السلمي اهللا عبد بن عمرو عن النبوة دالئل
احلجارة يعبدون باطل اا ن* ورأيت وابو البيهقي منواخرج الدالئل يف كالمها عيم

وصلى اجلاهلية يف الشرك ترك انه اجلهين حسب بن مخري بن شيخ عن الشعيب طريق
السيوطي كالم انتهى االسالم ادرك حىت وعاش تعاىل ابراهيم* هللا دين اثبات اقول

االصنام عبادة وتركهم الفترة تلك اهل من البعض توحيد بثبوت اجلاهلية زمن يف
لو ان الشركيلزم حدوث بعد وغريهم ابراهيم ذرية من الناس مجيع شرك ثبت

بقوله تعاىل اهللا بشهادة الثابت بل ثابت غري وهذا فيهم اخلزاعي وجعلَها(بعمرو
عِقِبِه ِفي باِقيةً اهللا) كَِلمةً صلى حممد نبينا بعثة اىل ذريته يف والتوحيد االسالم بقاء

الثاب االصل وهو وسلم تعاىلعليه اهللا قال كما للناس اهللا شرعه الذي لَكُم(ت عرش
ما الديِن ِمنِهيمرِاب ِبِه وصينا وما كِالَي اَوحينا والَِّذي نوحا ِبِه : الشورى*  وصى

االصنام)١٣ عبادة على الناس ومحل اخلزاعي عمرو احدثه امنا العرب بني والشرك
امل وضع واضعهخلوهو لضعف الظاهر يف وال احلقيقة يف ال قيام وال له ثبات ال وق

قوة له فليست الزوال يف فهو به ظهر فيمن تأثريه وعدم الناس مجيع يف سريانه وعدم
ا وطلب قلوم يف ورسخه للناس اهللا وضعه الذي االهلي للدين اهللاباملقاومة من راهيم

س وال دعوته اهللا واجاب ذريته يف اهللابقاءه صلى النيب آباء من ابراهيم ذرية يف يما
ومحل االصنام فيه وادخل البيت على حكم ملا املذكور عمرا الن واصوله وسلم عليه
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باالك عبدوها فبعضهم عبادا على هلوارالناس تبعا عبدوها وبعضهم العوامهاه وهم
عب ما وبعضهم امثاهلم من االزمنة من زمان خيلو ال الذين علىواجلهال ثبتوا بل دوها

الشرك بوجود االّ النص يرد ومل كلهم العرب يف االصنام عبادة تسر فلم ابراهيم دين
الدين على وثبوم الناس قلوب يف ورسوخه االسالم لثبوت فقط الفترة تلك يف
شاهدنا فانا للمؤمنني اهللا رخصه الذي باالكراه ولو وقوعه ميكن ال ذلك فان االهلي

االندلس فاماهل االصنام وعبادة الكفر على واكراههم عليهم الكفار غلبة عند
فلما االسالم عن زجرهم وال اكراههم اخرجهم وما االسالم دين على بقلوم ثبتوا
االسالم دار اىل ديارهم من فاخرجوهم دولتهم على خافوا منهم ذلك الكفار رأت

ا بغلبة العجم ديار يف واجلماعة السنة اهل تركواوكذلك ما عليهم الرفض هل
مع وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول اىل آباؤهم به دانت الذي االسالم ودين مذهبهم
ما اجلاهلية يف الشرك فكذلك والذلة املالمة واختيارهم ذلك على هلم الزجر وقوع

ل كلهم الناس يف ثبتوارسرى ما ايضا وهم بعضهم يف بل وبقائه ابراهيم دين سوخ
لرس فيمكنعليه عليه آبائهم وكون قلوم يف ابراهيم دين هو الذي االسالم وخ

يف وقع كما السالم عليه ابراهيم دين على اهللا ويعبدوا الشرك يتركوا ان لبعضهم
االصلية الفطرة على وكوم ابراهيم ودين االلوهية انكارهم لعدم البعض عن اخلرب

اجلا يف الشرك فوقوع عليها اهللا فطرهم كلهماليت الناس شرك ثبوت يوجب ال هلية
منه رجوعه المكان عليه وانتقاله عليه املشرك ثبات يوجب وال املدة تلك يف
بن عمرو بن زيد عن نقل كما اليها نظر اذا قلبه يف عليه االلوهية حضرة ورجحان
بعد املشرك حال مثل هو ما فحاله والشرك االصنام عبادة على منهم انتقل ومن نفيل

اابعث االصنام يف بزعمه اشرك بل الربوبية انكر ما النه به اميانه وعدم الرسول ة
فهو رسول اليه ارسل ما النه الرسول انكر وما له فيشفعوا عنده شفعاء اهللا عباد
معذبني كنا وما تعاىل اهللا قال العذر اقامته عند احدا اهللا يعذب وال عذر صاحب

من الفترة فحال رسوال نبعث يرسلحىت حىت النار يدخلوا ان يقتضي ال الشرك اهل
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وادخل النار من أمن الرسول يطع فمن اهللا اىل يدعوهم رسوال القيامة يوم اليهم اهللا
امرهم عاقبة يف الفترة اهل يف احلكم هو وهذا النار اىل يسحب يطع مل ومن اجلنة

ابراهيم ذرية يف والتوحيد االسالم فاثبات النبوي النص وعدممبقتضى السالم عليه
ما على وسلم عليه اهللا صلى حممد سيدنا بعثة اىل بعده من ذريته مجيع الشرك مشول
عليه الرسول ابوي اسالم يف احسن القطعية والدالئل االهلية النصوص عليه دلت
اجلاهلية يف ابراهيم ذرية يف االسالم فقدان اثبات من وتوحيدمها والسالم الصالة

ب من بقاء الماوعدم عنهما واالعتذار وجهها على حقيقتها وعرف الدعوة لغته
يعقوب آل من وفقدت وغربا شرقا االرض الشرك طبق وقد اجلاهلية زمن يف كانا
يف مفرقني الكتاب اهل احبار من يسريا نفرا االّ وجهها على الدعوة تبلغ ومل الشرائع

يف تقلب هلما يعهد ومل وغريها الشام يف االرض املداقطار سوى والياالسفار نة
عل ومحلهما ذلك غري يف والتفتيش التنقيب هلما يقع حبيث طويال عمرا منىعمرا

االصل لثبوت وغريه نفيل بن عمرو بن كزيد اجلاهلية يف ابراهيم بدين وتدين حتنف
الناس يف وسريانه بالنص ابراهيم عقب يف وبقائه االسالم وهو تعاىل اهللا شرعه الذي

اهلكلهم من افراد يف املخلوق وضع هو الذي الشرك حدوث قبل ذريته من
يقاوم فال ذريته يف االسالم بقاء لثبوت الكل يف سريانه لعدم الكل يف ال اجلاهلية
قبل االسالم من الزمان خلو على باسالمهم حيكم فال االسالم هو الذي االصل

االسالم بقاء اسالمهم بيان من اريد االّ السالماسالمهم عليه ابراهيم ذرية يف وثباته
بعد اجلاهلية يف االسالم فاهل احملمدية البعثة قبل االسالم عن الزمان خلو وعدم
نوعني على العموم يف السالم عليه ابراهيم دين وتغريه الشرك اخلزاعي عمرو احداث

كثبو احنراف وال تغيري غري من السالم عليه ابراهيم دين على ثبوم نبينااالول ت
االشراك بعد به وحتنفهم تدينهم والثاين االنبعاث قبل عليه وسلم عليه اهللا صلى حممد
وتدينهما ابراهيم دين على وغريمها نوفل بن وورقة عمرو بن زيد كون من يلزم فال
دين على الثبوت يلزم بل غريمها به احد تدين وعدم ابراهيم دين وجود عدم به
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م منهم كان ملن ابراهيمابراهيم ذرية ذريتهن من يكن مل من واما السالم عليه
ابراهيم دين هو الذي االصل على الثبوت قلنافيجوز وامنا والتدين التحنف وجيوز

النيب بعثة اىل اجلاهلية يف االسالم اهل الن نوعني على اجلاهلية يف االسالم فاهل
كانوا االول انواع اربعة على كانوا وسلم عليه اهللا عليهصلى ابراهيم دين على

عبادة تركهم بعد ابراهيم بدين تدينهم والثاين احنراف وال تغيري غري من السالم
دخوهلم والرابع السالم عليه موسى دين يف ودخوهلم الشرك تركهم والثالث االصنام
انه تبع يف وقيل اجلاهلية يف تنصر انه ورقة يف قيل كما السالم عليه عيسى دين يف

وذ اجلاهليةود اهل يف ابراهيم* لك ذرية يف والتوحيد االسالم ثبوت ان واعلم
عمرو بن زيد اسالم بثبوت وسلم عليه اهللا صلى حممد سيدنا بعثة اىل السالم عليه
السالم عليه ابراهيم دعا الذي ابراهيم دين على وكوما وغريمها وورقة نوفل بن

اسالمهما ثبوت من اوىل ذريته يف ومحلببقائه السالم عليه ابراهيم بدين وتدينهما
ال الوجهني كال وعلى عليهما االسالم يف وسلم عليه اهللا صلى النيب لوختابوي

عن وسلم عليه اهللا صلى حممد نبينا بعثة وبني السالم عليه ابراهيم بني اليت االزمنة
ومم بالتديناالسالم االسالم وجود كان سواء واقامه االسالم به قام بعدن والتحنف

اهللا صلى حممد سيدنا بعثة زمان اىل ابراهيم زمن من ببقائه وجوده كان او الشرك
تعاىل قال كما زواله وعدم وسلم عِقِبِه(عليه ِفي باِقيةً كَِلمةً ان) *  وجعلَها واعلم

امل من امساعيل ولده مع جيعله ان النداء يف اهللا من طلب ملا السالم عليه سلمنيابراهيم
منهم والتوحيد االسالم بقاء تعاىل اهللا من وطلب له مسلمة امة ذريته من وجيعل
االسالم فابقى دعاءه اهللا قبل منهم فيهم وسلم عليه اهللا صلى حممد سيدنا وبعثة
عليه اهللا صلى بعثته اىل ذريته يف وملته ملته يف ذريته واثبت ذريته يف التوحيد وكلمة

جال جل قال كما عِقِبِه(لهوسلم ِفي باِقيةً كَِلمةً كلهم) وجعلَها آبائه اسالم فثبوت
عليه اهللا صلى رسالته ثبوت يف مدرج السالم عليه ابراهيم دعوة لدن من وسعادم

الذ والكتاب القاهرة واآليات الظاهرة باملعجزات اهللا من عنديوسلم من به جاء
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طهارة وعلى نبوته على دل الذي القوماهللا ذلك يف صدقه ما انه والعجب نسبه
من به جاء الذي الكتاب ا نطق اليت نسبه طهارة معرفة اىل اهتدوا وما اتبعوه الذين

اهللا آبائه* عند حق يف به جاء الذي والكتاب ورسوله باهللا مصدق مؤمن يتوهم فال
والعبادة للمعرفة الربوبية حضرة تقتضيه ما غري وسلم عليه اهللا حضرةصلى وتقتضيه

االهلي الفيض واسترتال واالستفاضة للعبادة وسلم عليه اهللا صلى احملمدية العبودية
يف املمكنات مظاهر على واجلود الكرم وحضرات والوجود اجلمع حبضرة املختص

والشهود الظهور الجل االمكان يف* بقعة االنف الروض يف اهللا رمحه السهيلي قال
النبوي تس(احلديث مؤمننيبواال كانا فاما ربيعة وال ابو * )مضر بكرواخرج
خلف بن بن]١[حممد اسحاق حدثنا قال االخبار من الغرر كتاب يف بوكيع املعروف

الدمشقي الرمحن عبد بن سليمان قال الفراء وابويعقوب املروزي عيسى بن داود
امساعيل عن اهللا عبد بن طلحة بن حيىي عن قائد بن عثمان ايبحدثنا بن حممد بن

رسول عن امجعني عنهم تعاىل اهللا رضي الصديق بكر ايب بن الرمحن عبد عن وقاص
قال وسلم عليه اهللا صلى مسلمني(اهللا كانا فاما مضر وال ربيعة تسبوا واخرج * )ال

قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ان ابيها وعن عنها اهللا رضي عائشة عن بسنده
متي( تسبوا مسلمنيال كانا فاما ضبة وال رضي * )ما عباس ابن عن بسنده واخرج

وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال عنهما مسلما(اهللا كان فانه قسا تسبوا )ال

قال انه وسلم عليه اهللا صلى النيب عن ونذكر السهيلي قال فانه(مث الياس تسبوا ال
مؤمنا ت) كان صلبه يف يسمع كان انه قالوذكر وسلم عليه اهللا صلى النيب لبية

فكانت اجلمعة مساها من اول هو وقيل العروبة يوم مجع من اول لؤي بن وكعب
وسلم عليه اهللا صلي النيب مببعث ويذكرهم فيخطبهم اليوم هذا يف اليه جتتمع قريش

املاوردي ذكر وقد قال به واالميان باتباعه ويأمرهم ولده من انه هذا]٢[ويعلمهم

                                                 

)
١

حممد)  سنةوكيع تويف خلف بغداد.] م٩١٨. [هـ٣٠٦بن  يف

)
٢

سنة)  تويف الشافعي املاوردي بغداد.] م١٠٥٨. [هـ٤٥٠علي  يف
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يفا نعيم ابو اخرجه اخلرب هذا السيوطي قال له االعالم كتاب يف كعب عن خلرب
موت بني كان آخره ويف عوف بن الرمحن عبد بن سلمة ايب عن بسنده النبوة دالئل
احد هو املذكور واملاوردي سنة مخسمائة وسلم عليه اهللا صلى النيب ومبعث كعب

وله الكبري احلاوي صاحب وهو اصحابنا كثريائمة جملد يف النبوة اعالم كتاب
صلى النيب آباء ان اوردنا مما فحصل الكتاب هذا يف عنه وسأنقل رأيته وقد الفوائد
دين على كلهم كانوا لؤي بن كعب اىل السالم عليه ابراهيم عند من وسلم عليه اهللا
كالب وهم آباء اربعة املطلب عبد وبني بينه وبقي كذلك انه والظاهر ابراهيم

املطلبو عبد واما ذا وال ذا ال نقل فيهم يظهر ومل وهاشم مناف وعبد قصي
اقوال ثالثة يف*  ففيه الذي احلديث الجل الدعوة تبلغه مل انه االشبه وهو احدها
وغريه فخر* البخاري كالم من ظاهر وهذا ابراهيم وملة التوحيد على انه والثاين

بن وسفيان جماهد عن تقدم وما السابقةالدين اآليات تفسري يف وغريمها *  عيينة

مات مث واسلم به آمن حىت وسلم عليه اهللا صلى النيب بعثة بعد احياه اهللا ان والثالث
ومل عليه دليل ال النه واوهاها واسقطها االقوال باضعف وهذا الناس سيد ابن حكاه

السنة ائمة من القول هذا قال وال غريه وال ضعيف حدث يف قط عنيرد حكوه امنا
عن وسكتوا االولني القولني حكاية على املصنفني غالب اختصر وهلذا الشيعة بعض

كالمه انتهى الثالث الذ* حكاية املطلب عبد ان وسندنايواعلم لسيدنا وعاء كان
واالنقياد االسالم وهو السالم عليه ابراهيم دين على كان وسلم عليه اهللا صلى حممد

ال تعاىل اهللا احملمديةاىل الصورة وتعني فيه الكلية احملمدية الصورة ظهور يقتضي ذي
سره على هجم قد كان االمحدي والسر احملمدي النور فان منه البشرية احلسية
وقت وبان االحدية مشس طلوع قرب قد سيما وال وصلبه ظهره يف كان النه وقلبه

ح اىل باالنقياد فتحقق وصلبه سره من الصمدية نور وبالعبوديةاشراق الربوبية ضرة
الذي ورسوله باهللا آمن فمن وسره صورته على اهللا عبد ابنه ظهور تقتضي اليت
اصوله بطهارة يؤمن الكمالية االهلية الكلية الصورة على الفردية حضرة من انبعث
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يدل واجلزء االصل على يدل الفرع الن احملمدية الصورة لتلك حمامل كانوا الذين
وبه الكل والفتقعلى الرتق يف نعتمد وعليه والفرق اجلمع يف .نستعني

الفترة( يف مات ملن التعذيب عدم يف التاسع الفترة)املطلع اهل ان إعلم
االحكام الندراس الرسول على املرتل االهلي الشرع عن ازمنتهم خلت الذين

اميام وعدم اليهم الرسول جمئ وعدم االهلي بالوحي حتققت اليت وكانواالشرعية به
هلم تعذيب وال اليهم الرسول جمئ قبل الدنيا يف هلم تعذيب ال االصلية الفطرة على
تعاىل قال كما القيامة يوم االمتحان وقبل فيهم الرسول مبعث قبل اآلخرة يف ايضا

)وكُم منا نتحنيِبذِّعا فيهم) والًسرثَعبى نبعث حىت الفترة الهل تعذيب ال اي
وعدمر والنهي باالمر اليهم الرسول جمئ لعدم الربانية واحلجة االهلية بالدعوة سوال

االزل الفطرة على كانوا الم منهم للرسول والتكذيب العناد السينيوقوع واالميان ة
اخترعها اليت املخترعة واالديان املخصوصة والشرائع احلكمة ان واعلم الروحي

ال من الشاقة الرياضات االنبياءارباب فقد عند الفترات ازمنة يف واحلكماء عقالء
حممد سيدنا وبعثة عيسى بني اليت الفترة يف سيما وال عليهم املرتلة االهلية والشرائع
مقام شاهدوا ملا فام بواطنهم وصفاء الروحاين بالذوق وسلم عليهم تعاىل اهللا صلى

باال العبادة من الربوبية حضرة اقتضت وما النقيةعبوديتهم بواطنهم من الالمعة نوار
بإهلام واما بانفسهم اما بالعبودية نفوسهم كلفوا الصافية قلوم من الالئحة واالقمار
منهم واحد كل فاخترع اهللا لرضوان طلبا االنسية اللوائح والقاء القدسية الواردات

عن من العامة يف املعلوم الرسول ا جيئ مل خمصوصة وشريعة خاصة ليعبدطريقة اهللا د
الوضع يف االهلي احلكم فيها الظاهرة واملصلحة احلكمة وافقت فلما تعاىل احلق ا
اهللا قال كما عليهم كتبها وما عنده من شرعه ما اعتبار اهللا اعتربها االهلي املشروع

ِر(تعاىل ابِتغآَء ِاالَّ ِهملَيع كَتبناها ما ابتدعوها حقورهباِنيةً رعوها فَما اهللا ضواِن
من) ٢٧: احلديد*ِرعاِتيها والرمحة العناية باب قلوم وبني بينهم اهللا فتح وملا

اهللا رضوان بذلك يطلبون فيها شرعوه ما تعظيم قلوم يف اوقع يشعرون ال حيث
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تعاىل قال وهلذا عنده من شرعه ما اعتبار اهللا اعتربها آمنوافَآتين(فلذلك الَِّذين ا
مهاملوضوعة)ِمن املخترعة واالديان املشروعة النواميس تلك يف اياهم املقلدين من اي

حبقها والقيام اليها االنقياد عن خارجون اي فاسقون منهم وكثري قال* أجرهم
الب يف الفتوحات يف اهللا رمحه السياسةاالشيخ الباب هذا ومن ومائة الستني ب

مل علماءاحلكمية قلوب على واللممات االهلام مالئكة ا يأت مل اليت العامل صاحل
وحيملون فيضعوا اسرارهم على ال افكارهم يف فيلقوا الوقت وحكماء الزمان
فيها اليت امللكية الرسالة هي فهذه الشرك من شيء فيها وما وامللوك عليها الناس

احلسنة البدع وهي الدنيا يف العامل رعايتهامصاحل حق رعاها من على اهللا اثىن اليت
اقسام ثالثة على كانوا حينئذ الفترات فاهل كالمه انتهى اهللا رضوان القسم* ابتغاء

عليها الناس ومحلوا اخترعوها الذين وهم اخلواص وهم* االول العوام الثاين والقسم
مب والعمل اليها باالنقياد رعايتها حق ورعوها فيها قلدوهم ابتغاءالذين قتضاها

تعاىل اهللا ما* رضوان فلهذا حبقها والقيام اليها االنقياد عن اخلارجون الثالث والقسم
االهلية الشرائع عن اخلالية الفترات اهل من احد على واجلماعة السنة اهل حكم
اليهم الرسول جمئ لعدم هلم تعذيب ال انه اىل ذهبوا بل النار اصحاب بام النبوية

قال كُمو(تعاىلكما منا نتحنيِبذِّعا من* ) والًسرثَعبى السنة اهل ائمة ان واعلم
وال ناجيا ميوت الدعوة تبلغه ومل مات من ان على اتفقوا واالصول الكالم اهل

تعاىل اهللا قال االسالم اىل يدعى حىت كُمو(يقاتل منا نتحنيِبذِّعا ) والًسرثَعبى

ومن علي ا املعتزلة وردوا البعثة قبل تعذيب ال انه على اآليات ذه فاستدلوا
واهل السنة اهل بني االختالف مسألة على مبين وهذا العقل حتكيم يف وافقهم
ان السنة اهل فمذهب ال او عقال واجب هو هل املنعم شكر يف والبدعة االعتزال

و بالسمع بل عقال بواجب ليس املنعم عقالشكر واجب انه االعتزال اهل مذهب
الد فخر االمام للمعتزلةيقال خالفا عقال جيب ال املنعم شكر احملصول يف الرازي ن

يف تعليقه يف اهلراسي الكيا وقال وجوب فال البعثة قبل الوجوب حتقق لو انه لنا
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قاطبة السنة اهل آراء عليه استقر الذي ان إعلم املنعم شكر مسألة يف الاالصول انه
عدا ما فاما العقول قضيات حكم يتلقى وال املنقول الشرع سوى لالحكام مدرك
ان اىل ذهبوا فام وغريهم واملعتزلة والكرامية كالرافضة اخللق طبقات من احلق اهل
قضيات من يتلقى ما ومنها املنقول الشرع من يتلقى ما فمنها منقسمة االحكام

ال فنقول حنن واما قال ظهرالعقول فاذا الرسول جمئ قبل شيء املعجزةجيب واقام
كالمه انتهى بالسمع االّ الواجبات اول تعلم ال فنقول النظر من العاقل * متكن

على االحكام من حبكم له احلق امر بعد العبد على يتوجه امنا الوجوب الن وذلك
وال وجوب فال الرسول جمئ قبل الفترة يف يتصور ال وهذا الرسول عذابلسان

ميوت االهلية واحلجة بالبينة احملمدية البعثة قبل اجلاهلية وزمان الفترة يف مات فمن
والبدعة االعتزال اهل من فهو النار يف انه فيه قال فمن السنة اهل مذهب وهذا ناجيا
وهذا عقال املنعم شكر وجوب على مبين وهو السنة اهل من احلق اهل خالف النه

توجه لعدم كذلك علىليس الثابت الشرع عن اخلايل الزمن يف احد على الوجوب
تعاىل قال كما الرسول جمئ قبل تعذيب فال الرسول كُمو( لسان منا ىتحنيِبذِّعا

نبثَعرتعاىل* ) والًس قوله يف قتادة عن تفسريمها يف حامت ايب وابن جرير ابن اخرج
)وكُم منا نتحنيِبذِّعا يسبق) والًسرثَعبى حىت احدا مبعذب ليس تعاىل اهللا ان قال

اهل حق يف املذكور للحديث االوفق ولكن بينة اهللا من يأتيه او خرب اهللا من اليه
اليهم الرسول بعث اىل القيامة يوم حاهلم تنجر ان واانني والصغار واالطفال الفترة

خالفوا وان أمنوا آمنوا فان اياهم اهلودعوته احوال يف ذكر كما النار ادخلوا
فافهم خيلو*  الفترة ال العقل حكم يف وسلم عليه اهللا صلى النيب ابوي حال ان واعلم

د يف املسلمة االمة من واما واجلاهلية الفترة اهل من اما اما اي امرين ابراهيميعن ن
تعاىل لقوله النجاة اهل من فهما الفترة اهل من كانا منكُامو(فان ىتحنيِبذِّعا

نبثَعرصلىو) والًس حممد ابنهما غري اليهما اهللا يرسل فال الفترة من يكونا مل ان
الدعوة والختصاص واالمومة االبوة حبسب الدنيا يف ما الختصاصه وسلم عليه اهللا
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ف الدنيا يف فيهم وانبعاثه به الدنيا يف امساعيل نسل من ابراهيم ذرية تعاىليف اهللا ان
ابراهيم ذرية يف وبعثه ما ظهوره من اليهما الدنيا يف ارسله يفيكما اليهما رسله

السالم عليه ابراهيم قال كما ِمنهم(اآلخرة رسوالً ِفيِهم وابعثْ : البقرة*ربنا

والشهاد) ١٢٩ االهلية اآليات من ظاهر هو كما املسلمة االمة من كانا وان ةاآلية
مجيع من ايامها تعاىل اهللا باصطفاء االزل يف سعادما فظهرت املدعي فهو الربانية
الدنيا يف سعادما من وظهر للعاملني رمحة جعله ملن ابوين ليكونا املخلوقات
الكلية بالصورة الشهادة عامل يف ظهوره جهة من املوجودات سائر عن امتيازمها

س وتظهر منهما احملمدية احملمودالكمالية املقام يف ابنهما بشهودمها اآلخرة يف عادما
يف وجناما الكربى الكافة والرمحة العظمى العامة بالشفاعة املورود احلوض عند

امرمهاقعا .ية

الوصية
اهللا اىل التوجه النقي الورع واملؤمن التقي العبد على وجب مما ان إعلم

يرت وان الفاضلة واالخالق الصاحلة النفسانيةباالعمال الصفات عن نفسه ه
الكونية اخلواطر عن قلبه وخيلي اخللق عامل اىل توجهه تقتضي اليت الطبيعية واالخالق
اهللا من يطلب وان والرتق اجلمع حضرة عن احتجابه توجب اليت الغريية واللوائح
وا احلق اىل وتوجهه اخللق عن اعراضه بعد اي والسنة الكتاب يف الفهم اوال نتعاىل

يف كما االهلية بالصفات والتحلي الكونية الصفات عن بالترته اهللا من الفهم يطلب
اهللا صلى فانه لسانه من صدر الذي والكالم ورسوله عبده على انزله الذي الكتاب

قال وسلم وخاصته(عليه اهللا اهل هم القرآن فيه)اهل الفهم يف القرآن اهل اي
الف فيه هلم اهللا باعطاء اهللا اهللاعن اهل هم وبواطنهم قلوم يف االهلي بالتجلي هم

حديث يف اهللا رزقه الذي والفهم كتابه يف اهللا رزقه الذي بالفهم فيحكم وخاصته
مثل احلديث فان واحلديث القرآن يف تعاىل اهللا عن الفهم وهي حقيقية وراثة رسوله

وسلم عليه اهللا صلى فانه النص يف ع(القرآن ِطقني الْهوىوما وحي*ِن ِاالَّ وه ِانْ
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يعطيه)٤-٣: النجم* يوحى فالذي وسلم عليه اهللا صلى قلبه يف اهللا عن الفهم وهو
هو وسلم عليه اهللا صلى النيب ابوي حق يف واحلديث القرآن يف اهللا عن الفهم

ا عليه ابراهيم دعوة عن القرآن يف اخرب تعاىل اهللا فان والتوحيد حقاالسالم يف لسالم
ببقاء وشهد واحلكمة بالكتاب منهم فيهم الرسول وبعث فيهم ملته وبقاء ذريته
ذريته يف ملته فابقى دعوته اهللا فقبل الرسول مبعث اىل ذريته يف التوحيد كلمة
يف يتقلب وسلم عليه اهللا صلى كان الذين ذريته سيما وال عليها ذريته واثبت

الطاه اصالم من وينقل اىلصورهم الطاهرة االرحام ومن الطاهرة االرحام اىل رة
اجلامعة احملمدية الكلية والصورة البشرية احلسية الصورة ظهور اىل الطاهرة االصالب

كماليفترقيام حاهلما اقتضت اللذين ابويه اىل وصل ان اىل والتهذيب الصفاء
الص على وظهوره البشرية العنصرية احملمديةونشأته الكمالية تعاىلرة احلق ارادها اليت

الكاملة والعبودية التامة املعرفة يتضمن الذي القرآن اي الكتاب نزول عليها وتوقف
وسلم عليه اهللا صلى قال االرحام(كما اىل الطاهرة االصالب من ينقلين اهللا يزل مل

مهذبا املصفى ا* ) الطاهرة بالتوجه والسنة الكتاب يف اهللا عن الفهم عدا ما ىلواما
على العقلية واالدلة الفكرية االنظار واستعمال اخلسيسة واالحوال احلسية االمور
احلق جناب من وطرد وحرمان فضالل الشيطانية وااللقاآت البشرية اخلواطر مقتضى

له* وخذالن العامة وامللة اخلاصة الشريعة صاحب السالم عليه ابراهيم ان اعلم مث
و االمسائية احلضرات يف اهللاختلل لوجه متوجه الغيبية املراتب يف االهلية بالصفات ختلق

املظ الوجوه عن معرض االمسائية الوجوه جلميع العلويةهاجلامع العوامل يف رية
منلوا طلب فلهذا االهلية الشرائع من الغرض هي اليت الكلية بالعبودية متحقق سفلية

اهللا اىل واالنقياد االسالم على ثبوته ندائه يف وبقاءاهللا عليه ذريته ثبوت وطلب
ابراهيم بيت فان واحلكمة بالكتاب وسلم عليه اهللا صلى الرسول مبعث اىل وفيهم
ظهروا الذين وسلم عليه اهللا صلى آباؤه هم الذين ذريته ويف النبوة بيت السالم عليه
بالصفات وحتققوا نبوته احكام بالبان خلته حرم يف ونشأوا سره بصورة صلبه من
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حتققهماخل بعد فيهم قابلية ال احملمدية البشرية للصورة حمامل هم احلنيفية وامللة ليلية
البشرية الصفات اىل يرجعوا ان تعاىل اهللا من وتقرم اهللا اىل واالنقياد االسالم حبقيقة
عليهم للشيطان وليس النفسانية واخلواطر الشيطانية االلقاآت اىل ميلهم تقتضي اليت

يغويهم بقولهسلطان ذلك عن لنا العزيز الكتاب يف تعاىل احلق اخرب ِانَّ(كما
سلْطَانٌ ِهملَيع لَك سلَي السالم) ٤٢: احلجر*ِعباِدي عليه ابراهيم ان شك وال

على ثبوم حقهم يف ابراهيم دعا الذين وسلم عليه اهللا صلى آباؤه هم الذين وذريته
ال مبعث اىل فيهم وبقاءه منهاالسالم طلبه الذي رسوله وبعث دعاءه اهللا وقبل رسول

والسالم الصالة عليه قال كما منهم ابراهيم(فيهم ايب دعوة الذين)انا اهللا عباد فهم
اياهم اهللا حبفظ حمفوظون فام االشراك يف اضالهلم يف سلطان عليهم للشيطان ليس

ال والعبودية واالنقياد االسالم وحرم اخلليل ملة بيت بذلكيف اهللا وبوعد ذوام يف يت
ودعوة واالنقياد االسالم معىن وعرفت عندك ذلك ثبت فاذا الوعد صادق فانه
فيهم الرسول مبعث اىل فيهم ويبقيه االسالم على يثبتهم ان اهللا من وطلبه به ابراهيم
على واالحاديث باآليات تستدل ان حتتاج ال وامللة بالكتاب منهم بعثه وعرفت منهم

اىلبق كلهم وسلم عليه اهللا صلى آبائه وكون عليها وثبوم ذريته يف ابراهيم ملة اء
من املسلمة االمة من الرسول وبعث والتوحيد االسالم على السالم عليه ابراهيم
كلمة بابقاء واخباره ابراهيم دعوة عن تعاىل اهللا اخبار بعد السالم عليه ابراهيم ذرية

مبع اىل ذريته يف الكتابالتوحيد من بالنص منهم الشرك ثبوت لعدم الرسول ث
بعض من الظن بعض فانه ذلك يف نص ال فانه االخبار ذلك يعارض الذي والسنة
باق السالم عليه ابراهيم دين الن والسنة الكتاب يف اهللا من هلم فهم ال الذين اجلهلة

تعاىل اهللا وفقه فلذلك الرسول مبعث اىل املسلمني من ذريته لعبادتهيف امره ابتداء يف
والنبوة بالرسالة تعاىل اهللا عند من امللك جاء حىت السالم عليه ابراهيم قال* مبلة

حالته كانت وملا واالربعني اخلامس الباب يف الفتوحات يف عنه اهللا رضي الشيخ
عليه اخلليل ابراهيم مبلة لعبادته وفقه اهللا ان امره ابتداء يف وسلم عليه اهللا صلى
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خي وكان عليهالسالم اهللا صلى به سبحانه اهللا من عناية فيه يتحنث حراء بغار لو
تقررت فلما بنبوته وعرفه بالرسالة عليه فسلم امللك فجاءه احلق فجأه ان اىل وسلم
انتهى منريا وسراجا باذنه اهللا اىل وداعيا ونذيرا بشريا كافة الناس اىل ارسل عنده

م* كالمه زالت ما لدنفحينئذ من مسلمة ذريته من امة زالت وما ثابتة ابراهيم لة
عند والنبوة بالرسالة وسلم عليه اهللا صلى الرسول بعثة اىل السالم عليه ابراهيم دعوة
ذريته من املسلمة االمة من بعثته وسلم عليه اهللا صلى كان فحينئذ عمره من االربعني

تعاىل قال رسوالً(وهلذا ِفيِهم على) ١٢٩: البقرة*ِمنهموابعثْ يتعبد كان النه
من بعثته عند السالم عليه ابراهيم ملة وسلم عليه اهللا صلى به فاخنتمت ابراهيم ملة
وبعد السالم عليه ابراهيم ملة كوا حيث من السالم عليه ابراهيم مبلة تعبده حيث

فتعبد البراهيم ال مللته اتباعا ابراهيم ملة له شرعت ذريتهبعثته بقيت حيث من ا
ربه من طلبه الذي بالرسول ملته وختمت املسلمة االمة من ذريته يف وملته ملته يف
وملة نسبا منهم النه منهم بعثته قبل وجعله ذريته من املسلمة االمة من يبعثه ان
وسلم عليه اهللا صلى برسولنا ذريته يف ملته ختم بان السالم عليه ابراهيم اهللا فشرف

حيثمن ومن ملته واحيائه ملته يف انبعاثه حيث ومن ملته من البعثة قبل كونه حيث
السالم عليه ابراهيم دين قوة يف كانت اليت االهلية واحلكمة املبني بالكتاب فيها بعثته
املعرفة يتضمن الذي بالكتاب وملته ذريته وانقياد انقياده اي ابراهيم اسالم فانتج

االهل والعبادة الكاملةالربانية العبودية رتبة وتقتضيه الربوبية حضرة تطلبه ما على ية
وباهللا سبلها على االمور واجراء مواضعها يف االشياء وضع تعطي اليت واحلكمة

.التوفيق

للوصية( من)التتميم االفاضة من االلوهية حضرة تقتضيه ما ان إعلم
ع مظاهر على والوجود الغيب وخزائن واجلود الكرم وصدرحضرات االمكان امل

اجلمعي والفتق الكلي اجلالء واجل والعرفان واالفاضة الشهود الجل احلدثان بعثة
والرتاهةزاأل الذاتية الطهارة من احملمدية الكمالية الكلية الصورة حضرة وتقتضيه يلّ
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الشهادية احلسية احلضرة يف االهلية للصورة الكلية واملظهرية اجلمعية واالحاطة الكلية
يفو احملمدية الصورة باجياد تعلقت اليت الذاتية الكلية واالرادة البالغة احلكمة تقتضيه

عليه آدم من وسلم عليه اهللا صلى آبائه مجيع يكون ان االهلية الكمالية الكلية الصورة
اليت السفلية الردية واالوصاف الطبيعة عن مرتهني مهذبني اهللا عبد ابيه اىل السالم

الطهارة ذلكختالف روح لقبول مستعدين االمحدية االصلية والرتاهة احملمدية الذاتية
كل يف احملمدية الصورة تلك روح اهللا ينفخ ال االنور االظهر والضياء االر النور
اهللا صلى تعينه تقتضي اليت االهلية والتسوية الذاتية املناسبة حبسب االّ منهم واحد

يقب وال عنه وعبوره فيه وسلم والنورعليه االهلية الروح ذلك منهم واحد كل ل
فان وصورته حقيقته يف الذاتية واملناسبة ذاته يف اليت بالطهارة االّ اجلمعي االزيل
قال كما باملناسبة ونطقت احلكمة على نزلت امنا الشرعية والنبوات االهلية الشرائع

ِللْخ(تعاىل والْخِبيثُونَ ِبيِثنيِللْخ ِبيثَاتونَاَلْخالطَّيِّبو ِللطَّيِِّبني اتالطَّيِّبو ِبيثَاِت
اهللا) ٢٦: النور*ِللطَّيباِت صلى له املقدرة املعهودة واالجداد املعينة اآلباء فكانت

تلك على وحصوهلا احملمدية الكلية الصورة لتلك والوسائط كاالسباب وسلم عليه
وس عليه اهللا صلى زال فما الكمالية مناهليئة ينقل السالم عليه آدم لدن من لم

الطاهرة االصالب اىل الطاهرة االرحام ومن الطاهرة االرحام اىل الطاهرة االصالب
اىل املادة تلك يف التسوية باستكمال االصلية والطهارة االهلية احلكمة مقتضى على

ال حلصول ابائه اصالب يف تعينت اليت احملمدية املادة يف التسوية كملت صورةان
اهللاياحملمد عبد ابيه صلب يف منه ازال تعاىل احلق اراده الذي الوجه على البشرية ة

الصورة ظهور وتقتضي وذاته العبد صفات فناء تقتضي اليت احملضة بالعبودة املتصف
االمسائ احملمدياالهلية املادة تلك تعينت فما منها وجتليها البشريةية العنصرية واملضغة ة

ا ابويه حبسبيف االّ بينهما ولد وما وصفاما واخالقهما روحهما طهارة حبسب الّ
حق يف وسلم عليه اهللا صلى قال كما منهما بضعة كان فانه وجسمانيتهما طبيعتهما

عنها اهللا رضي فاطمة مين(ابنته بضعة فاطمة ومبعثه)امنا ورسوله باهللا آمن فمن
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الكلية واهليئة الطاهرة الطبيعية ومنبالصورة الطاهر النسب اىل االّ ينسبه ال الكمالية
الذ من فهو الذاتية وطهارته العلية رتبته خيالف امرا اليهما تعاىلياضاف اهللا قال ن

اَهللا(فيهم يؤذُونَ الَِّذين اُهللاِانَّ مهنلَع ولَهسرِةِيفواْآلِخرو ) ٥٦: االحزاب*الدنيا

ال بن ابوبكر القاضي انسئل قال رجل عن املالكية ائمة احد اهللاآعريب صلى النيب باء
تعاىل لقوله ملعون فهو ذلك قال من بان فاجاب النار يف وسلم الَِّذين(عليه ِانَّ

اَهللا اُهللايؤذُونَ مهنلَع ولَهسرِةِيفواْآلِخرو يقال)الدنيا ان من اعظم اذى وال قال
النا يف انه ابيه قذف*  ريف ومن املقنع يف احلنبلي قدامة بن الدين موفق االمام وقال

يقتل آخر قول ويف كافرا او كان مسلما قتل وسلم عليه اهللا صلى النيب اجداد احد
الكلية الشريعة حيمي الذي املعتدل النقي واالمام العادل السلطان على فوجب كافرا

احلنيفية الغراء امللة على وحيارب فساداحملمدية واي االرض من الفساد يزيل ان
املشرك عرق اىل وسلم عليه اهللا صلى النيب اضافة من والوجود الدين يف اعظم
الرمحة انوار اشرقت ومنه واالميان التوحيد مشس طلعت منه من اىل الشرك واضافة
صراط اىل يشاء من يهدي واهللا التوفيق وباهللا االمكان بقعة يف املمكنات اعيان على

عل اهللا وصلى امجعنيىمستقيم وصحبه آله وعلى حممد مطالع* سيدنا كتاب انتهى
البوسنوي اهللا عبد للشيخ السين .النور

تعاىل( اهللا رمحه عابدين امحد السيد جواهر حجر)ومن ابن ذكر عند قوله
تعاىل قوله مولده وم(يف شاِهدا اكلْنساَر ِانآ ِبيالن اَيها ونِذيراًيآ ِالَى*بشِّرا وداِعيا

مِنريا وِسراجا ِبِاذِْنِه ظلمات) ٤٦-٤٥: االحزاب*اِهللا من به يستضاء مضيئا اي
وبني املعتقدات يف والباطل احلق بني فيميز البصائر انوار نوره من ويقتبس اجلهالة

ومساويها االخالق حماسن وبني املعامالت يف واحلرام فهواحلالل الرياضات يف
افضل عليه العلية والدرجات احلقية املراتب اىل واحلقيقة والطريقة بالشريعة الداعي

التحية واكمل صلى* الصالة له تعاىل اهللا مجع القاري لعلي وشرحه الشفاء يف قال
الرعاية كمال له وحتقق العناية عني به تعلقت ما بعد االية هذه يف وسلم عليه اهللا
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مجلةانواعا له ومجع غريه على به استأثر مما املخصوصة واملرتبة املرتلة من واصنافا
لنفسه امته على شاهدا تعاىل اهللا فجعله احلسن والذكر والثناء املدحة من اوصاف
تعاىل اهللا جيعل مل حيث والسالم الصالة عليه خصائصه من وذلك الرسالة بابالغهم

ف امته على لنفسه بنفسه شاهدا جحدتغريه اذا والسالم الصالة عليهم االنبياء ان
بالبينة اهللا فيطالبهم نعم فيقولون بلغتم هل تعاىل اهللا يسأهلم حني اياهم تبليغهم اممهم
يف لنا تعاىل اهللا باخبار فنقول ذلك عرفتم مب لنا اممهم فتقول به هلم فنشهد اعلم وهو

تعاىل فيزكينا عنا نبينا اهللا فيسأل وسطًاوكَذَ(كتابه اُمةً اكُملْنعج خيارا)ِلك أي
الناِس(عدوال علَى شهدآَء انبيائهم)ِلتكُونوا رسالة بتبليغ الرسولُ(أي ويكُونَ

شِهيدا كُملَي١٤٣: البقرة*ع(.

سيدي باهللا العارف االمام ومنهم
النابلسي الغين مرتني]١[عبد ذكره وتقدم

جواهره( عنهومن اهللا العارف) رضي منتقص على املتني الرد كتابه يف قوله
حك ملا تارخيه يف الفاسي قال الدين انىحميي كما االولياء خامت انه عريب ابن ادعاء

اهللا اولياء من كثري لوجود بصحيح ليس االنبياء خامت وسلم عليه اهللا صلى حممدا نبينا
عريب ابن عصر يف العاملني العلماء املرادتعاىل كان وان القطع سبيل على بعده وفيما

بعد ا واالخيار االولياء لوجود ايضا صحيح غري فهو فاس مبدينة االولياء خامت انه
املشهور االمر من وهذا عريب خامت* ابن انه دعواه اقول بعده النابلسي العارف قال

عصره يف االولياء كثرة مينعها ال اخلاصة احملمدية فاسالوالية مدينة يف بعده فيما وال
املبحث هذا بيان اردت وان خاصة حممدية غري واليام الن االرض من غريها يف او
خامت وسلم عليه اهللا صلى حممدا ان اعلم الشأن هذا يف عليك يتلى ملا فاصغ بيان امت
نيب كل ملشرب ذائق انه ذلك ومعىن والسالم الصالة عليهم واملرسلني االنبياء مجيع

                                                 

)
١

سنة)  تويف النابلسي الغين الشام.] م١٧٣١. [هـ١١٤٣عبد  يف



 -٢١٤-

جاء وهلذا واملرسلني االنبياء مشارب جلميع جامع فهو تقدمه ممن رسول وكل
كلها احواهلم عن له وكشف ومراتبهم مقامام عن وافصح كلهم بتصديقهم
النبوات جلميع اصل فنبوته العظيم القرآن من علينا تاله مبا قلبه على اخبارهم وترتلت

ال عليه قال وهلذا نبوته من فرع والسالموالنبوات املاء(صالة بني وآدم نبيا كنت
فاصل)والطني ذلك قبل ال بعثوا حني نبيني كانوا امنا السالم عليهم االنبياء وبقية

مشرب يف جمموعة املنقسمة كاملياه الفاضلة روحانيام وهي كلها االنبياء مشارب
بد اليت روحانيته هو الذي اجلامع وسلم عليه اهللا صلى تعأحممد الوجوداهللا ا اىل

تعاىل نوره من وسلم عليه اهللا صلى حممد نور تعاىل اهللا خلق ما اول انه ورد كما
اجرى وسواها السالم عليه آدم طينة تعاىل اهللا خلق ملا مث طويل ذلك يف واحلديث

روحانية خلقآماء حني وكذلك اجلامع وسلم عليه اهللا صلى حممد مشرب من دم
ومو وابراهيم نوح ترتيبطينة حسب على السالم عليهم املرسلني وبقية وعيسى سى

مشارم هي اليت روحانيام مياه تعاىل اهللا اجرى الوجود هذا يف طينام خلق
خلق ملا مث اجلامع مشربه هي اليت وسلم عليه اهللا صلى حممد روحانية ماء من اخلاصة

روحا ماء اجرى وسلم عليه اهللا صلى حممد طينة تعاىل طينتهاهللا يف اجلامعة نيته
مرة مرتني ظهوره فيكون الوجود هذا يف فظهر وسلم عليه اهللا صلى املخصوصة
ومعلوم االمجال بطريق ومرة قبله واملرسلني االنبياء دقائق اطوار يف التفصيل بطريق
بامجاله التفصيل لتمام بعده نيب فال النبوة به ختمت وهلذا التفصيل بعد االمجال ان

اهللا وسلمصلى وسلم* عليه عليه اهللا صلى بعده االولياء ان فاعلم هذا علمت واذا
جامع غري وحممدي جامع حممدي قسمني على وهم القيامة يوم اىل باقون موجودون
االنبياء مشارب جلميع مجعيته يف وسلم عليه اهللا صلى حممدا ورث من فاالول

الن درجة االّ تفثه ومل السالم عليهم هؤالءواملرسلني من وجاء مكتسبة غري لكوا بوة
عريب بن حممد الدين حميي االمحر والكربيت االكرب الشيخ آخرهم االمة يف كثريون
ومن اخلاصة احملمدية الوالية خامت انه قوله معىن وهذا عنه تعاىل اهللا رضي احلامتي
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مجيع اودع النه عنه تعاىل اهللا رضي مقامه علم احلكم فصوص كتابه فيطالع هعلومه
معشراته ابيات من بقوله اليه اشار :كما

عندها علمي اودعت بالفصوص* صرة ومسته كتاب يف
عليه اهللا صلى حممدا ورث من فهو اجلامع الغري احملمدي وهو الثاين واما
من بل السالم عليهم واملرسلني االنبياء مشارب جلميع مجعيته جهة من ال لكن وسلم

اال من نيب مشرب هذاجهة يف فيقال عيسى او موسى او ابراهيم او كنوح فقط نبياء
حممدي عيسوي او حممدي موسوي او حممدي ابراهيمي او حممدي نوحي االسم
املهدي السيد حضرة الزمان آخر يف خامتهم يكون وهؤالء االفراد وهم ذلك وحنو

عنه تعاىل اهللا رضي املطلقة الوالية االن* خامت روحانيات ان عليهمواعلم كلهم بياء
يف وهو الكل الوجود روح هو الذي االعظم الروح حضرة من مستمدة السالم
اول يف تعاىل اهللا قال االصل هو اذ وسلم عليه اهللا صلى اهللا حبيب حممد احلقيقة

السالم عليه آدم روِحي(االنبياء ِمن ِفيِه تفَخنو هتيوس وقال) ٢٩: احلجر*فَِاذَا
السالمتعاىل عليه عيسى االنبياء آخر فَرجها(يف تنصاَح الَِّتي ِعمرانَ تناب ميرمو

روِحنا ِمن ِفيِه تعاىل) ١٢: التحرمي*فَنفَخنا كَمثَِل(وقال اِهللا دِعن ِعيسى مثَلَ ِانَّ
معمران*آد من) ٥٩: آل اخرج مث بآدم االنبياء تعاىل اهللا مجيعفبدأ واظهر حواء ه

من واظهر مرمي خلق اىل صلبه من السالم عليهم فكانهاالنبياء السالم عليه عيسى ا
احملمدية النبوة مراتب متت ملا مث انثى من بذكر واالنتهاء ذكر من بانثى االبتداء
اهللا عبد بن حممد فكانت جمملة تعاىل اهللا اظهرها الوجود هذا يف اطوارها وتفصلت

ا عبد واملرسلنيبن االنبياء خامت شيء كل اىل ورسوله اهللا نيب هاشم بن ملطلب
امجعني عليهم وسالمه تعاىل اهللا روحانيات* صلوات ان ايضا فاعلم هذا علمت اذا

قسمني على عليه* االولياء اهللا صلى حممد االعظم الروح من مستمدة روحانيات
بقية منه استمدت الذي الوجه غري خاص بوجه وهيوسلم السالم عليهم االنبياء

تعاىل اهللا رضي االكرب بالشيخ ختموا الذين اجلامعني احملمديني االولياء روحانيات
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عليه اهللا صلى حممد قدم االّ قدما امامهم جيدون ال فيهم يقال االعتبار وذا عنهم
وامثاله فايد ابن عن ذلك ينقل كما من* وسلم مستمدة روحانيات الثاين والقسم

فكانت السالم عليهم االنبياء من نيب روحانية بواسطة لكن ايضا االعظم الروح
من االعظم الروح عليه يفيضه ما الويل هذا لروحانية موصلة النيب هذا روحانية
بالسيد خيتمون الذين اجلامعني الغري احملمديني االولياء روحانيات وهي االزل حضرة

عنهم تعاىل اهللا رضي السالموحي*  املهدي عليهم االنبياء روحانيات ذكرنا ث
ذلك فلنكمل والوالية النبوة مراتب وبينا عنهم تعاىل اهللا رضي االولياء وروحانيات
االنبياء عدا ما روحانيات فنقول واحليوانات آدم بين بقية روحانيات مراتب ببيان

امل الكل النفس من مستمدة هي امنا واحليوانات آدم بين من لسانسماةواالولياء يف
املشتقة االرواح بقية من وال االعظم الروح من مستمدة ال احملفوظ باللوح الشرع
عند عليها ميرون واالولياء االنبياء رواحانيات طرق من طريق الكل النفس وهذه منه
من عداهم من ارواح فريون االعظم الروح حضرة من واستمدادهم عروجهم

ا عن خيربون ورمبا واموراحليوانات احوال هلا سيعرض انه آدم بين بعض رواح
تعاىل قال ميحه ومل احملفوظ اللوح من تعاىل اهللا انزله ان اخربوا كما االمر فيكون

اُهللا( الِْكتاِبيمحوا اُم هدِعنو ثِْبتيو يشآُء الذيل)٣٩: الرعد*ما طويل املبحث وهذا
استيفائ موضع هذا وليس الكيل كالموايف انتهى اعلم واهللا كفاية القدر هذا ويف ه

الغين عبد اليت* سيدي للوالة اخلتمية مرتبة ان على يدل ما غريه كالم يف رأيت وقد
من املدين القشاشي الدين صفي اهلها من وكان باقية مرتبة هي االكرب الشيخ ناهلا

اعلم واهللا عشر احلادي القرن املتني* اهل الرد هذا حمييوكتابه سيدي منتقص على
وامتها الوجوه احسن على فيه الردود استوىف جدا نفيس كتاب العريب بن * الدين

الدين حميي سيدنا االكرب للشيخ املنتقصني ائمة من النه تيمية ابن االمام فيه ذكر وقد
واولياء الرمحن اولياء بني الفرقان كتابه يف وذكر كفره انه حىت عنه اهللا رضي

اهللالشيطان والقى به اهللا وأدين أعتقده والذي الشيطان اولياء من عنه اهللا رضي انه
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يف القصوى الغاية بلغوا الذين الرمحن اولياء اجل من هو الدين حميي سيدي ان عليه
البن وغفر واآلخرة الدنيا يف بربكام ونفعنا امجعني وعنهم عنه اهللا رضي الوالية

يف ارتكبوه ما وامثاله العارفنيتيمية واالولياء الصاحلني من امثاله وشأن شأنه
ظاهر عن حماماة ذلك فعلوا امنا وهم بالنيات االعمال فامنا نيام حبسن وعاملهم
رضي الصوفية ساداتنا من وامثاله االكرب الشيخ مراد فهمهم لعدم احملمدية الشريعة

جل منها املراد املعىن خلالف املومهة بعبارام عنهم اليتاهللا باصطالحام هلهم
حفظا العبارات تلك من ارادوها اليت الصحيحة املعاين افادة يف عليها اصطلحوا
رسوله وكالم تعاىل اهللا كالم يف واقع وذلك اهلها غري عليها يطلع ان السرارهم
املراد معناها النبوية واالحاديث القرآنية اآليات من كثريا فان وسلم عليه اهللا صلى

ه املعترضونمنها العلماء اولئك اول وكما الفاظها ظاهر من املفهوم معناها غري و
حميي كسيدنا تعاىل اهللا اولياء كالم يؤولوا ان يلزمهم كان واالحاديث اآليات تلك
امجعني عنهم اهللا رضي وغريمها النابلسي والعارف الشعراين العارف فعل كما الدين

ا*  الغين عبد الشيخ سيدي كالم يفومن املذكور كتابه يف عنه اهللا رضي لنابلسي
اهللا رمحه احلصين الشيخ كتاب فحسبه تيمية ابن اما قوله عنه اهللا عفا تيمية ابن حق
كابن اتباعه وتكفري بتكفريه فيه وصرح مقاالته عليه ورد فيه صنفه الذي تعاىل

وا كثري بن وامساعيل اجلوزية قيم وابن والقاضي حامد وابن كناالزاغوين وان تباعهم
كالم انتهى عليه عيب عاب ومن فيه طعن طعن من ولكن ذلك على نوافقه ال حنن

نقلتها ومنه املتني الرد كتابه يف النابلسي الغين عبد رضي* سيدي رحلته رأيت مث
ذكر وقد الفوائد كثرية وهي القدسية الرحلة يف االنسية احلضرة مساها اليت عنه اهللا

فيها تيمية صخرةابن ذكره عند عنه اهللا رضي قال هنا عبارته نقل فاحببت ايضا
وفوائد اخبارا ذلك يف وساق فيها وسلم عليه اهللا صلى النيب قدم وتأثري املقدس بيت

االبوصريي الدين شرف االمام وقال قال ان اىل مهزيته]١[كثرية يف اهللا :رمحه
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وجه برؤية خصين الشقاء* ليته رآه من كل عن زال
ألا قدم من التراب بلثم الصفواء* و مسها من حياء نت

املتينة الصلبة احلجارة تعاىل* وهي اهللا رمحه السبكي الدين تقي االمام وقال
وسلم عليه اهللا صلى النيب مدح يف تائيته :يف

مث مشيك االحجار يف مكة* ملواثر ببطحاء او برمل يؤثر
سيد وققال قلت ذكر ما بعد الغين عبد أمحدي االمام الشيخ صنف د

املصطف ترتيه ومساها ذلك يف رسالة تعاىل اهللا رمحه املصري ملىالعجمي عما املختار
امل االقدام هذه وانكر اآلثار من يفيثبت وسلم عليه اهللا صلى النيب عن شتهرة

وابن تيمية ابن كالم على ذلك يف واعتمد وغريمها املقدس وبيت مبصر االحجار
ومن واتباعهالقيم تيمية ابن فيها وقع ورطة باول هذا وليس ذلك انكار يف تابعهما

تقدم كما معصية املقدس وبيت واملدينة مكة مسجد غري اىل الرحال شد جعل فانه
و ذلك وذكر منرده وبغريه تعاىل اهللا اىل وسلم عليه اهللا صلى بالنيب التوسل عن ى

االمجاع وخالف ايضا واالولياء الطالقاالنبياء وقوع عدم يف االربعة االئمة من
اليت القطيعة لكمال املوجبة الفظيعة التهورات من ذلك غري اىل واحدة بلفظة الثالث
الشافعي احلصين الدين تقي الفهامة والعمدة العالمة االمام الشيخ عليها الرد استوىف

واتباعه تيمية ابن على الرد يف مستقل كتاب يف تعاىل اهللا بكفرهرمحه فيه وصرح
من على الزاجر الرد ومساه ذلك يف عليه الرد وصنف احلنبلي البقاعي بعده جاء وان

كافر تيمية ابن ان شأن* زعم يف تكلم حجر ابن االمام ان الغين عبد سيدي ذكر مث
وقال املكرم القرب زيارة يف املنظم اجلوهر كتابه يف كثري بكالم تيمية االمامإابن ن

ل واجادالسبكي فيه افاد ذلك يف مستقل تصنيف فال* ه بعده الغين عبد سيدي قال
النبوية االقدام هذه ثبوت على االنكار باب تيمية ابن فتح اذا ذلك بعد عجب
بني اشتهر ما على بناء هو وامنا احلديث كتب يف له سند ال بانه ذلك وعلل واآلثار

ذه والتربك والتمسيح اليد وضع وأنكر االئمةالناس امجاع مع االنكار غاية اآلثار
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ذلك ميكنه مل وان به مر كلما سنة وانه وتقبيله االسود احلجر استالم مشروعية على
اتفاقا مشروع وهو الشيء ذلك يقبل مث وحنوها كعصا يده يف بشيء ميسه لالزدحام

ا كموضع املباركة اآلثار من هو ما كل يف اصال ذلك ويكفي االسود احلجر لقدميف
بيت صخرة يف الشريف القدم اثر ثبوت يف كافية الشهرة ان تدري وانت وحنوه
حالل وحترمي حرام حتليل من شرعي حكم ثبوت ذلك يقتضي ال اذ وغريها املقدس
الصحيحة االسانيد ذلك على ويطلبوا التحري كمال ذلك يف العلماء يتحرى حىت

خش وكمال فضيلة وخري بركة ثبوت ذلك يف وتعظيموامنا وحضور وخضوع وع
يف وذكروه املتقدمني العلماء بني ذلك اشتهر وقد سيما ال وسلم عليه اهللا صلى للنيب
حكما ذلك جيعل فكيف للناس الربكة وحصول الفضيلة بقصد ونثرهم نظمهم
ثابت ذلك ان نقول بل الشرعية لالحكام يطلب كما قويا سندا له ويطلب شرعيا

الق الن التواتر قدبطريق انه املقدس بيت اهل مجيع به خيرب الصخرة يف الشريف دم
حد يف ذكروا وقد واجدادهم آبائهم عن بذلك وحيدثون وسلم عليه اهللا صلى النيب

الكذب على تواطؤهم يتوهم ال قوم رواه الذي اخلرب انه نقل* التواتر ان بعد مث
والفقهاء االصوليني عبارات عنه اهللا رضي الغين عبد قالسيدي التواتر معىن يف

و الناس بني اشتهرت اليت النبوية اآلثار هذه بان خبري عنيوانت اخللف علمها
ونسبة فيها والطعن ردها يسوغ فكيف وبركة فضيلة فيه شريفا امرا تفيد السلف
عداوة االّ هي وما واجدادهم آبائهم عن ا العلم نفوسهم يف وجدوا من اىل الكذب

لسب وسد الدين املسلمنييف على اخلري مل* يل ان انه واحلاصل عنه اهللا رضي قال
التواتر بطريق ذلك ثبت فقد املذكورة االقدام تلك آثار اا على واقعا االمجاع يكن
وحنن االمجاع حتقيق يف اتهدين اتفاق الشتراطهم وذلك السلف عن اخللف واخبار

ا يف املتقدمني اتهدين احوال اآلن نعلم اوال عليه اتفاقهم عدم او ذلك على تفاقهم
قيم ابن وتلميذه تيمية بن الدين تقي وانكره ذلك رد من اول ان غري عنه سكوم
ابن الشهاب ايضا وتردد السيوطي اجلالل وانكاره ذلك اثبات يف وتردد اجلوزية
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وال قال مث املنظم اجلوهر كتابه يف عبارته الغين عبد سيدي ونقل اهليتمي راجححجر
عن اخللف ألسنة على واشتهر الناس عموم عليه اتفق ما اىل ميال ذلك اثبات هو
كما علينا وخفي مستند هلم يكون فقد ذلك يف مستند هلم يكن مل وان السلف
عوام من وغريهم واملتأخرين املتقدمني العلماء من املقدار هذا فان االمجاع يف قدمناه

الغا يف يتفقون ال اذ كاف وقدالناس كذب بشيء خيربون وال باطل امر على لب
احوال وختريج نفيه من اوىل اخلرب واثبات عددهم حيصى ال حبيث التواتر حد بلغوا
بال والكذب والبهتان الزور اىل ونسبتهم ختطئتهم من اوىل الكمال على املسلمني

الن على باملستند طالبناه االثبات على باملستند طالبنا ومن ايضا انهمستند على في
سندا ذلك وحيسب به واخبارهم ذلك ثبوت على زمان كل يف الناس اتفاق يكفي
سيدي كالم انتهى املستعان وباهللا واالذعان االنصاف اهل عند ذلك ثبوت يف قويا

العاملني رب هللا واحلمد واملسلمني بربكاته ونفعنا عنه اهللا رضي الغين اقف*  عبد ومل
احل الدين تقي كتاب منعلى وهو النابلسي الغين عبد سيدي ذكره الذي هذا صين

من املنن يف الشعراين االمام نقل وقد الصوفية ساداتنا واعاظم الشافعية ائمة اكابر
تعاىل اهللا اولياء سائر وعن عنه اهللا رضي الوالية يف مقامه علو على يدل ما كراماته

و شجاع ايب منت على كبري شرح وله املذهب شافعي يفوهو اخرى مؤلفات
الكربى واليته يعتقدون الناس وكل به ويتربك يزار الشام يف وقربه وغريه التصوف

يف ذريته يف والربكة شريف سيد ذلك مع وهو العظمى هذااوامامته زماننا اىل لشام
وعنهم عنه اهللا رضي االخيار اصناف وسائر والتجار العلماء مل* منهم اين وكما

لش مجعي حني املتنياظفر الرد وكتابه القدسية النابلسي العارف برحلة احلق واهد
اطلع مل الكتاب هذا يف نقلته ما عنهما نقلت الذين الدين حميي العارف منتقص على
ورتبها هذا والذي املالكية علماء من وهو رحلته يف بطوطه ابن عبارة على وقتئذ

عبارة وفيها عنهم اهللا رضي علمائهم من ايضا اناهو فيها تيمية ابن باالمام ختتص
تعاىل اهللا رمحه قال لتعلم حبروفها هنا *اذكرها
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كبري)حكاية( تيمية بن الدين تقي احلنابلة الفقهاء كبار من بدمشق كان
التعظيم اشد يعظمونه دمشق اهل وكان شيئا عقله يف ان االّ الفنون يف يتكلم الشام

بامر مرة وتكلم املنرب على فامرويعظهم الناصر امللك اىل ورفعوه الفقهاء انكره
شرف وتكلم الناصر امللك مبجلس والفقهاء القضاة ومجع القاهرة اىل باشخاصه
ابن على انكر ما وعدد وكذا كذا قال الرجل هذا ان وقال املالكي الزواوي الدين
القضاة قاضي وقال القضاة قاضي يدي بني ووضعها بذلك العقود واحضر تيمية

الناصرال امللك فامر قوله مبثل فاجاب عليه فاعاد اهللا االّ اله ال قال تقول ما تيمية بن
احمليط بالبحر مساه القرآن تفسري يف كتابا السجن يف وصنف اعواما فسجن بسجنه
اىل باطالقه فامر اليه وشكت الناصر للملك تعرضت امة ان مث جملدا اربعني حنو يف

ثاني ذلك مثل منه وقع يعظان وهو اجلمعة يوم فحضرته بدمشق ذاك اذ وكنت ة
مساء اىل يرتل اهللا ان قال ان كالمه مجلة من فكان ويذكرهم اجلامع منرب على الناس
بابن يعرف مالكي فقيه فعارضه املنرب درج من درجة ونزل هذا كرتويل الدنيا

هذا اىل العامة فقامت به تكلم ما وانكر بااالزهراء وضربوه والنعاللفقيه اليدي
لباسها عليه فانكروا حرير شاشية رأسه على وظهر عمامته سقطت حىت كثريا ضربا
ذلك بعد وعزره بسجنه فامر احلنابلة قاضي مسلم بن الدين عز دار اىل واحتملوه
االمراء ملك اىل االمر ورفعوا تعزيره من كان ما والشافعية املالكية فقهاء فانكر

وكان تنكيز الدين بذلكسيف الناصر امللك اىل فكتب وصلحائهم االمراء خيار من
كلمة يف بالثالث املطلق ان منها منكرة بامور تيمية ابن على شرعيا عقدا وكتب
القرب زيارة بسفره ينوي الذي املسافر ومنها واحدة طلقة االّ تلزمه ال واحدة

و يشبهه مما ذلك وسوى الصالة يقصر ال طيبا اهللا زاده امللكالشريف اىل العقد بعث
عبارة انتهت السجن يف مات حىت ا فسجن بالقلعة تيمية ابن بسجن فامر الناصر

بطوطه ذلك* ابن يف االربعة املذاهب علماء اكابر عن احلق شواهد يف نقلت وقد
من التنفري لزيادة هنا ذكرته ما ذكرت ولكين الزيادات اىل معه حيتاج ال كثريا شيئا
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اين مع عليهبدعه اهللا صلى الرسول شامت على املسلول الصارم كتابه عن نقلت
تقواه ووفرة علمه لكثرة االمام هذا من املأمول هو ما املهمة اجلمة الفوائد من وسلم
ا زل اليت املشؤومة املعلومة مسائله ذلك ينايف وال وسلم عليه اهللا صلى للنيب وحبه

با كقوله احملمدية االمة مجهور بالنيبوخالف االستغاثة ومنعه تعاىل اهللا حق يف جلهة
عليه اهللا صلى لزيارته السفر وحترميه واالولياء االنبياء من وبغريه وسلم عليه اهللا صلى
ولكنه الظهور غاية يف فيه خطؤه كان وان صوابا ذلك ان اعتقد النه وزيارم وسلم

ان هذه بدعه ولكن خطئه من اكثر وصوابه ويصيب خيطئ الزمانبشر هذا يف تشرت
رب هللا واحلمد للمسلمني نصيحة بردها االعتناء فوجب املفتونني بعض بواسطة

.العاملني

اآلتية( بالقصيدة له وانتصاري السبكي باالمام تتعلق يف)مبشرة رأيت
سنة رجب غرة االحد يوم من الفجر بعد تقي١٣٢٤منامي االمام قرب زرت اين

مدفو وكأنه السبكي غريالدين وقربه املقدس بيت يف االقصى املسجد صحن يف ن
العثمانية العلية دولتنا من استأذن ان نويت واين لقدمه مهدومة حجارته بل معمور
واعتناء لتعمريه توصال قربه جانب يف اليت البقعة تلك يف مسجد بناء يف اهللا نصرها

وجلست عليه وسلمت القرب على وقفت لزيارته حضرت وملا قرآنابشأنه له اقرأ
النوم من انتبهت مث اقرأ وانا منه اشتري فصرت جنس اعلى من رطب بائع وهناك
حمبته لشدة عنه اهللا رضي له احملبني من وانا الكهف بسورة اقرأ نفسي فوجدت
شفاء كتاب بتأليفه احملمدي شرفه عن وحماماته وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول

االناما خري زيارة يف وغريهلسقام تيمية ابن على فيه رد الذي والسالم الصالة عليه
املذام بسهام ورموه ونثرا نظما اتباعه من مجاعة عليه فرد االسالم مبتدعة من
السهام تلك حنورهم على ورددت احلق شواهد كتايب يف عنه اهللا رضي له فانتصرت

ا رأيت وقد والسالم الصالة عليه اخللق لسيد وخدمة باحلق منهحمبة هنا اذكر ن
األحق هم ام فيها واوضحت القوم اولئك على ا رددت اليت الفريدة القصيدة
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اهللا على اجلهة استحالة يف االشتباه رفع رساليت بعد فيه ذكرا وقد واللوم باملذمة
نصه ما القصيدة سرد قبل فمنها* وقلت تيمية ابن كتب على الكالم اىل ولنرجع

امل االربعة دينالكتب بدل من على الرد يف الصحيح اجلواب وهي سابقا ذكورة
وهو السنة منهاج كتاب ومنها النصارى على به رد الذي الكتاب وهو املسيح
كتايب ارسلت ان بعد االيام هذه يف طبع وقد الروافض على به رد الذي الكتاب

فيها لتطبع مصر اىل الشيعة واقناع الصحابة فضل يف البديعة اطلعتالرسالة اكن ومل
قبل به ظفرت ولو الرسالة تلك يف منه شيء نقل ميكين مل وهلذا طبعه قبل عليه

مستوف اهللا حبمد وهي منه اشياء ا وأحلقت به النتفعت عليهميارساهلا الرد ملعان ة
املنقول لصريح املعقول صريح موافقة بيان املسمى كتابه ومنها باهرة ظاهرة بعبارات

ه على املسلمنياملطبوع من واجلماعة السنة اهل على به رد وقد السنة منهاج امش
وغ واملاتريدية اولياءرياالشاعرة بني الفرقان كتابه ومنها االخرى الفرق من هم

والعارفني االولياء من املسلمني خالصة على به رد وقد الشيطان واولياء الرمحن
الدين حميي االكرب الشيخ كسيدنا منهم كثريا ابنوكفر مثل انه تعلم ذلك علمت اذا

واملبتدعني]١[حزم الكافرين من احد قلمه من يسلم مل والنحل امللل كتاب صاحب
مدح بابيات كتبه على به رد فيما السبكي االمام عليه رد وقد والعارفني واملسلمني
السبكي على للتشنيع فتصدى بدعه ببعض عليه واعترض السنة منهاج كتابه فيها

حنبليبذلك احدمها تيمية ابن عقيدة على هم ممن احلشوية من شخصان عليه والرد
مسعود بن حممد بن يوسف املظفر ابو فامسه احلنبلي اما شافعي زعم فيما واآلخر

الشافعي واما دمشق نزيل السرمري العقيلي يوسفبالعبادي بن حممد فهو زعمه
اآللوسي هذه قصيدته ذكر الذي اليافعي منهما]٢[اليمين كل نظم العينني جالء يف

على والتجمال والبجر العجر فيها بيت مائة من اكثر يف طويلة قصيدة ذلك يف

                                                 

)
١

االندلسي)  الفلسفي علي حزم سنةابن  .]م١٠٦٤. [هـ٤٥٦تويف

)
٢

سنة)  تويف البغدادي نعمان  .] م١٨٩٩. [هـ١٣١٧االلوسي
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يف مطبوعتان ومها عامل عن فضال مسلم من يصدر ان ينبغي ال مبا السبكي االمام
حمط جاعال بعملهما واقابلهما منهما انتصف ان رأيت وقد السنة منهاج كتاب آخر

اثبات العاطلنظري املذهب من الصحيح املذهب وبيان الباطل ودحض احلق
العفو املسلمني وجلميع وهلم يل اهللا واسأل والقافية البحر من القصيدة هذه فنظمت
وتعرضت باهرة ظاهرة بدالئل تعاىل اهللا على اجلهة استحالة فيها اثبت وقد والعافية

علي اهللا صلى لزيارته الرحل وشد االستغاثة مينعهجلواز وال عقل يأباه ال مبا وسلم ه
فقلت هناك مبا اعلم واهللا ذلك خيالف من على رادا :نقل

به أستعد محدا هللا مبطلبه* احلمد أحظي كي احلق لنصرة
فأعن عاجزا اهلي استعنت فأسعفين* بك رضاك بأطيبهأبغي
أسد على يسطو ثعلبا تعن لثعلبه* فان يقوى ال الليث ختذل او

ع عملٌوانين وال ضعفي به* امل أصول علم وال يفيد عندي
فبه املصطفى جاه مايلَ وبه* ورأس له أيدين رب يا أدعوك

علماء به قاطبةوارحم ومنتبه* الدين ساٍه سنته أهل من
به عثتب ما علمنا ما تطلبه* لوالهم عن وعجزنا الورى خري
ناصره السبكي ابواحلسن ا* منهم غيثُ بصيبهسقاه اهلامي لرضى
زيارته يف سقام شفاء بهيشف* أهدى املؤمنني مجيِع صدور
حسدا ذمه غوي غر ورب *و غرور الوجِهقبه صلبهأاِح

طرائقه ضلت خالئقه سبسبه* ساءت تيهاء يف بالتيه تاه قد
سفٍه من السبكي يف قال ما أكذبه* فقال القول سفيِه من له قبحا

ا خمتلقادجلأوىف احلق بغري به* الَ اخلليق وهو كذب من شاء ما
مذهبنا بالزور مفتخرا لطالبه* وقال وتأنيب اجلدال ترك
حلالته واعجب اكاذيبه أعجبه* فانظر بعض هذا التناقض من

اجلاحد أيها أفقيا املبني فانتبه* احلق نومان يا نومك طال قد
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بدعا وذر فارمحها نفسك به* أهلكت شقيت قوال ودع بليت ا
لزائره اهال املصطفى جتعل به* مل يستغيث من او الرحل بشده
أرب به امر اىل رحلت به* وكم عنيت قد ودنيا دين أمر من
أتى االمور كلّ ال املساجد به* ويف مسعت ما قد الذي احلديث ذاك

تشفّعنا معناها به* واإلستغاثة نرجتيه فيما اهللا اىل به
حرجو ومن بأس من بذلك الشبه* ما لسعة من ميت لدى االّ

وسيده ملواله الشفيع به* هو املستغيث مغيث حال كلّ يف
مينهو قوم يا فمن به* هعاحلبيب العاملني إله حباه فضال

من يضلل اهللا لوال واهللا به* واهللا يريد فيما خلقه من يشاء
ذا فيمنع عقل ذو يوجد كان أه*ما بهمن يستريب او ملته ل

ال لك ما االنسان أيها يا ألصوبه* وانت دى كي االمر حتقق
جهة يف اهللا ان تزعم أنت به* ها ضللت بتشبيه تبايل وال

مل امامك هذا بذا جئت أين به* من يقول ان حاشا امحد يقله
تابعه اجلوزي الفرج ابا به* وسل واعملن فاعلم باحلق ينبيك

اهللا علىوتزعم استقر به* بالذات احلدوث أصاف فتلحق عرش
ومتنعه ترضى ال به* وبالتوسل املشركني فعل ذلك تقول

بزعمكَه شرك عن ربك شبه* نزهت وعن شبه عن ترتهه ومل
شرك يف اإلشراك من وقعت به* لقد بؤت منه خالصا شئت حيث من

يف فاملخالف ثالثا الطالق نفس* اما يف ساقط مذهبهوقوعه
مسألة حكم يف تنصره به* تريد املسلمني كلّ وخالف أخطا

مل بانك برهان اعظم به* وذاك أسأت مهما باطل من تستحي
عال االله باوصاف الكالم به* اما حتلّ أن طرا احلوادث عن

فمن الكالم علم موضعه به* فذاك جيده فلرياجعه اراده
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كفى اخلطاب هذا مع نفس يا بهعودي* كفاك احلري فهو لصاحبه
يناسبه هذا يف قلت ما به* وكل خيص ال فيما ذاك وهكذا
منفردا السبكي وغدا حتزبه* حتزبا يف اعتداء ذو كالمها
سفها أشعاره حشى قد زورا* كالمها مذهبهعليه حشو وأبدى

صاحبه بعد من خلف تصحبه* كالمها يف متعد كالمها
افترق به فرقا بينهما به* الكن عابي فيما اتفاقهما مع

بنصرته عذر له به* فاحلنبلي تليق باباطيل لشيخه
الئمه فاملعذور اليماينّ مشربه* اما خلط يف خمطئ ألنه

نعم القياس يف غريبا ذاك يأت بأغربه* مل واىف قد اليماينّ هذا
بذا عليك عار يافع يا كان به* ان تفخرين فخر أسعد فبابن

تعج كنسبتهوما شيء من تذبذبه* بت يف افتراء للشافعي
مين ذا القيت اذا ميان تد* يوما شامي حشو جتد بهيوإن ن

به جئت احلشو فهذا شافعيا أين* ان بهلْفَمن نقول حىت تِرِه
به ليس االم يف الشافعي قاله به* هل جئت اين من او الرسالة أوىف
وحقّقه ابداه شرياز نص* أشيخ مهذّبهيف يف أو تنبيهه

او ذلك قال الغزايل االمام به* او قال احلرب االشعري امامنا
مطالبه يف يوما الفخر قاله مطلبه* او إرشاد يف اجلويين أو

عقائدهميف او ذكروه به* فقههم يقول من مع ذمه مجيعهم
حيا بدون حشوي انا فقل به* اذا عيالد انت الشافعي من وابرأ

ك ومللو الشافعي حفظت حقا مذهبه* ان أعالم يف وحيك تسؤه
تابعه السبكي على سفهت اذ به* و املقتدين وكلّ االمام ؤتس

به اسأت قد مما باإلفك سؤت به* بل املؤمنني وكلّ االنام خري
أكذبه القول وشر كذبت به* لقد عرفت عجب من للشيخ قلت اذ
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أجوبة( واهللا ترى دور به * فابرز متر من تردي الصواعق )مثل

مفصلةً( وآيات ونقال منتبه* عقال القلب شهِم أروع كل )من

فكرته( السيف كحد اجلنان تأدبه* ماضي يف ونثرا نظما )يريك

قرحيته( جالت اذا ذهن تلهبه* وقاد من عليه خيشى )يكاد

بطرا قلته مما ذلك به* وغري جبحت قد فيما حسبك اهللا
حدتهلو السيف مثل فكرك به* كان غويت شيطانا جاهدت لكنت

متقدا مغرور يا ذهنك كان تلهبه* او من وختشى تقول كما
به الفؤاد يف حشوا حيرق خمربه* لكان من فيقيه خرابه

له فهي السبكي مذمتك به* اما فهت حني بكمال شهادة
به ذاك قلت ما تعلمه كنت ولك* لو فيه رتعبهش تشِعر ما ن

ويف فيه املختار من استحيت موكبه* أال أنصار وهم آبائه
كتائبهم يف نصروه به* آباؤه حببته بكتب النصري وهو

سوى النيب نصر يف منه يكن مل وبه* لو به أكرم لكفى شفائه
مِخد للمصطفى تيمية تأدبه* والبن يف فّقوي مل لكنه

املستغي كاملشركني بهيقول ليثرِبه* ث يسعى زائر عصى وقد
أكفره ال ذنبا لذلك ملذنبه* أف خزي بل قيل وإن به
فبها مجة حسنات له مسببه* لكن من وصفو عفو أسباب

به رد التثليث على جواب معجبه* منها القول صحيح من به أكرم
سنته منهاج الرافضي ينهج مذهبه* مل قبح أراه رآه ولو

له ما بابه وواجبهيف موجبه* مثل أي فحسن اختصار حسن
سن إهلي خيلصهييسر بطيبه* ا يحظَى كي احلشو مذهب من

تفز فيه السبكي قاله ملا واعذبه* وانظر أحاله القول بأصدق
هلم( خالق ال قوم الروافض وأكذبه* ان علم يف الناس أجهل )من
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إفكهم( رد عن غنية يف واس* والناس الرفض مذهبههلجنة )تقباح

خالئقه( تطهر مل املطهر تعصبه* وابن يف غال الرفض اىل )داع

ومل( الكرام الصحب يف تقول منجبه* لقد غري افتراه مما )يستحي

ويف( عليه رد تيمية أضربه*والبن واستيفاء الرد )مبقصد

مبا( املبني احلق خلط مشربه* لكنه صفو يف كدر )يشوبه

أ( احلشو لهحياول فهو كان مبغربه* نى او بشرق سري )حثيث

الوهلا( مبدأ ال حوادث به* يرى يظن عما سبحانه اهللا )يف

ويسمعه( قويل يرى حيا كان مشتبه* لو غري ردا قال ما رددت(

ويف( الطالق يف عليه رددت سبسبه* كما إثر أنفو الزيارة )ترك

فائدة( للرد أرى ال وجوهره* وبعده بههذا اضن )مما

واحدة( حالني يف حيسن تغلّبه* والرد يف قوي خصم )لقطع

النتفاع( بهوحالة حيث تكسبه* الناس يف لديهم وربح )هدى

مدى( الكالم علم يف للناس تطلبه* وليس يف وضاللٌ بدعةٌ )بل

سامعه( ضعف لوال فيه يد مهذّبه* ويل يف بسيطي نظم )جعلت

السبكي صدق لقد نعمنعم مبنصبه* فيه يعبث مل احلقيقة حكى
وأعلمهم أتقاهم الناس أصدق مكذّبه* من عن يوما اهللا عفا فال

شاهدة باحلشو تيمية ابن متذهبه* كتب من حشاها فيما عليه
له قيل يالسن املذهب خالف به* ما نقول ال اعتزال وقول حشو

له واإلعتزال له نقل لسني* فاحلشو وكلّ شبهعقل بال
به يذم ال وصف اآلن فلفظها معرفة صارت ألقام فتلك

احل اصطالحهم عندهمشهذا مشتبه* وي كلّ يف جامد سنة ذو
مبا خيل حشوا عقيدته به* حشا يليق وصف من هللا صح قد

يصاحبهم قد قوم احلشو به* ففرقة نعوذ اعتقادات سوء احلق يف
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جمسمة منهم مشبهة قدس* منهم قائال قوما بهلاهللا ني
جهة فذو فيهم تيمية ابن مؤنبه* اما من واشكر هفأنِّب ا

بدعته ذم يف به كاف به* وذاك وارم فاطرحه لفظها يرد مل إذ
جهة وعن شبه عن اهللا تغيبه* ونزه يف هنوص آمن بالغيب
جهة خالقنا على يستحيل به* اذ ندين أن حمال واملستحيل

مو تعقل جهةنعم بال فانتبه* جود القوم نبيه لغري صعب
مشتبها الشرع كالم يف اتى به* فما النيب جاء قد الفهم حلكمة
بظاهره أدى إن اللفظ جتنبه* ووارد يف سعينا احلدوِث معىن

انكشفت ما اهللا لغري سر صف* وفيه او بهياستاره حباه قد
حمتمل اللفظ لذاك معىن م* ومثّ االئمة بهبعض فسروه نا

خالقنا ترتيه واحد مشتبه* وقصدهم تأويل او جاء ما تفويض
جاللته يف طرا اخللق على تغلبه* عال يف الربايا فوق بالقهر

جهة وال منها عال اجلهات شبه* كلّ وعن أين عن جلّ قد حتويه
كرة جتد فانظرها االرض به* وهذه احمليط والعرش العلو وفوقها

فوقه من بالواهللا اجلميع حتجبه* فوق يف تعاىل وشبه كيف
أتى االله االرض ويف السماء مكذبه* ويف من بريء إني الذكر يف
تباعده يف نسعى حنن بالنا تقربه* ما مع وننأى القريب وهو

سيده تقريب من العبد مهربه* أيهرب حني يدنو العبد وسيد
عدما الورى كل من اهللا سوى كان* إفرض بغيهبهوهكذا معدوما

عدمت إذ اهللا يف معتقدا كنت به* ما فارض اآلن فهو اخلالئق كلّ
حيمله ليس إله من وبه* سبحانه له حممول العرش بل عرش

به لكان عرش على استقر ملركبه* لو حمتاج حاجة للعرش
نعلمه كيف ال استوى عليه بهلإل* لكن املراد القهر أو ستواء
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سعيا له ايئ تقربه* وهرولةجاء مع منه والقرب واحلب
أتى والرتول أيضا والفوق ملغضبه* والعلو ويل غضب مع والضحك

وردت قد اشياء من تعجب تعجبه* وقد معىن به يليق كما
شبها موهم لفظ كلّ شبه* وهكذا بال أول او هللا فوضه

جيانبهأو تسليم االمر به* سلم االله يرضى كما احلدوث معىن
سلفهذا عن املأثور املذهب به* هو قائلون كلّ التصوف أهل

وال االشعري عند املرجح به* وهو املقتدين مجيع منا يأباه
عقيدته تفويض به* واملاتريدي لديه قطع فال يؤول وإن

إذن فهو اخلالق يدرك أن رام ألشعبه* من قاف مطمعه غري يف
ملك وال جن ال يدريه ليس ق* اذ نيب مقربهوال من ريب

به مؤمنون أنا االمر به* وحاصل يليق وترتيه الكمال مع
خالقنا اهللا يف عقيدتنا به* هذي ندين فيما نعتزل مل حنش مل

نبدعهم لكن نكفرهم أضربهايف* وال بعض يف أخطؤا اذ لدين
واجتهدوا هللا اسلموا تشعبه* اخواننا يف فضلّوا شاؤا احلق

ال فحول من كوم زلقوامع قد شبه* علم من االذهان يف دق ما ببعض
اىل سيق الفهم ضعيف شخص بهاصوب* ورب يقول يربح فلم لصواب

يهد من هللا هدىياالمر نال به* ه الضالل حل فقد اضلّ ومن
مسألة كلّ يف خنطئهم باصوبه* ومل فازوا هلم كالم فكم
مذهبهم الدين وباقي الفروع واف* ويف القكغريهم بهوا الشريف شرع

عقائدهم معىن سوى يف العذبه* وكتبهم منها فرد علم حبور
دسائسهم تدرك مل كنت اذا تفل* لكن يريبك ما يفدع جتنبهح

فرمحته طرا يرمحنا به* واهللا املؤمنني لكل العماد هي
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املكتوبات( تعريب من االول اجللد من واملائتان والثمانون السادس ]١[املكتوب

النفيسةالشري املكنونات بالدرر املوسوم )فة

مجلة من ان الصراط سواء واهلمك اهللا ارشدك اعلم الرحيم الرمحن اهللا بسم
واجلماعة السنة أهل علماء استنبطه الذي الصحيح االعتقاد للسالك الطريق ضروريات

مج فهمها اليت املعاين على والسنة الكتاب ومحل السلف وآثار والسنة الكتاب هورمن
بطريق فرضا ظهر فان ضروري ايضا منهما واجلماعة السنة أهل علماء يعين احلق أهل
مثل منه يستعيذ وان يعتربه ال ان ينبغي املفهومة املعاين تلك خيالف ما واالهلام الكشف
االحاطة وكذلك الوجودي التوحيد ظواهرها من يفهم اليت واالحاديث اآليات

ا واملعية والقرب واالحاديثوالسريان اآليات تلك من احلق أهل علماء يفهم ومل لذاتية
موجود غري يرى ال بان املعاين هذه الطريق اثناء يف للسالك انكشف فاذا املعاين هذه
كان وان فهو بالذات قريبا وجده او بالذات حميط تعاىل اهللا ان يدرك بان او واحد

فيما الوقت وسكر احلال غلبة بسبب ذلك يف يكونمعذورا ان له ينبغي ولكن هنالك
له يكشف وان الورطة هذه من خيلصه الن دائما اليه ومتضرعا تعاىل اهللا إىل ملتجئا
ولو احلقة معتقدام خيالف ما له يظهر ال وان احلق أهل علماء آلراء مطابقة امورا

شعرة ا) وباجلملة(مقدار أهل لعلماء مفهومة كانت اليت املعاين جيعل ان حلقينبغي
املفهومة للمعاين املخالفة املعاين فان غريها االهلام حمك جيعل ال وان الكشف مصداق

مقتد ان يزعم ضال مبتدع كل الن االعتبار حيز عن ساقطة ومأخذهاىهلم معتقداته
غري معاين الركيكة افهامه حبسب منهما يفهم فانه والسنة كثرياالكتاب به يضل مطابقة

وامن كثريا به سواهاويهدي ما وان احلق أهل لعلماء املفهومة املعاين هو املعترب ان قلت ا
والسلف الصحابة آثار تتبع من املعاين تلك اخذوا ام على بناء غريمعتربة خيالفها مما
وهلذا هدايتهم جنوم أنوار من واقتبسوها أمجعني عليهم تعاىل اهللا رضوان الصاحلني

م خمصوصة االبدية النجاة أالصارت اهللا حزب أولئك هلم نصيبا السرمدي والفالح
املفلحون هم اهللا حزب .ان

                                                 

)
١

سنة)  تويف السرهندي الفاروق امحد الثاين لاللف ادد الرباين االمام املكتوبات اهلند.] م١٦٢٥. [هـ١٠٣٤صاحب  يف
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عل اهللا العاملنيىحجة
املرسلني سيد معجزات يف

وسلم عليه اهللا صلى
النبهاين امساعيل بن يوسف الفقري مصححه ]١[تأليف

القائل بريوت يف احلقوق حمكمة رئيس

ا( مولد قصة لقراءة الناس اجتماع يف وسلمفصل عليه اهللا صلى )لنيب

كل يفعل ما زماننا يف ابتدع ما احسن ومن النووي شيخ شامة ابو االمام قال
ال يف واظهاريعام واملعروف الصدقات من وسلم عليه اهللا صلى مولده ليوم املوافق وم

اهللا صلى النيب مبحبة مشعر للفقراء االحسان من فيه ما مع ذلك فان والسرور الزينة
اجيادعليه من به من ما على تعاىل اهللا وشكر ذلك فاعل قلب يف وتعظيمه وسلم

للعاملن رمحة ارسله الذي وسلم عليه اهللا صلى اهللا السخاوي* رسول ان]٢[وقال
واملدن االقطار سائر من االسالم اهل زال ال مث الثالثة القرون بعد حدث املولد عمل

لي يف ويتصدقون املولد يعملون مولدهالكبار بقراءة ويعتنون الصدقات بانواع اليه
عمم فضل كل بركاته من عليهم ويظهر اهل* الكرمي زال وال القسطالين وقال

يف ويتصدقون الوالئم ويعملون والسالم الصالة عليه مولده بشهر حيتفلون االسالم
يف ويزيدون السرور ويظهرون الصدقات بانواع بقراءةامللياليه ويعتنون مولدهربات

يف امان انه خواصه من جرب ومما عميم فضل كل بركاته من عليهم ويظهر الكرمي
مولده شهر ليايل اختذ امرئا اهللا فرحم واملرام البغية بنيل عاجلة وبشرى العام ذلك

انتهى اعيادا يف* املبارك خلكان بن الدين مشس ذكره ما هنا نذكر ان بأس وال
املعظ امللك ترمجة يف مولدتارخيه يف احتفاله من اربل صاحب الدين مظفر سعد ايب م

                                                 

)
١

سنة)  تويف النبهاين بريوت.] م١٩٣٢. [هـ١٣٥٠يوسف  يف

)
٢

سنةا)  تويف حممد الدين مشس  .]م١٤٩٧. [هـ ٩٠٢لسخاوي
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اخلريات وفعل السرية حبسن مدحه ان بعد اهللا رمحه قال وسلم عليه اهللا صلى النيب
لكن به االحاطة عن يقصر الوصف فان وسلم عليه اهللا صلى النيب مبولد احتفاله واما

ا حبسن مسعوا قد كانوا البالد اهل ان وهو منه طرفا كلنذكر يف فكان فيه عتقاده
وسنجار واجلزيرة واملوصل بغداد مثل اربل من القريبة البالد من اليه يصل سنة

النواح وتلك العجم وبالد والوعاظيونصيبني والصوفية الفقهاء من كثري خلق
ويتقدم االول ربيع شهر اوائل اىل احملرم من يتواصلون يزالون وال والشعراء والقراء

الدين مقدارمظفر ويعمل طبقات مخس او اربع قبة كل اخلشب من قباب بنصب
كان فاذا قبة واحد لكل دولته واعيان لالمراء والباقي له قبة منها واكثر قبة عشرين
جوق قبة كل ويف وقعدوا املتجملة الفاخرة الزينة بانواع القباب تلك زينوا صفر اول

ا اصحاب ومن اخليال ارباب من وجوق االغاين تلكمن من طبقة يتركوا ومل ملالهي
شغل هلم يبقى وما املدة تلك يف الناس معايش وتبطل جوقا فيها رتبوا حىت الطباق
اخلانقاه باب اىل القلعة باب من منصوبة القباب وكانت عليهم والدوران التفرج االّ
قبة على ويقف العصر صالة بعد يوم كل يرتل الدين مظفر فكان للميدان ااورة

القباب يف يفعلونه وما خياالم على ويتفرج غناءهم ويسمع آخرها اىل ويبيتقبة
اىل يرجع مث يتصيد الصبح صالة عقيب ويركب فيها السماع ويعمل اخلانقاه يف
الشهر ثامن يف سنة يعمله وكان املولد ليلة اىل يوم كل يعمل هكذا الظهر قبل القلعة

االختالف الجل عشرة ثاين يف منوسنة اخرج بيومني املولد قبل كان فاذا فيه الذي
الطبول من عنده ما جبميع وزفها الوصف عن زائدا كثريا شيئا والغنم والبقر االبل
القدور وينصبون حنرها يف يشرعون مث امليدان اىل ا يأيت حىت واملالهي واالغاين

السماعات عمل املولد ليلة كانت فاذا املختلفة االلوان يصليويطبخون ان بعد
مجلتها ويف كثري شيء املشتعلة الشموع من يديه وبني يرتل مث القلعة يف املغرب
على منها واحدة كل حتمل اليت املوكبية الشموع من ذلك يف اشك اربع او مشعتان
اخلانقاه اىل ينتهي حىت البغل ظهر على مربوطة وهي يسندها رجل ورائه ومن بغل
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املو يوم صبيحة كان علىفاذا الصوفية ايدي على اخلانقاه اىل القلعة من اخللع انزل لد
ف اآلخر وراء واحد كل متتابعون وهم بقجة منهم شخص كل ذلكييد من رتل

وطائفة والرؤساء االعيان وجتتمع اخلانقاه اىل يرتل مث عدده احتقق ال كثري شيء
خ برج الدين ملظفر نصب وقد للوعاظ كرسي وينصب الناس من لهكبرية شب

امليدان اىل ايضا للربج اخرى وشبابيك والكرسي الناس فيه الذي املوضع اىل شبابيك
تارة وهو النهار ذلك ويعرضهم اجلند فيه وجيتمع االتساع غاية يف كبري ميدان وهو
من اجلند يفرغ حىت كذلك يزال وال والوعاظ الناس اىل وتارة اجلند عرض اىل ينظر

ال يقدم ذلك فعند منعرضهم فيه عاما مساطا ويكون للصعاليك امليدان يف سماط
للناس اخلانقاه يف ثانيا مساطا وميد يوصف وال حيد ال كثري شيء واخلبز الطعام
من واحدا واحدا يطلب الوعاظ ووعظ العرض مدة ويف الكرسي عند اتمعني

الفق من ذكره قدمنا ممن املوسم هذا الجل والوافدين والرؤساء والوعاظاالعيان هاء
كله ذلك تكامل فاذا مكانه اىل يعود مث منهم واحد كل على وخيلع والشعراء والقراء
على يزالون وال داره اىل احلمل على التعيني يقع ملن منه ومحلوا السماط حضروا
هكذا بكرة اىل السماعات ويعمل هناك الليلة تلك يبيت مث بعدها او العصر اىل ذلك

وق سنة كل يف هذادأبه من فرغوا فاذا يطول االستقصاء الن احلال صورة خلصت د
انتهت النفقة من شيئا شخص لكل فيدفع بلده اىل للعود انسان كل جتهز املوسم

خلكان ابن املقري*  عبارة امحد الشهاب العالمة ان]١[وذكر الطيب نفح كتابه يف
اهل من الثامن القرن يف تلمسان صاحب موسى محو ابا ليلةالسلطان حيتفل كان جرة

املغرب ملوك كان كما االحتفال غاية وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مولد
الدر نظم وكتاب االرواح راح كتاب عن ونقل قبله وما العصر ذلك يف واالندلس
ليلة يقيم كان املذكور محو ابا املوىل ان التنسي اهللا عبد ايب للحافظ كالمها والعقيان

النبوي فيهااملولد حيشر حفيلة تلمسان من مبشورة والسالم الصالة صاحبه على
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سنة)  تويف املالكي املغريب املقري مصر.] م١٦٣٢. [هـ١٠٤١أمحد  يف
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موشاة وبسط مبثوثة وزرايب مصفوفة منارق من شئت فما وعامة خاصة الناس
كالقباب منصوبة ومباخر كاهلاالت وموائد كاالسطوانات ومشع مغشاة ووسائد

از كأا االطعمة انواع اجلميع على ويفاض مذاب تربا املبصر الربيعخياهلا هار
وخيامر االرواح رياها حسن وخيالط النواظر وتستلذها االنفس فتشتهيها املنمنمة
واالجالل الوقار اة اجلميع علت وقد احتفال ترتيب مراتبهم على فيها الناس رتب
املكفرات والسالم الصالة عليه املصطفى بامداح املسمعون حيتفل ذلك وبعقب

اآلثام عن االقالع يف اسلوبترغب اىل اسلوب ومن فن اىل فن من فيها خيرجون
يفارق مل والسلطان القلوب مساعه اىل وترتاح النفوس له تطرب مبا ذلك من ويأتون
صالة هنالك يصلى حىت ومسمع منه مبرأى ذلك وكل فيه جلوسه ابتدأ الذي جملسه

يف وسلم عليه اهللا صلى املصطفى مولد ليلة متضي االسلوب هذا على مجيعالصبح
وما آمني اجلميل صنيعه ذلك يف له وشكر عليني يف مقامه تعاىل اهللا اعلى دولته ايام
عليه اهللا صلى املصطفى مدح يف قصيدا فيها ونظم االّ ايامه يف مرت مولد ليلة من
اىل رفع ما انشاد يتلوه مث بانشاده العظيم احلفل ذلك يف املسمع يبتدئ ما اول وسلم

العل باختصاريفيمقامه الطيب نفح عبارة انتهت الليلة السيوطي* تلك وللحافظ
فيها قال الفتاوي حاوري كتابه يف رأيتها املولد عمل يف املقصد حسن مساها رسالة

ح من حكمه ما االول ربيع شهر يف النبوي املولد عمل عن السؤال وقع ثيقد
واجل ال او فاعله يثاب وهل مذموم او حممود هو وهل اصلالشرع ان عندي واب

االخبار ورواية القرآن من تيسر ما وقراءة الناس اجتماع هو الذي املولد عمل
ميد مث اآليات من مولده يف وقع وما وسلم عليه اهللا صلى النيب أمر مبدإ يف الواردة
يثاب اليت احلسنة البدع من ذلك على زيادة غري من وينصرفون فيأكلونه مساط هلم

مل صاحبها الفرحعليها واظهار وسلم عليه اهللا صلى النيب قدر تعظيم من فيه ا
الفعل ذلك احدث من واول وسلم عليه اهللا صلى الشريف مبولده واالستبشار
احد بكتكني بن علي الدين زين ابن كوكربي ابوسعيد املظفر امللك اربل صاحب
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عمر الذي وهو حسنة آثار له وكان االجواد والكرباء االجماد املظفريامللوك اجلامع
االول ربيع يف الشريف املولد يعمل كان تارخيه يف كثري ابن قا قاسيون بسفح
واكرم اهللا رمحه عادال عاملا عاقال بطال شجاعا شهما وكان هائال احتفاال به وحيتفل
مساه النبوي املولد يف جملدا له دحية بن اخلطاب ابو الشيخ صنف وقد قال مثواه

مولد يف امللكالتنوير يف مدته طالت وقد دينار بالف ذلك على فاجازه النذير البشري
السرية حممود وستمائة ثالثني سنة عكا مبدينة الفرنج حياصر وهو مات ان اىل

يف* والسريرة املظفر مساط حضر من حكى الزمان مرآة يف اجلوزي ابن سبط وقال
غ رأس آالف مخسة السماط ذلك يف عد انه املواليد دجاجةبعض آالف وعشرة نم

يف عنده حيضر وكان قال حلوى صحن الف وثالثني زبدية الف ومائة فرس ومائة
مساعا للصوفية ويعمل اجلوائز هلم ويطلق عليهم فيخلع والصوفية العلماء اعيان املولد
سنة كل يف املولد على يصرف وكان معهم بنفسه ويرقص الفجر اىل الظهر من

و دينار الف فكانثالمثائة صفة اي على جهة اي من للوافدين ضيافة دار له كان
كل يف الفرنج من يستقبل وكان دينار الف مائة سنة كل يف الدار هذه على يصرف
يف احلجاز بدرب واملياه احلرمني على يصرف وكان دينار الف مبائيت اسارى سنة

صدقاتهكل سوى كله هذا دينار الف ثالثني ربي. سنة زوجته خاتونوحكت عة
الدين صالح الناصر امللك اخت ايوب ال]١[بنت غليظ كرداس من كان قميصه ان

دراهم خبمسة ثوبا البس ألن فقال ذلك يف فعاتبته قالت دراهم مخسة يساوي
واملسكني الفقري وادع مثمنا ثوبا البس ان من خري بالباقي ابن*  واتصدق وقال

بن اخلطاب ايب احلافظ ترمجة يف ومشاهريخلكان العلماء اعيان من كان دحية
وستمائة اربع سنة باربل واجتاز والعراق الشام فدخل املغرب من قدم الفضالء
كتاب له فعمل النبوي باملولد يعتين الدين زين بن الدين مظفر املعظم ملكها فوجد

مس وقد قال دينار بالف فاجازه بنفسه عليه وقرأه النذير البشري مولد يف عناهالتنوير
                                                 

)
١

سنة)  تويف االيويب الدين الشام.] م١١٩٣. [هـ٥٨٩صالح  يف
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احلافظ كالم انتهى وستمائة وعشرين مخس سنة يف جمالس ستة يف السلطان على
وقد قال طويل بكالم مذمومة بدعة املولد عمل ان زعم من على رد مث السيوطي
نصه مبا فاجاب املولد عمل عن حجر ابن ابوالفضل العصر حافظ االسالم شيخ سئل

ال من احد عن تنقل مل بدعة املولد عمل ولكنهااصل الثالثة القرون من الصاحل سلف
ضدها وجتنب احملاسن عمله يف جرد فمن وضدها حماسن على اشتملت قد ذلك مع
ثبت ما وهو ثابت اصل على خترجيها يل ظهر وقد قال فال ال ومن حسنة بدعة كان
يصومون اليهود فوجد املدينة قدم وسلم عله اهللا صلى النيب ان من الصحيحني يف

عاش نصومهيوم فنحن موسى وجنى فرعون فيه اهللا اغرق يوم هو فقالوا فسأهلم وراء
فعل منه فيستفاد منكم مبوسى اوىل حنن وسلم عليه اهللا صلى فقال تعاىل هللا شكرا
يف ذلك ويعاد نقمة دفع او نعمة اسداء من معني يوم يف به من ما على هللا الشكر

حيص هللا والشكر سنة كل من اليوم ذلك والصيامنظري كالسجود العبادة بانواع ل
وعلى اليوم ذلك يف الرمحة نيب النيب هذا بروز من اعظم نعمة واي والتالوة والصدقة
مل ومن عاشوراء يوم يف موسى قصة يطابق حىت بعينه اليوم يتحرى ان فينبغي هذا

ا فنقلوه قوم توسع بل الشهر من يوم اي يف املولد بعمل يبايل ال ذلك اييالحظ ىل
ان فينبغي فيه يعمل ما واما عمله باصل تعلق ما فهذا فيه ما وفيه السنة من يوم
واالطعام التالوة من ذكره تقدم ما حنو من تعاىل هللا الشكر يفهم ما على فيه يقتصر
والعمل اخلري فعل اىل القلوب احملركة والزهدية النبوية املدائح من شيء وانشاد

ذ يتبع ما واما منلآلخرة كان ما يقال ان فينبغي ذلك وغري واللهو السماع من لك
او حراما كان ومهما به باحلاقه بأس ال اليوم بذلك للسرور يتعني حبيث مباحا ذلك
يل ظهر وقد قلت السيوطي قال انتهى االوىل خالف كان ما وكذا فيمنع مكروها

النيب ان انس عن البيهقي اخرجه ما وهو آخر اصل على وسلمخترجيه عليه اهللا صلى
والدته سابع يف عنه عق املطلب عبد جده ان ورد قد انه مع النبوة بعد نفسه عن عق
وسلم عليه اهللا صلى النيب فعله الذي ان على ذلك فيحمل ثانية مرة تعاد ال والعقيقة
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للشكر علىاظهار يصلي كان كما ألمته وتشريع للعاملني رمحة اياه اهللا اجياد على
الشكرنفسه اظهار ايضا لنا فيستحب والذلك باالجتماع وحنوطمبولده الطعام عام

مشس احلافظ القراء امام رأيت مث قال املسرات واظهار القربات وجوه من ذلك
رؤي نصه ما الشريف باملولد التعريف عرف املسمى كتابه يف قال اجلزري ابن الدين

فق النوم يف موته بعد فيابوهلب حالك ما له ليلةل كل عين خفف انه االّ النار يف قال
ذلك وان اصبعيه برأس واشار هذا بقدر ماء هاتني اصبعي بني من فامص اثنني
فاذا له وبارضاعها وسلم عليه اهللا صلى النيب بوالدة بشرتين ما عند لثويبة باعتاقي

مولد ليلة بفرحه النار يف جوزي بذمه القرآن نزل الذي الكافر ابوهلب النيبكان
وسلم عليه اهللا صلى النيب امة من املوحد املسلم حال فما به وسلم عليه اهللا صلى
امنا لعمري وسلم عليه اهللا صلى حمبته يف قدرته اليه تصل ما وبذل مولده بنشره

النعيم جنات بفضله يدخله ان الكرمي اهللا من جزاؤه مشس* يكون احلافظ وقال
يف الدمشقي الدين ناصر بن قدالدين اهلادي مولد يف الصادي مورد املسمى كتابه

مبيالد سرورا ثويبة باعتاقه االثنني يوم مثل يف النار عذا عنه خيفف هلب ابا ان صح
انشد مث وسلم عليه اهللا صلى :النيب

كافر هذا كان ذمهااذا خملدا* جاء اجلحيم يف يداه وتبت
دائما االثنني يوم يف انه للسرو* اتى عنه بامحداخيفف ر

عمره كان الذي بالعبد الظن موحدا* فما ومات مسرورا بامحد
يف االدفوي الكمال الديناوقال ناصر العدل صاحبنا لنا حكى السعيد لطالع

احد قوص نزيل املالكي السبيت ابراهيم بن حممد الطيب ابا ان العماد بن حممود
ف الذي اليوم يف باملكتب جيوز كان العاملني وسلمالعلماء عليه اهللا صلى النيب ولد يه

فق يا سروريفيقول يوم هذا تقريرهه على دليل منه وهذا فيصرفنا الصبيان اصرف
عنه اخذ متورعا العلوم يف مفننا مالكيا فقيها كان الرجل وهذا انكاره وعدم

وستمائة وتسعني مخس سنة ومات وغريه ما* ابوحيان قيل فان احلاج ابن قال
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ك يف االثننياحلكمة ويوم ربيع بشهر الشريف مولده خص والسالم الصالة عليه ونه
احلرم االشهر يف وال القدر ليلة وفيه القرآن فيه انزل الذي رمضان شهر يف يكن ومل
اوجه اربعة من فاجلواب وليلتها اجلمعة يوم يف وال شعبان من النصف ليلة يف وال

ال خلق اهللا ان من احلديث يف ورد ما عظيماالول تنبيه ذلك ويف االثنني يوم شجر
وحييون آدم بنو ا ميتد اليت واخلريات والفواكه واالرزاق االقوات خلق ان وهو

وت اشارة ربيع لفظة يف ان الثاين االثنني يوم نفوسهم ا بالنسبةفوتطيب حسنا اؤال
ال نصيب امسه من انسان لكل الصقلي الرمحن عبد ابو قال وقد اشتقاقه اناىل ثالث

ان الرابع وامسحها الشرائع اعدل وشريعته واحسنها الفصول اعدل الربيع فصل
املتقدم االوقات يف ولد فلو فيه ولد الذي الزمان به يشرف ان اراد سبحانه احلكيم
يف السيوطي كالم انتهى اعلم تعاىل واهللا ا يتشرف انه يتوهم قد لكان ذكرها

االسال. رسالته شيخ سئل حنوهوقوله اىل سبقه قلت اخل حجر بن ابوالفضل احلافظ م
عليه اهللا صلى النيب قول ويف وعبارته املعارف لطائف كتاب يف رجب ابن احلافظ

ذلك االثنني يوم صيام عن سئل ملا النبوة(وسلم فيه علي وانزلت فيه ولدت ) يوم

اىل اشارة عنه اهللا رضي االنصاري قتادة ايب حديث من مسلم استحباباخرجه
االمة هذه على اهللا نعم اعظم فان عباده على تعاىل اهللا نعم فيها جتدد اليت االيام صيام

تعاىل قال كما اليهم وارساله وبعثته هلم وسلم عليه اهللا صلى حممد من(اظهار لَقَد
اَنفُِسِهم ِمن رسوالً ِفيِهم بعثَ ِاذْ ِمِننيؤالْم علَى عمرا*اهللا فان) ١٦٤: نآل

السماء باجياد عليهم النعمة من اعظم وسلم عليه اهللا صلى بارساله االمة على النعمة
وغري النبات واخراج املطر وانزال والنهار والليل والرياح والقمر والشمس واالرض
وبلقائه وبرسله باهللا كفروا آدم بين من خلقا عمت قد كلها النعم هذه فان ذلك

اهللا نعمة متتفبدلوا ا فان وسلم عليه اهللا صلى حممد بارسال النعمة واما كفرا
سبب قبوله وكان لعباده رضيه الذي اهللا دين بسببها وكمل واآلخرة الدنيا مصاحل
حسن عباده على اهللا من النعم فيه جتددت يوم فصيام وآخرم دنياهم يف سعادم
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با جتددها اوقات يف النعم مقابلة باب من وهو يوممجيل صيام هذا ونظري لشكر
ح فرعونيعاشوراء من وقومه موسى فيه وجنى الغرق من نوحا فيه اهللا جنى ث

رسول فصامه شكرا السالم عليهما وموسى نوح فصامه اليم يف واغرقهم وجنوده
وصامه منكم مبوسى احق حنن لليهود وقال اهللا النبياء متابعة وسلم عليه اهللا صلى اهللا

ان بصيامه رجبوامر ابن كالم السرية* تهى يف دحالن امحد السيد العالمة وقال
يقومون وسلم عليه اهللا صلى وضعه ذكر مسعوا اذا الناس ان العادة جرت النبوية
اهللا صلى النيب تعظيم من فيه ملا مستحب القيام وهذا وسلم عليه اهللا صلى له تعظيما

الذ االمة علماء من كثري ذلك فعل وقد وسلم يفعليه احلليب قال م يقتدى ين
عصره علماء من كثري عنده اجتمع السبكي االمام ان بعضهم حكى فقد السرية

وسلم عليه اهللا صلى مدحه يف الصرصري قول منشد :فانشد

بالذهب اخلط املصطفى ملدح كتب* قليل من احسن خط من وِرق على
مساعه عند االشراف تنهض جِث* وان او صفوفا الركبايقياما على

انتهى بالس من ومجيع السبكي االمام قام ذلك مولده*  فعند قصة مجع وقد
نظما مستقلة مبؤلفات وحديثا قدميا العلماء من كثري وسلم عليه اهللا صلى الشريف
كنت وقد املصري املالكي الدردير أمحد الشيخ سيدي الشهري القطب ومنهم ونثرا

اهللا رمحه مولده مزدوجة يف عليهنظمت وزدت مؤلفه قدر وجاللة واختصاره جلمعه
عليه اهللا صلى النيب فضائل بعض وذكرت القسطالين لالمام اللدنية املواهب من
من ذلك يتبع وما الظاهرة نبوته ودالئل الباهرة وآياته الرائقة ومشائله الفائقة وسلم

االعالم واصحابه وآله الكرام واجداده ابويه .مدح

قصيد لسليمانواشتهر التركية الشريف املولد يف. ليبچة واقامتها قراءا وحببت
األقطار من وكثري هي. تركيا القصيدة النجاة(واسم سليمان)وسيلة ليبچوكان

ربه رمحة اىل وانتقل والغفران الرمحة عليه بايزيد يلدرم للسلطان ٨٠٠سنةاماما
بروسة.] م١٣٩٨. [هـ تركيةيف .يف



 -٢٤١-

اِميِقالْوِدِلومالْاتبثِْإ

تصنيف
عليه اهللا رمحة اددي سعيد أمحد شاه حضرة

سنة املنورة.] م١٨٦١. [هـ١٢٧٧املتوىف املدينة يف

خانهءمعكس كتاب در خمزونه مصنف نسخه نوشت خود بر بىن
شريف زئى موسى سعيديه امحديه انتپاكس-خانقاه

با جديدة طبعة بطبعه اعتىن ألوفستقد
احلقيقة مكتبة

بفاتح الشفقة دار بشارع احلقيقة مكتبة من تركيا-استانبول٥٧يطلب
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هذا رساله مؤلف
سره قدس دهلوى جمددى سعيد امحد شاه حضرت

بودند سعيد ابو شاه حضرت كالن فرزند جمددى سعيد امحد شاه حضرت
كني سعيد امحد ايشان وازنام بود، سعيد وختلص االولياء سراج لقب املكارم ابو ت

بودند سره قدس ثاىن الف جمدد رباىن امام حضرت اجماد ]١[اوالد
.

آباد مصطفى در سعيد امحد شاه حضرت بركت با پورر(والدت رام ياست
اآلخر) هندوستان ربيع ماه يكم بظهور١٨٠٢جوالئى٣١. /هـ١٢١٧به ع

شري ووفات انوررسيده ربيع مبارك ماه دوم شنبه سه روز والعصر الظهر بني ف
جوار١٨٦٠سبتمرب١٨. /هـ١٢٧٧ در پيوست وقوع به منوره مدينه در ع

شدند پذير آرام النورين ذو عثمان املؤمنني امري حضرت .قبهء

بود ظاهر مبني جبني بر ساىل خرد از وهدايت رشد در. آثار سال نوزده تا
جد عاطفت يافتندكنف پرورش القدر صفى حضرت خود مهراه. بزرگوار احيانا

درگاهى شاه حضرت پناهى ارشاد خدمت به خود گاه . هـ١٢٢٦متوىف(قبله

لوى) ع١٨١١/ به را ايشان حضرت لطف روى از درگاهى حضرت رفتند مى
پ كالم استماع ايشان از واحيانا دادند مى جاى شفقتاكخود ودست منودند مى

ايشانبر گاه قبله چون آوردند، مى فرو اده ايشان جهانسر قيوم خبدمت
ايشان مهراه ايشان جناب رسيدند دهلى به علي غالم شاه درانحضرت بودند

شدند جمدديه عليه سلسله وابسته كه بود ساله ده مبارك سن ومرمحت. وقت لطف
كه حتى بود غايت ىب ايشان حضرت احوال بر صاحب شاه حضرتحضرت

گرفتند خود فرزنديت به را ايشان صاحب .شاه

                                                 

)
١

خ)  بن الدين سيف شخ بن عيسى حممد شيخ بن القدر صفى شيخ بن سعيد ابو شاه حضرت واجهاعىن
عليهم اهللا رمحة ثاىن الف جمدد حضرت بن معصوم  حممد
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العلوم، احياء املعارف، عوارف قشرييه، رساله سعيد امحد شاه حضرت
مثنوى رباىن، امام حضرت مكتوبات احليات، عني رشحات االنس، نفحات
مولوى از معقول وكتب صاحب شاه حضرت از ترندى وجامع مشكاة معنوى،

آبادى خري امام خان.) هـ١٢٤٤ف(فضل الدين رشيد مولوى از كتب وبقيه
شاه ثالثه حضرات خدمت وبه خواندند دهلوى حمدث العزيز عبد شاه رشيد تلميذ

شدند مى حاضر القادر عبد شاه الدين، رفيع شاه العزيز، .عبد

آباد مصطفى در ايشان پور(حضرت خال) رام واز الدين شرف مفىت از
س مولوى خود بزرگوار جمددىوالد امحد علم.) هـ١٢٣٠ف(راج حتصيل نيز

طريق من باالوليه املسلسل رمحت حديث اجازت الذكر مؤخر واز اند كرده
نيز نور ومولوى اشرف حممد مولوى از لكهنو ودر كردند حاصل ادد حضرة

اند كرده علم .حتصيل

كرده صاحب شاه حضرت از انتها تا ابتداء از سلوك كسب ايشان حضرت
خودا رساله در صاحب شاه حضرت مظهرى(ند، حدود) كماالت در كه

اندأت. هـ١٢٣٧ نوشته ايشان نسبت اند منوده فرزند«ليف سعيد امحد حضرت
قريب شريفه نسبت واحوال جميد قرآن وحفظ وعمل علم به سعيد ابو حضرت

خود ماجد والد به »است

عل غالم شاه حضرت عام جممع در قربان عيد روز بهدر عليه اهللا رمحة ي
حضرت مبارك پرياهن ودستار كاله قسم از خاص ملبوس خود مبارك دست

فرمودند سرفراز مطلقه واجازت عامه خالفت وبه پوشانيدند را .ايشان

االخرى مجادى ماه ماجد. هـ١٢٤٩در والد ابوسعيد(حضرت ) شاه

وخانقاه ارشاد ومسند شدند روانه وزيارت حج سفر به حضرتايشان به شريف
وچهار بست كامل قمرى تقومي حساب به ايشان حضرت منودند تفويض ايشان

ماندند پناه ارشاد خانقاه ارشاد مسند دِه رونق روز وچند ماه هفت از. سال
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كردند ها استفاده شده حاضر خدا بندگان عامل واكناف ]١[اطراف

آزادى جنگ سعيد امحد شاه را١٨٥٧. هـ١٢٧٤حضرت دجهاع
الفاظ بدين كردند صادر ايشان شد جارى كه فتوى دادند :قرار

آو« محله دهلى بر فرنگيان خطررچون در مسلمانان ومال وجان اند شده د
است شده فرض جهاد بند مسلمانان بر هلذا ».است

فتو حوصلهىاين خود سخنان از را وجماهدين كردند مشتهر خوب را
بع كردند عطا وبسالت وجرأت ومشائخمندى علما قيام آزادى جنگ ناكامى د

ماه چهار مدت آشوب پر دور دران ايشان حضرت بود شده حمال دهلى در
داشتند سكونت دهلى در استقامت .بغايت

فرمودند هجرت ارادهء الشريفني حبرمني وعيال اهل مع ايشان االمر آخر
شري زئى موسى مبقام برداشته نامهوار راه مصائب بسته سفر ديره(فرخت

خان حممد) امساعيل دوست حاجى حضرت خود نامدار خليفهء رسيده
فرش]٢[قندهارى دل ديدهء صاحب حاجي حضرت نواختند مالقات شرف از را

كردند منتظم. راه مشارا ما كه فرمودند را صاحب حاجى سعيد امحد شاه حضرت
حترير نامه اجازت خود مبارك دست واز كردمي مقرر دهلى عنايتخانقاه كرده

حجاز عازم وازاجنا شدند روانه مبىب جبانب شريف زئى موسى از باز فرمودند
گشتند .مقدس

تصانيف
اند نوشته رساله شش اين عليه اهللا رمحة سعيد امحد شاه :حضرت

واجلان-١ االنس سيد مولد يف البيان وسلم(سعيد عليه اهللا اردو) صلى
                                                 

)
١

فاروقى)  احلسن ابو دهلوى(اخيارمقامات: زيد اخلري ابو شاه حضرت حيات دهلى) سوانح اهللا رمحه
 ملخصا٨٣تا٢٦: ص. هـ١٣٩٥

)
٢

سنة)  تويف سعيد امحد خليفة القندهاري حممد حمم.] م١٨٦٧. [هـ١٢٨٤دوست زئى موسى عثمانيف د
سنة تويف القندهاري حممد دوست زئى.] م١٨٩٦. [هـ١٣١٤خليفة موسى  يف
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املولد-٢ اثبات يف الشريف )فارسى(املنيفالذكر

عرىب-٣ والقيام املولد حاضره(اثبات )رساله

الرابطه-٤ اثبات يف الضابطه )فارسى(الفوائد

االربعه-٥ )فارسى(االار

املسائل-٦ اجوبة يف املبني احلق )فارسى(االربعنيحتقق

دختر پسر اسحاق موالنا ردِّ سره قدس ايشان حضرت رساله اين در
شاه موالناحضرت اند كرده ايشان وشاگرد اهللا رمحه دهلوى العزيز عبد

موالنا]١[اسحاق اتباع بلكه رفته خود واستاِد جد مسلك خالف مسائل بعض در
اند فرموده وى كالِم رد خوب وجه به ايشان حضرت كرده دهلوى .امساعيل

والقيام املولد اثبات رسالة
دالئ قيام مولد اثباِت در رساله خامتهءدرين عبارت از اند كرده حترير قويه ل

علي حمبوب مولوى نظريات ردِّ در قباله فيض رساله اين كه است عيان رساله
بودند نوشته .جعفرى

اخلواطر نزهة است]٢[صاحب كرده الفاظ بدين علي حمبوب مولوى :ذكر

علي حمبوب احملدث العامل روشنبنالشيخ بن علي حسن بن علي مصاحب
بن العلماءعلي احد الدهلوي، اجلعفري احلسيين الدين فهيم ابن الدين رحيم

يف دهلى امللك بدار ولد وقرغاملشهورين والف، مائتني سنة حمرم علىأرة العلم
العزيز عبد الشيخ من االجازة له وحصلت الدهلوى اهللا ويل بن القادر عبد الشيخ

الغين عبد بن امساعيل العالمة وشارك واسطة والقراءةبال السماع يف الدهلوي
عرفان بن امحد ااهد السيد وبايع املذكور القادر عبد الشيخ على للترمذي

                                                 

)
١

سنة)  تويف الدهلوي حسني نذير استاذ افضل حممد بن اسحاق دهلي.] م١٨٤٦. [هـ١٢٦٢موالنا  يف

)
٢

بريلوى)  امحد سيد جناب اوالد كه اخلواطر نزهة صاحب احلي عبد مولو(موالنا دهلوىمرشد ىامساعيل
بود رخيته وهابيت ختم هند بالد در اوال  است) كه
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الشيطان ولكن اجلهاد يف لينصر اصحابه مع ياغستان اىل وسافر اجلهاد بيعة الربيلوي
اهلند اىل ورجع فتأخر صدره يف مثانني.... وسوس سنة احلجة ذي عاشر يف مات

و اومائتني فدفن دهلى ببلدة ص(الف هفتم جلد اخلواطر ).٤٠٦: نزهة

علي حمبوب جماهدين«تعلقاابتد.) هـ١٢٨٠-١٢٠٠(مولوى » جبماعت

مهراه كه ياغستان سفر دوران جماهدين«داشت »مجاعت
ازين]١[ بود كرده

كرد اختيار عالحدگى .مجاعت

سنه در مجاعت بنلسفر. هـ٢٤١اين بود كرده قياسياغستان اين ابرين
سفر ازين قبل رساله اين علي حمبوب مولوى كه باشد نه همغلط اين باشد نوشته

جم جبماعت شركت قبل كه است ومولوىامتحقق علي حمبوب مولوى هدين،
من اظهر امر واين بودند نيز سبق هم هردو واين داشتند قلىب رابطه دهلوى امساعيل

مولوى حتريك از قبل كه است خودالشمس تقارير در دهلوى مولد«امساعيل
بود»  وقيام گفته وبدعت ناجائز .را

آزادى جنگ در علي حمبوب با١٨٥٧. هـ١٢٧٤مولوى جهاد ع
گفته ناجائز جنگ]٢[فرنگيان اين سعيد امحد شاه حضرت هذا رسالهء وصاحب

علي حمبوب مولوى كه است واضح هم ازين بودند داده قرار جهاد را آزادى
بودبلح افتاده دور مستقيم جادهء از سياسيه وافكار دينيه عقايد .اظ

والقيام«رسالهء املولد ناظرين» اثبات نذر وى خطى نسخهء عكس كه
شريف زئى موسى سعيديه امحديه خانقاه خانهء كتاب زينِت اين اصل است، كرام

خان امساعيل ديره حضرت) پاكستان( ضلع وكرم بلطف نسخه اين مارا است
ظله مد امساعيل حممد موالنا حضرت فرزنِد بابا مرشد به ملقب سراجى سعد حممد

اجلزاء احسن تعاىل اهللا جزاه است شده حاصل مذكور خانقاه نشني سجاده .العايل

                                                 

)
١

را)  مجاعت  ميگويد» هاىبو«اين

)
٢

پورى)  رام القادر كراچى: عبد قادرى ايوب حممد حواشى وعمل اول١٩٦٠علم جلد  ٢٥٥-٢٥٤: صع
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وهابيه رد در نقشبنديه حضرات سعيهاى
جهاد وهابيه رد ودر اند منوده بليغ سعى وهابيه رد در نقشبنديه مشائخ

وموضوعقلمى طويل بسيار جباى دينيه خدماِت اين احاطهء اند، كرده ولساىن
دارد دامال تنگئ گلهء مقدمه خمتصر اين مگر است .دلپذير

خلفاء اجلهء از كه عليه اهللا رمحة قصورى الدين حميي غالم موالنا حضرت
بليغ جهد وهابيت رد در ايشان بودند، سره قدس دهلوى علي غالم شاه حضرت

بينند،. اندكرده مى استحسان بنظر را ايشان خدماِت ومجاعت سنت اهل
حق در خود عمر آخر در قصورى فرمودنديهابوحضرت مى چه تذكره. ه يك
هذا وهو ميكند بيان ايشان العهد قريب :نگار

زياده« حد از وهابيه جنديه ضالهء فرقهء مذمت در ايشان خود عمر اخري
خو وآشنايان دوستان دارميكردند خرب مردودان آن ومكر كيد از درا

».ميفرمودند
]١[

در رساله يك هم عليه اهللا رمحة دهلوي حمدث العزيز عبد شاه حضرت خود
بودند نوشته وهابيه رد.

]٢[

باب رقمادر عليه اهللا رمحة سعيد امحد شاه حضرت محيدهء واوصاف خالق
:است

ايشان.... گاهى« منى..... حضرت بدى به كسى اينذكر االّ فرمودند
بيان شان واقوال افعال قباحت مردمان حتذير جبهت را وهابيه ضاله فرقهء

».ميفرمودند
]٣[

السعيديه واملقامات االمحديه املناقب حاشيهء در عرىب(نيز قوىل) مترجم
                                                 

طيب: الدينماما) ١( صنيمقامات ص١٤:قلمى شريفه ملفوظات مقدمه به كنيد رجوع تفصيلش  ٦٩فحهبرائى

)
٢

خواجه)  حاجى قندهارى حممد منري-مكتوبات: دوست ملتان٩٩: ص٢٦مكتوب  .هـ١٣٨٣مطبوعه

)
٣

شاه)  مظهر دهلى: حممد مطبوعه فارسى سعيديه ومقامات امحديه  ١٥٧: ص. هـ١٢٨٢مناقب
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صحبِت از كه است درج سره قدس سعيد امحد شاه اينوحضرت ضرر ادىن هاىب
اهللا صلى رسول حب كه ميفرمايندست شود، حمو وسلم :عليه

الضالة الفرقة االّ ان.... قوله صحبتهم ضرر ادىن يقول سره قدس وكان
فساعة ساعة تنقص االميان اركان اعظم من هي اليت وسلم عليه اهللا صلى النيب حمبة
صحبتهم عن احلذر فاحلذر اعاله يكون فكف والرسم االسم غري منها يبقى ال حىت

احل احلذر فاحفظهمث آه رؤيتهم عن »ذر
]١[

را نافعه رسالهء اين منظر پس خمتصر اين خواندن از بعد كه است انسب
يقني ازدياِد وموجب مفيد مهچنان فنت پر عهد درين مطالعه اين كه كنند مطالعه

بود تصنيف بوقت كه است .واميان

املؤرخني راحقدار
سريت پارك-گيالىن عزيز جمددىمنور اقبال حممد

پوره االولالهور-نيودسن .هـ١٣٩٩ربيع

ستاناكپ

وسلم عليه اهللا صلى مولده يف رسالة
الرحيم الرمحن اهللا بسم

ود باهلدى رسوله ارسل الّذي هللا ليظهراحليناحلمد كلهق الدين على ه
هم الذين واصحابه وآله النبيون به ختم من على والسالم والصلوة لكافرون ولوكره

العيون اهللا. انوار صلّى وسيدنا لنبينا الشريف مولد دالئل عن السائلون العلماء ايها
فاعلموا وسلّم واالحاأعليه اآليات ذكر على يشتمل الشريف املولد حمفل يثدنّ

اهللالصح صلّى ووفاته ومعجزاته ومعراجه والدته واحوال قدره جاللة على الدالة اح
                                                 

)
١

شاه)  مظهر السعيديه: حممد واملقامات االمحديه قزان. املناقب ص١٨٩٦مطبوعه  )عرىب(١٧٦: ع
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مبين فإنكاركم الغافلون ذكره عن غفل وكلما الذاكرون ذكره كلما وسلّم عليه
العاملني رب حمبوب احوال استماع اىل شائقني مسلمني كنتم فإن استماعه عدم على

علي اهللا صلّى واملرسلني االنبياء يظهرسيد واستمعوا لدينا فاحضروا وسلّم عليكمه
وتذكري وعظ احلقيقة يف وهو ادعيناه ما القصدق بهىملن مأمور شهيد وهو السمع

سبحانه بقوله العاملني رب كالم الْمؤِمِنني(يف فَعنت الذِّكْرى فَِانَّ ذَكِّرالذاريات* و :

اختذواال) ٥٥ الذين زماننا يف اجلهال علىكوعظ املشتمل وصلحاء علماء انفسهم
يف الغيبة عن سبحانه اهللا ى وقد الكاملني املؤمنني واغتياب واألولياء االنبياء حتقري

جالله جلّّ قال حيث ايد اَنْ(كالمه كُمداَح ِحباَي بعضا كُمضْعب بتغي والَ
فَكَِرهتمو ميتا أَِخيِه ملَح رِحيميأْكُلَ ابوت اَهللا ِانَّ اهللا واتقُوا ١٢: جراتاحل*ه (

بيخري فاضاعوا وضاعوا فاضلوا ضلوا بيخربدفهم زخود چند برپعيبى مغسندند
شوندارهنر شوندارچبباد دود رسند وذكرراغى منهم باهللا نعوذ رسند بدماغى

رو سبحانه اهللا ذكر بعينه وسلّم عليه اهللا صلّى اخلدريالرسول ابوسعيد النيبأى نّ
قال وسلّم عليه اهللا يقول(صلّى وربك ريب إنّ فقال جربيل كيفتدرياتاىن

سبحانه اهللا قال قال اعلم ورسوله اهللا قلت ذكرك رتذككرتذإذارفعت
عطاء)معى ابن ]١[قال

اإلتجعل( ايضا)معكيبذكرميانمتام جعلتك(وقال
ذكر من ذكيذكرا ذكرك الشفاومذكهوكما)رينفمن يف ذكرنعفاملا]٢[ءر من

احملب املؤمن ألن تعاىل اهللا ذكر عن املتنفر ابليس جنود من يكون الرسول وذكر اهللا
وبذ ويتلذذ الشاعركيشتاق قال كما احملبوب  :ر

ذكره إنّ لنا ذكرنعمان يتضوع*اعد كررته ما املسك  هو

واال واالزواج واالوالد االموال هوويبذل كما احملبوب ذكر الستماع نفس
شاءمأثور فمن وسلّم وبارك وعليه نبينا على اهللا صلّى اخلليل حزبعن من يكون

                                                 

)
١

سنة)  تويف البغدادي امحد عطاء  .]م٩٢١. [هـ٣٠٩ابن

)
٢

سنة)  املتوىف موسى بن عياض القاضي الشفاء كتاب مراكش.] م١١٤٩. [هـ٥٤٤مؤلف  يف
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اِهللا(اهللا بِحز ِانَّ الْمفِْلحونَاَآل مادلة* هحزبشاءنوم)٢٢: ا من يكون
الْخاِسرونَ(نالشيطا مه الشيطَاِن بِحز ِانَّ الدالئلونذكر)١٩: ادلةا * اَالَ ايضا

الكباراحمل العلماء ا صرح اليت انفصوصة رغم االماماالشرارعلى استخرج
حجرفاحلا ابن الفضل أبو ظهرظ قد قال حيث السنة من اصلاصال على خترجيها ىل

من الصحيحني يف ثبت ما وهو املدينةأثابت قدم وسلّم عليه اهللا صلّى اهللا رسول نّ
يصومو اليهود فرعونوينفوجد فيه اهللا اغرق يوم هذا فقالوا فسأهلم عاشوراء م

فقال تعاىل هللا شكرا نصومه فنحن موسى منكم(واجنى مبوسى احق وامر)انا فصامه
شكرا ذلك فعل منه فيستفاد منهللابصيامه ما على إبهتعاىل من معين يوم اءمريف
على ذلك ويعاد نقمته دفع او كلنظرينعمته من اليوم هللاةسنذلك تعاىلوالشكر

منلحيص اعظم نعمة واي والتالوة والصدقة والقيام السجود او العبادات بانواع
بربوزلا فينبغينعمة هذا وعلى اليوم ذلك يف الرمحة نيب الكرمي يبالن يتحرىأنهذا

وقال انتهى عاشوراء يوم يف موسى قصة يطابق حتى بعينه االسالماليوم شيخ شيخنا
ا السيوطيتهدينبقية بكر أيب بن الرمحن عبد الفضل أبو الدين جالل ]١[االعالم

اهللا ظهررمحه آخريلوقد اصل على رواهخترجيه ما وهو احلافظ ذكره الذي غري
عنه اهللا رضي انس عن النبوةالبيهقي بعد نفسه عن عق وسلّم عليه اهللا صلّى يبالن ان

املطلبم عبد جده إنّ ورد أنه سابع يف عنه الععق والعقيقة ثانيةوالدته مرة تعاد
على ذلك اظهارأفيحمل وسلّم عليه اهللا صلّى فعله هذا اهللاللشكرانّ اجياد على

على يصلّي كان كما وسلّم عليه اهللا صلّى المته وتشريفا للعاملني رمحة اياه تعاىل
اي لنا فيستحب لذلك الشكرنفسه اظهار وحنوضا الطعام واطعام باالجتماع مبولده

وامل القربات وجوه من ذلكرباذلك مبثل وصرح انتهى ماجهيفت ابن سنن شرح
اهللا صلّى اهللا رسول مولد اهللا عبد بن الرمحن عبد الدين جالل االمام الشيخ وقال

مب وسلّم وجوجعليه وكان وعظم وشرف والدته يوم قدس مكرم مبدأل سببده
                                                 

)
١

سنة)  مصر.] م١٥٠٥. [هـ٩١١املتوىف  يف



 -٢٥١-

فمن اتبعه ملن علىأعدالنجاة بركاته مشلت وسلّم عليه اهللا صلّى لوالدته الفرحة هلا
حيث من اجلمعة يوم اليوم هذا فشابه به اهتدى الأمن اجلمعة يوم فيهتسعرنّ

السرورجهنم اظهار املناسب فمن وسلّم عليه اهللا صلّى عنه ورد وانفاقهكذا
منوامليسور للحضوراجابة الوليمة رب ابودعاه واالمام قالبدعبانتهى احلاج ن

نبينا شهرمولد فضيلة الشهريف هذا وسلّم عليه اهللا فيهصلى وفضلنا تعاىل اهللا فضله
من الّذي الكرمي يبالن واآلذا االولني بسيد فيه علينا جيبيخراهللا فكان يزادأنن

واخلري العبادة من اهللافيه انشكر ما على وإنوالسبحانه العظيمة النعم هذه من فيه نا
اهللا صلّى يبالن علعكان فيه يزد مل وسلّم الشهرىليه من وماشيئاغريه العبادات من

االّ الصالذاك عليه النه م ورفقته المته وسلّم عليه اهللا صلّى كانبرمحته والسالم ة
خشية العمل رمحةأنيترك امته على اشاريفرض لكن م الصالمنه والسالمعليه ة

سأ الّذي للسائل بقوله العظيم الشهر هذا فضيلة اإلثننيلهاىل يوم صوم ذلك(عن
فيه ولدت فينبغي) يوم فيه ولد الذي الشهر هذا تشريف يتضمن اليوم هذا فتشريف

الشهرأن هذا اهللا فضل كما ويفضل االحترام حق االزالفاضلةحيترم منةوفضيلة
علمكواالم قد ملا فيها نفعل اليت العبادات من به اهللا خصها مبا االمكنةأنة نّ

ال فانظرواالزمنة املعاين من به خصت مبا التشريف هلا حيصل وامنا لذاا هلا تشريف
ترى اال االثنني ويوم الشريف الشهر ذا اهللا خص ما فيهأاىل اليوم هذا صوم نّ

ا صلّى النه عظيم أنهفضل ينبغي هذا فعلى فيه ولد وسلّم عليه هذاإذاهللا دخل
الكرمي عليهأنالشهر اهللا صلّى له اتباعا به الالئق باالحترام وحيترم ويعظم يكرم

يف الربوسلم فعل بزيادة الفاضلة االوقات خيص كان اخلرياتكونه وكثرة فيها
بن أمحد الشيخ وقال املواهحممدانتهى يف والقسطالين اللّدنية اجلمعةإذاب يوم كان

خ السالم عليه آدم فيه خلق فيهاصالىت اهللا فسأل مسلم عبد يصادفها ال بساعة
االّ وسلّمخريا عليه اهللا صلّى اهللا رسول فيها ولد اليت بالساعة بالك فما اياه اعطاه

يف جعل ما بالعبادة التكليف من ولده يوم االثنني يوم يف اهللا جيعل اجلمعةومل يوم
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واخلطبة اجلمعة من آدم فيه لواملخلوق اكراما ذلك وغري عليهنبيهاجلماعة اهللا صلّى
تعاىل اهللا قال وجوده عناية بسبب امته عن بالتخفيف رحمةً(وسلّم ِاالَّ اكلْنساَر ومآ

الَِمنياالنص) ١٠٧: اءاألنبي* ِللْع قتادة عن التكليف عدم ذلك مجلة أنهومن صلّىاري
ع قاللاهللا االثنني يوم صيام عن سئل وسلّم عل(يه وانزلت فيه ولدت يوم فيهيذلك
االثنني) النبوة يوم وسلّم عليه اهللا صلّى ولد قال عباس ابن عن املسند ويف مسلم رواه

يوئواستنب املدينة ودخل االثنني يوم املدينة اىل مكّة من مهاجرا وخرج االثنني ميوم
كتابه يف النووي شيخ ابوشامة احلافظ قال انتهى االثنني يوم احلجاب ورفع االثنني

ويشكر اليه يندب حلسن هذا مثل واحلوادث البدع انكار على ويثىنالباحث فاعله
ذلك خبطه فتوى يف املبارك الدين نصري العالمة العامل االمام الشيخ وقال انتهى عليه

فاعله ويثاب هذااإذاجائز الدين ظهري العالمة االمام وقال انتهى القصد حسن
مجعإذاحسن فاعله والصالالصاحلقصد للفقرني الطعام واطعام االمني يبالن على اءة

القدر وهذا نصريواملساكني الشيخ قال انتهى وقت كل يف الشرط ذا عليه يثاب
واج عليه وفاعله قاصده يثاب حسن اجتماع هذا ليأالدين الصلحاء الطعامكتماع لوا

القربات تضاعف وسلّم عليه اهللا صلّى اهللا رسول على ويصلوا تعاىل اهللا ويذكروا
ابو احلافظ االمام وقال انتهى ماحممدواملثوبات احسن ومن امساعيل بن الرمحن عبد

ما هذا زماننا يف موابتدع ليوم املوافق اليوم يف عام كل يفعل النيبلكان اهللاد صلّى
من فيه ما مع ذلك فإنّ والسرور الزينة واظهار واملعروفات الصدقات من وسلّم عليه
يف وجاللته وتعظيمه وسلّم عليه اهللا صلّى يبالن مبحبة مشعر الفقراء اىل االحسان

وشكرا فاعله منهللاقلب ما على للعاملنيتعاىل رمحة ارسله الّذي رسوله اجياد من به
اهللا االنبياءصلّى مجيع وعلى وسلّم االمامعليه الشيخ قال وهكذا انتهى واملرسلني

السرية من منقولة كلها وهذه اهللا رمحه اجلزري عمر بن موهوب الدين صدر العالمة
اهلمام االمام اىل املنع نسبة من ذكرت ما واما وكال]١[الشامية امامنافحاشا ألن
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السرهندي)  الفاروقي أمحد الثاين لأللف ادد الرباين االمام  يعين
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حضور عن منع الغناءوقبلتنا الولوجملس النعت وقصائد القرآن ضمن يف نعكان
عظيم تان هذا سبحانك مبرامه اجلاهلون زعم كما واحلديث اُهللا(القرآن ِعظُكُمي

ِمِننيؤم متكُن ِانْ اَبدا ِلِمثِْلِه تعودوا يف) ١٧: النور*اَنْ االنصاف بعني فانظر
املرق مكتوبه يف عنه اهللا رضي قال وستمكاتيبه مائتني وم منا االولستني اجللد

كرميةب است ولعب هلو داخل احلقيقت يف ورقص مساع كه من(دانند الناِس ِمنو
الْحِديِث ولَه چنانچهدر) ٦: لقمان*يشتِري است شده نازل سرود منع شان

واز است عباس ابن شاكرد كه مىكبارجماهد ازوگتابعني مراد كه هلويد
ويف است سرود املاحلديث التفسري احلديث هلو ودارك وكالغناسمر عباسء ابن ان

تعاىل قوله يف ااهد وقال الغناء أنه حيلفان عنهم تعاىل اهللا رضى مسعود وابن
)دهشي الَ الَِّذينونَوالزقال) ٧٢: الفرقان*وز ما آخر اىل الغناء حيضرون ال اي
كردپ بايد خيال وعبادتس طاعت آنرا بلكه منودن ورقص مساع جملس تعظيم كه

دارد شناعت چه كههللادانسنت واملنة احلمد نشدندپسبحانه مبتال امر باين ما ريان
از متابعانرا امروما اين ميلتقليد زادها خمدوم كه ميشود شنيده رهانيدند وا

من مجعه شبهاى در خواىن وقصيده سرود وجملس دارند ميسازبسرود اكثرودنعقد
هزار عجب مينمايند موافقت امر درين عملياران ديگر سالسل مريدان عجب

بعملپ را شرعى وحرمت مينمايند امر اين ارتكاب ساخته انه را خود ناريپريان
ادخو ميكنند حمقچرگدفع امر درين احلقيقة يف چهه ارتكاب درين ياران نباشند

شر منودحرمت خواهند طرفعىمعذرت طريقيك خودپهءوخمالفت ريان
ا طريقت اهل ونه اند راضى فعل ازين شريعت اهل نه شرعىرگيكطرف حرمت

امر احداث جمرد بدرنبودى شرعى حرمت كه فكيف بودى شنيع مجعآطريقت ن
قدر انتهى اجللدشود يف عنه اهللا رضي قال وايضا اثننياحلاجة مكتوبه يف الثالث

د: وسبعني دررديگر بود يافته اندراج خواىن مولد قرباب خواندآنفس نن
ودر حسن خواندبصوت ومنقبت نعت حتريفنقصائد ممنوع است مضايقه چه
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قر بآوتغيريحروف صوت وترديد نغمه مقامات رعايت والتزام است بطريقآن ن
در آنكه مناسب تصفيق با انيزشعراحلان مباحست كهبررگغري خوانند جى

ودرحتر نشود واقع قرآين كلمات در متحققيفى مذكوره شرائط خواندن قصائد
و جتويزآنكردد صحيح بغرض هم انتهىنرا است مانع چه ظاهرپمنايند كهس شد

از سره قدس ما امام آنرامراد مانعان كه سيومي مكتوب ميكنندعبارت نقل
در نعت خواىن قصايد مينمايند خود وتردپومتسك نغمه برده صوت بطريقآيد ن

از چنانچه آنست مناسب باتصفيق ممانعتاحلان نه شد منوده نقل امام عبارت نفس
و الباطل وزهق احلق فثبت فهموا كما تعاىلقمطلقا اهللا زهوقًا(ال كَانَ الْباِطلَ *ِانَّ

وتري) ٨١: اإلسراء عجب باطله فرقه اين وحبمده اهللا استهءسبحان ساخته خويش
بر زركه وترويج كاالنعام جهال اغواى بزاى نام خود ماراگركاسد وامامان ان

بر فالن كه ميگويند است منوده نام استگبد نوشته عما(چنني وتعاىلَ هانحبس
كَِبريا علُوا در) ٤٣: اإلسراء*يقُولُونَ كالم ماند والدتباقى ذكر وقت قيام

عليه اهللا صلّى آحنضرت سرورپسلمشريف تعظيم براى قيام كه بدانيد عاملس
در وسلّم عليه اهللا صحابهصلّى از آجنناب حيات استءحالت گرديده ثابت كرام

حيدثنا املسجد يف معنا جيلس وسلّم عليه اهللا صلّى اهللا رسول كان قال هريرة أيب عن
امل مشكاة ازواجه بيوت بعض دخل قد نراه حتى قياما قمنا قام واعلمفإذا نّأصابيح

حال كان كما الزم وتوقريه وتعظيمه موته بعد وسلّم عليه اهللا صلّى يبالن حرمة
وسريته امسه ومساع وسنته حديثه وذكر وسلّم عليه اهللا صلّى ذكره عند وذلك حياته

وصحابته بيته اهل وتعظيم وعترته آله معلوم) شفاء(ومعاملة روايت رديدگازين
وحيات موت درآكه مآب رسالت هلذاجنناب است يكسان وتوقري تعظيم

لزوم ميمنت قدوم تعظيم ازآاكركسى را آردجنناب جبا اشباح بعامل ارواح عامل
فتوا اربعه مذاهب ومفتيان البقاع خري علماء وجوديكه با است مضايقه چه

بوجوبآنباستحباب حنبلي مفىت اند اهللاآنداده عبد وموالنا منوده حكم



 -٢٥٥-

مفسر]١[راجس ورأسحنفى بود خويش عهد يكتاى كه شريف حرم وحمدث
حمدثهئور فرقه اويس درس در ادب جبامعيتبزانو واعتراف نشست مى شان

خمتومه مسطوره فتويهاى چنانچه قيام باستحسان فتوا نيز مينمود موصوف موالنا
هر اند موجود سطور راقم برزجنىنزد وامام بيند خواهد اجلوهردر]٢[كس عقد

استحسان اثبات ذكرآنهم عند القيام استحسن وقد قال حيث لدهموفرموده
ر ذو ائمة فطؤيةالشريف غايتهىبوورواية وسلّم عليه اهللا صلّى تعظيمه كان ملن

فتوو نقل حاال ومرماه مااهمرامه سؤال شنيد بايد آنرا مريود مذكورين علماء اى
القي يف احملققني العلماء عنقول والعجم العرب يف والصلحاء العلماء بني املعمول دام

واجبالوذكر هو هل املبارك املولد قراءة يف وسلّم عليه اهللا صلّى املرسلني سيد دة
او مستحب توجروااو عليه وختموا كافيا شافيا مدلال جوابا بينوا ذلك غري او مباح

جواب كثريا عباده: أجرا على وسالم وكفى هللا ااحلمد القياصطفىالذين إذاماما
واحلكام األئمة واقره االعالم األئمة توارثه الشريف املولد قراءة عند والدته ذكر جاء

غري مستحوالمنكرنكريمن كان وهلذا راد غريهسنفرد التعظيم يستحق ومن ا
مسعوداثريويكف بن اهللا ر(عبد حسنآما اهللا عند فهو حسنا املسلمون واهللا) ه

ويلو اهللاالتوفيق عبد واملنهاج الشريعة خادم حرره الطريق سواء اىل بناهلادى
الرمحن عبد مفيتبناملرحوم واجاب انتهى احلرام اهللا مبسجد احملدث املفسر سراج

الدمياط حسن عثمان االمجاليالشافعية سبيل على نذكره طويال جوابا :  الشافعي

امل سيد والدة ذكر عند قراءةالقيام يف وسلّم عليه اهللا صلّى الشريفرسلني املولد
واستحسانه وطلبه استحبابه يف شك ال امر وسلّم عليه اهللا صلّى له هذبهوتعظيما

االوفر احلظ الثواب من لفاعله الكرميوحيصل للنيب تعظيم اي تعظيم النه االكرب اخلري
الذيذ العظيم الياخللق ظلمات من به اهللا اإلاخرجنا نور اىل بهميانكفر وخلصنا

                                                 

)
١

سنةعبد)  تويف سراج بن الرمحن عبد  .]م١٦٢٤. [هـ١٠٣٣بن

)
٢

سنة)  تويف القادري الشافعي الربزجنى  .]م١٨٣٨. [هـ١٢٥٤حممد
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نار مسارعةاجلهلمن فيه وسلّم عليه اهللا صلّى فتعظيمه وااليقان املعارف جنات اىل
رض منىاىل فإنها اهللا شعائر يعظم ومن الدين شعائر القوى واظهار العاملني رب

خري فهو اهللا حرمات يعظم ومن القلوب اىلتقوى الدالئل بني مث ربه عند قالنأله
ذكر عند وسلّم عليه اهللا صلّى له القيام استحباب ذكرنا ما جمموع من فاستفيد
ذكر عند القيام يقال ال وسلّم عليه اهللا صلّى له التعظيم كمال من ذلك يف ملا والدته
الويلّ احملقق االمام بذلك اجاب كما مذمومة بدعة كل ليس نقول النا بدعة والدته

ال املولدحنييراقعابوذرعة فعل عن شيءأسئل فيه ورد وهل مكروه او مستحب
يقتد من فعله هل وقتياو كل مستحب الطعام واطعام الوليمة بقوله فاجاب به

السرورإذافكيف ذلك اىل يعلمبظهورانضم وال الشريف الشهر هذا يف النبوة نور
يلزم وال السلف عن معذلك كونه بدعة كونه بدعةفكمروهاكن بلمن مستحبة

حجرإذاواجبة ابن العالمة عنه نقله انتهى املوفق واهللا مفسدة لذلك ينضم يف]١[مل
الكبري نظريمولده وايضافيقال وسلّم عليه اهللا صلّى والدته ذكر عند القيام يف ذلك

احمل االمة اجتمعت املذكورمدقد القيام استحسان على واجلماعة السنة اهل من ية
قال وسلّموقد عليه اهللا اميت(صلّى جتتمع الضاللةال دانقيالالعالمةقال)على

الناس بقيام العادة موإذاجرت ذكر اىل املداح وهلدهانتهى وسلّم عليه اهللا يصلّى
فيه ملا مستحبة والسرورمبدعة الفرح اظهار ابوون العالمة العامل االمام قال التعظيم

الصرصرزكر حيىي به]٢[احلنبليييا اهللا  نفعنا

بالذهب اخلط املصطفى ملدح كتبعلى*قليل من احسن من  ورق

مساعه عند االشراف تنهض او*وإن صفوفا الركبجقياما على  ثيا

امسه كتب له تعظيما اهللا الرتب* اما مست رتبة يا عرشه على
وفقه ملن القدركفاية هذا سيدناويف على اهللا وصلّى وهداه وآلهحممداهللا
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سنة)  املتوىف املكي حجر ابن حممد بن املكرمة.] م١٥٦٧. [هـ٩٧٤أمحد مكة  يف
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سنة)  املتوىف احلنبلي البغدادي الصرصري  .]م١٢٥٨. [هـ٦٥٦حيىي
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الدنيا يف ربه احسان اىل الفقري برقمه وامر بفمه قاله كثريا تسليما وسلّم وصحبه
الدمياط حسن عثمان وباجلامعيواآلخرة احلرام باملسجد العلم طلبة خادم الشافعي

وسترسابقااالزهر ذنوبه مجيع له اهللا امجعنييفغفر واحبابه عيوبه مجيع الدارين
العامل رب هللا استحسنهواحلمد نعم علما زدىن رب العاملني رب هللا احلمد انتهى ني

الفقري كتبه اعلم سبحانه واهللا بنكثريون اهللا مفيتاملريغينحممدعبد مكّةاحلنفي
عز هللا احلمد زدينشأاملكرمة رب ذكرنه عند القيام االولنيوالعلما سيد دة

منيخرواآل كثري استحسنه وسلّم عليه اهللا صلّى واهللان بنالعلماء حسني كتبه اعلم
اللّ وحده هللا احلمد مسلما مصلّيا احملمية مبكة املالكية مفىت للصوابمهابراهيم هداية

حسن وهو العلماء استحسنه وسلّم عليه اهللا صلّى والدته ذكر عند القيام ملانعم
عليناجي الفقريمب كتبه اعلم واهللا وسلّم عليه اهللا صلّى تعظيمه ابنعمرحممدلربهن

مفيتايب الرئيس البكر العاملني رب هللا احلمد عليه اهللا تاب املكرمة مبكة لّهمالشافعية
ملا وسلّم عليه اهللا صلّى والدته ذكر عند القيام جيب نعم والصواب للحق هداية

فذكروا واالسالم الدين وقضاة االعالم العلماء حتضأاستحسنه والدته ذكر عند رنّ
التتهروحاني جيب ذلك فعند وسلّم عليه اهللا وتعاىلعصلّى سبحانه واهللا والقيام ظيم

الفقري كتبه تعاىلاعلم اهللا مفيتحممداىل حيىي انتهىبن املشرفة مكّة يف احلنابلة
فجوابه انفسكم عند من االول الربيع شهر يف ثالثا عيدا جتعلون انكم من وماكتبت

معاش علينا حق املسلمنينعم ليايلأنر اعيادمشهرجنعل وسلّم عليه اهللا صلّى مولده
بنال أمحد قال احملدثني من الكبار العلماء به صرح كما واحدا حممدعيدا

أيب عتيقة ثويبة وسلّم عليه اهللا صلّى وارضعته اللّدنية املواهب يف بهلالقسطالين
وسلّ عليه اهللا صلّى بوالدته بشرته حني رؤاعتقها وقد النوميم يف موته بعد ابوهلب

االّ النار يف قال حالك ما له بنينافقيل من وامص االثنني ليلة كل عني خفف ه
بقدرياصبع ماء واشارهاتني باعتاقهذا ذلك وإنّ اصبعيه مايلرأس عند لثويبة
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عليهبشرتين اهللا صلّى يبالن اجلزروبوالدة ابن قال له كانإذاف]١[يبارضاعها
جوزي بذمه القرآن نزل الذي الكافر اهللايفابوهلب صلّى يبالن مولد ليلة بفرحة النار

يسر السالم عليه امته من املوحد املسلم حال فما وسلّم يصلعليه ما ويبذل مبولده
ق يفداليه لعمرحمبترته وسلّم عليه اهللا صلّى الكريه اهللا من جزاؤه كان أنامنا مي
اليدخل بفضله بشهرعه حيتفلون االسالم اهل والزال النعيم جنات صلّىميم مولده

ويظهرون الصدقات بانواع لياليه يف ويتصدقون الوالئم ويعملون وسلّم عليه اهللا
يفوالسرور ويظهريزيدون الكرمي مولده بقراءة ويعتنون مكانهاملربات من عليهم

ام أنه خواصه من جرب ومما عميم فضل بنيلكل عاجلة وبشرى العام ذلك يف ان
ليايل اختذوا أمراء اهللا فرحم واملرام اعيادشهرالبغية املبارك علةامولده اشد ليكون

القدر ليلة من افضل الليلة وتلك داء واعىي مرض قلبه يف من ليلةعلى ألن شبهة بال
القدر وليلة وسلّم عليه اهللا صلّى ظهوره ليلة وماملولد له بظهورمعطاة شرف ذاتا

القدر ليلة وألن اعطيه ما بسبب شرف مما اشرف اجله ممن برتولالشرف مشرف
القدراملالئكة ليلة وألن وسلّم عليه اهللا صلّى بظهوره شرف املولدا وليلة وقعفيها

امة على فيها التفضيلحممدالتفضيل وقع الشريف املولد وليلة وسلّم عليه اهللا صلّى
س على بهفيها وعمت للعاملني رمحة تعاىل اهللا بعثه الّذي فهو املوجودات عمةالنائر

وعلى عليه اهللا صلّى واالرضني السموات اهل من اخلالئق مجيع واصحابهآعلى له
انته امجعني القدرىواتباعه هذا ويف الكثرية دالئلنا من نبذ ذكرت الّذي كفايةوهذا

سب اهللا هداه اهللاحملن قال الْعم(ىلعاتانه ِبهاِد تاَن تسِمعِيومآ ِانْ الَلَِتِهمض نع
مسِلمونَ مفَه ِبآياِتنا ِمنؤي نم تدعون) ٥٣: الروم* ِاالَّ كنتم إن حررت ما واما

املذاهامذهب احلبمن امللة على سبحانه اهللا حبمد حنن فجوابه البيضاءنفيةاملتعددة
وخ سلفا خفمشهورون وإن ارىلفا جمرم نه خورشيد االغبياء بيناكسىعلى

خوش بروزنهگرفتگنيست چهآهءشمچشمچشريبيند را ناهگفتاب
                                                 

)
١

سنة)  املتوىف اجلزري شرياز.] م١٤٢٩. [هـ٨٣٣حممد  يف
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على التاهللاأنّواعتقادنا واحد نظريعاىل وال له والشريك له ضد وال لهله شبه
ند موصوال وهو وصفوله مبا مسنهبف مبا مسمى جبسمفسه ليس نفسه به والى

هو بل مبتحيز وليس متحيزجوهر كل بعرضخالق وال والوحيز له اجتماع ال
تعينه وال العبارات حتققه وال فكر يلحقه وال ذكر يزعجه ال له ابعاض وال له افتراق

والحتيطااالشار وكلت االبصار تدكه وال االفكار وكلماشيبه مبقدار عنده ء
فإنه الفهم هواه او الوهم يف وإنتصور كونه الوقت سبق فقد مىت قلت إن خبالفه

كلكقلت علة املكان تقدم فقد اين قلت وإن ذاته الوصف عن احتجب فقد يف
العقول عن احتجب تكيف لفعله وال تكيف لذاته ليس لصنعه علة وال صنعه شيء

وال كالذوات ذاته ليس االبصار عن احتجب علىكما ونؤمن كالصفات صفاته
ذكر ما مناثبات اخباره يف وسلّم عليه اهللا صلّى يبالن عن وصح كتابه يف تعاىل اهللا

والبصر والسمع والنفس الوجه غريذكر قالمن كما تعطيل وال لَيس(امسهعزمتثيل
ِصريالْب ِميعالس وهو شيٌء بهبو) ١١: الشورى * كَِمثِْلِه جائت وما اجلنة يف الرؤية

الن عن واحلوضالروايات والقلم واللوح والنار اجلنة من وسلّم عليه اهللا صلّى يب
منكرو وسؤال القرب وعذاب والصور وامليزان والشفاعة والصراط قوماونكري خراج

للبقا خلقتا والنار اجلنة وإنّ املوت بعد والبعث الشافعني بشفاعة النار اهلهاءمن وإنّ
خمل النار اهل وإنّ خملدون الكبائرفيها اهل غري معذبون يفدون فإم املؤمنني من

العيام خالق أنه كما العباد أفعال خالق تعاىل واهللا خيلدون ال مكُقَلَخاُهللاو(النار
تعملونَ مي) ٩٦: الصافات*وما كلهم وسائروتواخللق الشرك وإنّ بآجاهلم ون
املعاص غرييانواع من وقدره اهللا بلانبقضاء حجة اهللا على اخللق من الحد يكون

املعاص وال الكفر لعباده يرضى ال وأنه البالغة احلجة واهللا ونرىي االرادة غري الرضاء
برالصال كل خلف خلرية باجلنة القبلة اهل من الحد نشهد وال والوفاجر به أتى

ال ليس لقريش واخلالفة ا اتى لكبرية بالنار منازحالحد منا والد فيها نرىعتهم
ون ظلمة كانوا وإن الوالة على وأنهمؤاخلروج واملرسلني واالنبياء املرتلة بالكتب من
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الب وحممداوانرشافضل افضلهم وسلّم عليه اهللا االنبياءأصلّى به ختم تعاىل اهللا نّ
بكرأو ابو بعده من البشر افضل عمرنّ علمث مث عثمان الذيمث مث العشرة متام ينمث

العلماء مث وسلّم عليه اهللا صلّى اهللا رسول فيهم بعث الّذي القرن مث باجلنة هلم شهد
الب من الرسل تفضيل على ونعتقد خواصشرالعاملون املالئكةوخواصاملالئكةعلى

البشر عوام من املوافضل عوام من افضل وبنيالهم بنياملالئكةئكة كما تفاضل
اإل وكمال تركامياناملؤمنني فمن باالركان وعمل باجلنان وتصديق باللسان قرار

فهوفهواالقرار العمل ترك ومن منافق فهو التصديق ترك ومن ترككافر ومن فاسق
فهو اإلاالتباع مثرات يف يتفاضلون الناس وإنّ ينفعميانمبتدع ال بالقلب املعرفة وإنّ

لكلميت يتكلم مل االّما عذرالشهادة له يكون ليستثبأن العباد وأفعال بالشرع ت
للسعا وبسبب والشقدة امه بطن يف سعد من والسعيد للشقاوة شقيال يمن

وال عدل املعصية على والعقاب فضل الطاعة على شجيوالثواب عليهيءب منهما
يريد ما وحيكم يشاء ما يفعل فإنه والمعقبالسبحانه والرضاءئلقضادراحلكمه ه

ق نعمتان اهلوالسخط عمل استعمله عنه رضي فمن العباد بأفعال يتغريان ال دميتان
بأحد الرضاء تعلق يف احلكمة واما النار اهل عمل استعمله عليه سخط ومن اجلنة

ب البخرآوالسخط حتقيقه عن عجز قتلتينشفقد بعضهم قال هنا ومن القضاءر مسألة
والصربووالقدر بالقضاء البالءالرضاء الناسالشكروعلى على واجب النعماء على

احلديث يف بقضائ( القدسيكما يرض مل بالئيمن على يصرب يشكريومل علىومل
سواينعمائ ربا سوواخل)ئيفليطلب من مينعانه للعبد زمامان والرجاء االوف بدء

ما للعبد الزمة العبودية واحكام والنهي االمر من خراب فهو منهما خال قلب وكل
عاقال مغريدام قلبه صفى اذا العانه التكاليف كلفة عنه سقط وجواهللا انفس

ال ولووتزوالبشرية احد عن غريعتربل اهلواء تضعفيف اخرىاا وتقوى تارة
العارفنيمنواحلرية عن تفىن املذمومة والصفات الصديقني حق يف جائزة النفس رق

نع اىل يصري حتى االحوال يف ينتقل وميوالعبد االرض له فيطوى الروحانيني شيت
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القرى من حمله غري يف ويظهر اهلواء اىل ويصعد االبصار عن ويغيب املاء على
اوثق من اهللا يف والبغض اهللا يف واحلب باملعروفمياناإلاثريوالصحراء واالمر

املنكر عن االولياءوالنهي وكرامات امكنه مبا امكنه من على وهواجب يفيثابتة
التاب كمال على داللة فيها إذ االنبياء معجزات مجلة من علىعاحلقيقة يتوقف وهو

اتىب ورسولنا املصطفى نبينا احملبوبني وافضل املتبوعني واكمل املتبوع كمال
واقف ادىن او قوسني قاب صاحب العظمى والوسيلة الكربى بالشفاعة املخصوص

فت(اسرار وسلّ) ىلددىن عليه اهللا الربرصلّى واصحابه آله وعلى وباركةم التقى
صال الوسلّم وسالما والة احقرصحتتعد حرره سعيدى أمحد ايد اهللا عباد

كتابانسب]١[يادد جواب يف علحموطريقة  .ياجلعفريبوب

الرسالال ةسعيدية
سرمها]٢[ملظهر قدس سعيد امحد بن

يسر رب
الرحيم الرمحن اهللا بسـم

وازالاحل احملبوبني العارفني حقائق ارواح انوار باسرار جتلى الذي هللا مد
بساط وبسط احملبني للعاشقني الوجود نور اشراق بالتهاب االرتياب حجب انسدال
وغرس للخائفني الوصال اعالم اشجار اوراق حتت الرباط اهل مساط على االنبساط

ميا حتت القرب خيمات مناجاة يف الوداد القدساوتاد حضرة حببوحة االنتباه ه
مساع باندفاع الرب شهود الجل القلب قطب فلك فتحرك ساجدين له فخروا
غري عن وافناهم وارواهم فسقاهم احلب شراب كؤوس وادار التائبني رنات نغمات

                                                 

)
١

سنة)  املنورة.] م١٨٦١. [هـ١٢٧٧املتوىف املدينة  يف

)
٢

سنة)  تويف مظهر املنورة.] م١٨٨٤. [هـ١٣٠١حممد املدينة  يف
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لب اصل يف الفالح مصباح فادرج هائمني فقاموا احلقيقة مشس هلم فبدت موالهم
مجا اىل فنظروا والالقلب حتد ال اليت نعمائه على سبحانه امحده الرامحني ارحم ل

وحده اهللا االّ اله ال ان واشهد تقصى وال تعد ال اليت آالئه على تعاىل واشكره حتصى
جل فيباري له ند وال فيجاري له ضد وال فيضاهي له شبيه وال فيداري له شريك ال

وا الفكر حكم عن وتعاىل وتقدس ومثال مثل عن ملكوتهوعال جبالل تفرد خليال
خب مشبه غري بانه الناطقة واآليات حبقه املختصة الصفات له جربوته جبمال هلقوتوحد

فسبحانه يشري التوحيد اىل والكل باشكاله يتكلم والنبات حاله بلسان ينطق فاجلماد
ورسوله عبده حممدا ونبينا سيدنا ان واشهد البصري السميع وهو شيء كمثله ليس

ومشاهدوخليل االزل اسرار شاهد الدراين حياة وعني الكونني جسد روح وحبيبه ه
كل نور الرمحانية الظهورات ومهبط االحسانية التجليات طور األول السوابق انوار
العليا واملشافهة القصوى باملخاطبة تعاىل اكرمه وسناه سر كل وسر وهداه شيء

الك والشفاعة العظمى بالوسيلة وخصصه ومنبالنظر آدم فخر وهو احملشر يف ربى
ا اهللا اظهر ملا لواله دونه ومن ابراهيم وشرف احلقخلبعده من الباطل علم وملا لق

يف وجاهد الظلمة وجلى الغمة وكشف االمة ونصح االمانة وادى الرسالة بلّغ الذي
وال آثار واالولياء نبوته ظالل االنبياء عبادته حق اهللا وعبد جهاده حق فهواهللا يته

اخللق سائر على االعظم اهللا خليفة وهو ظله يف سواه شيء وكل الواجب اهللا ظل
شعر وجلّه :دقّه

والثقليـ الكونني سيد عجم* حممد ومن عرب من والفريقني ـن
خلق ويف خلق يف النبيني كرم* فاق وال علم يف يدانوه ومل

كواكبها هم فضل مشس يف* فانه للناس انوارها الظلميظهرن
بشر انه فيه العلم كلّهم* فمبلغ اهللا خلق خري وانه

وهداة احلقائق كنوز النبيني من اخوانه مجيع وعلى وسلم عليه اهللا صلى
اخللفاء سيما ال انواره ومعارف اسراره خزنة امجعني واصحابه آله وعلى اخلالئق
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والرق الصديق الصديق وزيادة احلسىن هلم سبقت الذين والفاروقاالربعة الرفيق يق
بني اجلامع النريين النورين وذو الرؤق وال الزخرف غره فما الدنيا مطلّق الصدوق

صال وكسرى قيصر هلك بطش اذا املنتقى واملرتضى والةالبحرين انتهاء وال غاية ال
الذين اوليائه سائر وعلى انقضاء وال هلا وقيدوااامد وحققوها االعمال خلصوا

با بالرياضةشهوام وقهروا فسبقوها بالطاعات الساعات وسابقوا واوثقوها خلوف
الر النفوس فمحقوهاداغراض اضورومهنعاُهللايِضر) (ِةيِربالْريخمهكِئولَاُ( ية

عنِلذَهِلكمنِشخيربالسامعني) ه حواش ا يتعطر عنربية رشحات فهذه بعد اما
مس يطربورائحات حمبوبية حمبية ورشقات احملاضرين انفاس ا يتطيب اذفرية كية

الربكات لتفيض واالصوات احلروف لباس واكتست الواصلني العاشقني قلوب ا
االسالم شيخ واالماجد االكابر قبلة الوالد سيدي مناقب بعض يف الكائنات على

اال االجل الكرام ومرشد االنام امام الظالم العاملومصابيح االورع البازغ كمل
االفادة مسند يف املتمكن املتني حكمه ووقاية الدين قائمة املنري والنير النحرير
حديقة ونور االكوان حدقة نور السعادة افق اىل العادة حضيض عن واملتصاعد

ولهاال االّ اهللا من مكرمة لس الكتاب اسرار وحارس اخلطاب مضمار فارس عيان
ك نصيب موهبمنها وال الزمانةامل مشايخ على التقدم له كافل حظ فيها وله االّ

من شعبة والوالية الوايف قلبه نير من شعشعة الصفوة الدوران مشاهري على والتفوق
ومن الكمال مدارج ارتقى الذي فهو ارادته بعروة استند من الكايف كرمه دوحة

الوصا حبصول استسعد الذي فهو اخالصه حببل وخليفةاعتصم الزمان غوث ل
اهللا رسول ووارث اهللا حمبوب النقشبنديةالرمحن اكابر قدوة وسلم عليه اهللا صلى

شعر االمحدية الطريقة :قيم

االحسان خمزن الطريقة االيقان* مشس منبع احلقيقة بدر
العال عني التقى حبر اهلدى العرفان* كرت رسالة الفيوض فيض

االوتاد خنبة احلقائق االعيان* قطب زبدة اخلالئق غوث
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العظّام وقبلة االنام الرمحن* هادي صفوة الربية عون
وامامنا شيخنا وهو احملتد واملدين املولد اهلندي احلسب واحملمدي النسب الفاروقي
عنه اهللا رضي سعيد امحد الشيخ حضرة احلميد اهللا اىل ووسيلتنا وهادينا وقبلتنا

ف ونفسي وروحي وقليب سعيدوارضاه ايب الشيخ الفريد الوحيد ابن زاهد]١[داه ابن
الشيخ االتقيا العلماء خنبة ابن القدر عزيز الشيخ الدهر صويف ابن القدر صفي العصر

الدين سيف الشيخ الكاملني االولياء سلطان ابن عيسى امللقب]٢[حممد وهو
حممد خواجه الدين جمد والروم والشام هند قطب ابن االمة امللقبمبحتسب معصوم

الوثقى السهرندي]٣[بعروة أمحد الشيخ الثاين لاللف واملنور ادد الرباين االمام ابن
ابن العابدين زين الشيخ الساجدين عمدة ابن االحد عبد الشيخ االوحد العارف ابن
الشيخ االواه احلليم ابن حممد الشيخ ادد العزيز ابن احلي عبد الشيخ البهي التقي

ابنحب الدين نصري الشيخ احلنني العامل ابن الدين رفيع الشيخ املتني االمام ابن اهللا يب
الشيخ عاليجاه ابن يوسف الشيخ الزخرف العلم ذي ابن سليمان الشيخ الشان عايل
اهللا عبد الشيخ واالفواه بالقلوب الذاكر ابن اسحاق الشيخ العشاق زبدة ابن اهللا عبد

صه قدم على السالك ابنابن امحد الشيخ االجمد االكرم ابن شهيب الشيخ يب
املشتهر الدين شهاب الشيخ املعني السلطان ابن يوسف الشيخ التصرف ذي احلاكم
الشيخ الودود العارف ابن الدين نصري الشيخ املبني الفتح ذي ابن الكابلي شاه بفرخ

م الشخ املوجود باذل ابن سليمان والشيخ االوان سعيد ابن العاملحممود ابن سعود
الشيخ االبر االتقى اتهد احملدث ابن االصغر الواعظ اهللا عبد الشيخ االشهر االكمل
املشتاق الواصل ابن الفتح ايب الشيخ الشرح عن املستغين ابن االكرب الواعظ اهللا عبد
ابن ناصر الشيخ االكابر قدوة ابن ابراهيم الشيخ الكرمي احلليم ابن اسحاق الشيخ

                                                 

)
١

سنة)  تويف الدهلوي اهللا عبد خليفة اددي دهلي.] م١٨٣٤. [هـ١٢٥٠ابوسعيد  يف

)
٢

سي)  سنةالشيخ تويف اددي الدين الشريف.] م١٦٨٥. [هـ١٠٩٦ف سرهند  يف

)
٣

سنة)  تويف اددي معصوم الشريف.] م١٦٦٨. [هـ١٠٧٩حممد سرهند  يف
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الناطقامل ابن املطهر املقدس اهللا عبد سيدنا واالثر السنن اتباع بشدة الصحابة يف متاز
امجعني عنهم اهللا رضي اخلطاب بن عمر سيدنا املؤمنني امري والصواب بالصدق

اشعار عليني اعلى يف درجام ورفع
عيون هلا العارفني الناظرينا*قلوب يراه ال ما ترى

تناجي باسرار الكاتبينات*والسنة الكرام عن غيب
ريش بغري تطري العاملينا*واجنحة رب ملكوت اىل

صدقيسيسق شراب العزيز العارفينا*ها كؤوس يف وتشرب

الشريفة الوالدة بيان
اآلخر ربيع غرة يف السعادة افق من املاجد الوالد احلضرة وجود مشس طلع

عشر وسبعة ومائتني الف علىمن.] م١٨٠٢. [هـ١٢١٧سنة املقدسة اهلجرة
صاا بالرامفور املشتهرة باد مصطفى بلدة يف وحتية وسالم صالة الف الف صاحبها
واضحة اهلداية الوالية وآثار جبينه من ظاهرة الوالية وانوار والشرور الفنت عن اهللا

شعر وسكونه حركته :من

جده سعادة عن ينطق املهد الربهان* يف ساطع النجابة اثر
يف القرآنونشأ فحفظ باحسان تربيته يف والده وجد العرفان حكم حجر

شيخ عند باحلضور اوال وتشرف السديد العلم بتحصيل واشتغل والدهبالتجويد
عند وصار حضرةهاذوب االقطاب قطب اىل ابوه رجع وملا وحمبوب مقرب اجل

الدهلوي اهللا عبد خد]١[الشيخ يف معه جاء الباري ربه رمحة واخذعليه العلية مته
حىت احملبة غاية فاحبه كاملة عشرة العمر من بلغ وما االمحدية النقشبندية الطريقة عنه
مقارب وتسليكه تربيته يف وشرع زين على زينا بذلك فازداد عني وقرة له ابنا جعله
فكان االوان ذلك يف والباطن الظاهر حتصيل بني اجلمع يف له واذن والعرفان القرب

                                                 

)
١

سنة)  تويف الدهلوي اهللا دهلي.] م١٨٢٥. [هـ١٢٤٠عبد  يف
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االنواريستفيد القتباس الشيخ حضرة عند وحيضر املتداولة العلوم وقته علماء من
مسنده على حىت قريبا وجيلسه فطرته ومسوه استعداده بعلو ميدحه وكان واملراقبة

الق الشيخ حضرة عن ينقل الثقة عن جانيمسعت حممد حاضراوم كنت قال املرحوم
مع العزيز الولد وهذا القيوم الشيخ حضرة فنظرعند قدامه جالسني كانا ايد والده

والنريين املنريين القمرين هذين اترون لالخوان خماطبا قال مث وامعان تعمق نظر اليهما
وما كلهم فسكتوا االعز الولد ام املاجد الوالد وانور اآلخر من اسبق ايهما الفخيمني

ر اىل واقرب اعلى الولد نظري يف فقال اجلواب على احد واهللاقتدر االرباب ب
بالصواب غاية. اعلم اىل ورقاه احملمدي باملشرب وخصه املرادي بالسري وبشره

باخلالفة وميزه االمحدية العالية الدرجات اية اىل واعاله اددية اخلاصة املقامات
ان املاجد ربه رمحة عليه الوالد حضرة كتب كما العامة باالمامة وشرفه اخلاصة

ر الشيخ ادديةحضرة املقامات مجيع يف الشريفة بالتوجهات خصين قد عنه اهللا ضي
منزفف اآلخر عن به هو وميتاز والظاهر الباطن يف خيتصه مبا منها كل يف ت

امرت فما االسرار من كتمانه ينبغي وما واالنوار والربكات واالسرار الكيفيات
قوة من ابني ذا ما اهللا سبحان االغيار بني عنهبافشائه اهللا رضي شيخنا حضرة توجه

كان املقامات من مقام يف ايلّ التوجه يف يشرع كان مىت فداه وروحي وقليب وارضاه
حمله عن املقام ذلك يأخذ كان فهل احلاالت اسرع يف اليه الوصول علي ينكشف
اوج اىل فيدخلين االمكان حضيض عن يرفعين او الفاين العبد على فيلقيه به ويأيت

ا واالنعامذلك اللطف غاية من االيام من يوما عنه اهللا رضي انه كما العايل ملقام
تقربا اهللا زادهم املشايخ ارواح اىل الفاحتة وقرأ اليه قريبا واجلسه هذا غالمه طلب
ادد الرباين االمام ومعه جاء وسلم عليه اهللا صلى النيب فرأيت ايلّ توجه مث لديه

الرمح وخازن الثاين سعيدلاللف حممد الشيخ حممد]١[ة الشيخ الوثقى والعروة
النيب وجلس شيخي حضرة مكان ادد حضرة فجلس عنهم اهللا رضي معصوم

                                                 

)
١

سنة)  تويف الرباين االمام ابن سعيد ال.] م١٦٦٠. [هـ١٠٧٠حممد سرهند  شريفيف
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صلى اهللا رسول فجعل قليلة بفاصلة ادد رأس فوق اهلواء يف وسلم عليه اهللا صلى
حض على منه يرد الفيض ان حبيث الضعيف العبد هذا اىل يتوجه وسلم عليه رةاهللا

االنوار مشعشعة كالشمس املقدار العدمية الذرة هذه فيجعل الذليل هذا على مث ادد
اللسان يصفها وال البيان يسعها ال عجيبة وكيفية غريبة حالة ذلك من يل وحصل
ما عليه عرضت مث اخلاصة النسبة حبر يف مستغرقا مغشيا االرض على وقعت حىت

وكذل بكتمه وامرين فصدقين شرفشاهدته االضحى العيد يوم االيام تلك يف ك
التاج من الشريفة بيده اخلاصة ملبوساته بالباس عام جممع يف هذا خانقاهه قطمري
خمتصرا كتبه ما انتهى طويال يل ودعا مطلقة باجازة علي وانعم والقميص والعمامة

ال منه واخذ واحلاالت العلوم املاجد والده من الوالد حضرة استفاد توجهاتوكذلك
الشيخ حضرة اسم بعد السلسلة يف السامي امسه ادخل ولذلك املقامات مجيع يف
واكرامه ورمحته قربه مبزيد تعاىل اهللا خصه الفيوضات وتكثر الربكات لتزيد العايل
اثنني عنه اهللا رضي بلغ وملا وإنعامه إفضاله من وحمبيبه مريديه مجيع على وفاض

الشري العمر من سنة ارشادوثالثني مسند على واجلسه املنيف احلرم والده قصده ف
العلوم حبلل حتلّى قد انه رأى ملا لديه املكنونة القيومية اليه وفوض وابيه شيخه
مطالع من احلقائق مشوس اىل سره وشخص اليقينية املعارف بتيجان وجتمل الشرعية

واتا اجلبار العزيز امللك االنوار نور اىل قلبه ونظر اجللياالنوار الواضح االمر ه
اول وكان عماد بغري السموات خالق اىل العباد وارشاد السفلي العامل اىل بالرجوع

االل بعد ومائتني واربعني تسع سنة والشرف١٢٤٩فجلوسه العز له من هجرة من
درفللّ تشريفهه بترويج فقام واالولياء املالئكة به واحاط والبهاء اهليبة جتلّله جملس

اخللقالغر ودعا االمحدية النقشبندية العلياء الطريقة الشاعة ميزره وشد املصطفوية اء
الرجوع اىل الطالبون فاسرع والسداد االستقامة بكمال االشهاد على احلق اىل
العلماء من عنده واجتمع والتوران والبخارى واخلراسان اهلند من واالنقياد

كثري مجاعة واالتقياء والفقهاء منوالصلحاء الفقه فحملوا وصحبته بكالمه وانتفعوا ة
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املريدين تربية اليه وانتهت البهي السين وجهه من االنوار واقتبسوا الزكي قلبه
واد الطالبني تسليك عليه املعارفلّواحنصر ازمة اليه وسلمت احلقائق مفاتيح ى

واصال فرعا والفتوى بالنظر وقام وعمال علما الوقت غوث فاصبح نيوبوالدقائق
وامأل وحقق الدينية العلوم ودرس وفعال قوال للحق وانتصر وعقال نقال احلكم

اآل يف اخباره فانتشرت ودقق اليقينية عميقاملعارف فج كل من اليه وشيد فاق
فك وكم واهتيا به سبحانه اهللا ثبت وكم عاصيا وجل عز اهللا اىل رد فكم االعناق

مخر من اضحى وكم اسارى النفس قيد بهمن تعاىل اهللا وهب وكم سكارى اهلوى
اسقامها من النفوس ابرأ وكم ومآال حاال به سبحانه اهللا احسن وكم وحاال مقاما
فتسابق االفهام بساط على الغرر الدر بث وكم اوهامها من اخلواطر شفى وكم
خلفاؤه وشاعت حتصى ان من اكثر تالميذه صارت حىت واالقالم االلباب اللتقاطها

العلوماشاعة من مشحونة الشريفة الرسائل هلم يكتب فكان حتصى ان من اجل
السامية والدقائق االسرار من مملوءة اللطفة الكتب اليهم ويرسل الفائقة واملعارف
والفوائد والنقشبندية والچشتية والقادرية االمحدية الطريقة بيان يف االربعة كاالار

امل واحلق الرابطة اثبات يف مولدالضابطة يف البيان وسعيد الوهابيني على الرد يف بني
كثرية مكاتيب من وغريها املنيف املولد يف الشريف والذكر واجلان االنس سيد
اخلاص به ليستفيض املقام هذا يف منها مكتوبا اورد وانا مجة كراريس يف مجعت

الغ البحر عن تنبئ والقطرة الكثري على يدل القليل فان قالدوالعام عنهير اهللا رضي
وحمياه سره بركات من علينا وافاض هللا: وارضاه احلمد الرحيم الرمحن اهللا بسم

ِس والوجوب الوجوب مرآة االمكان جعل مجيعجنجالذي محد مثل االمكان ل
االنبياء افضل واجلان االنس سيد على االكمالن االمتان والسالم والصالة احلامدين

العا رب حمبوب اهللاواملرسلني اظهر ملا لواله الذي اّلني الغر قائد املذنبني شفيع ملني
شعر اخللق خلق وما :الربوبية

شفاعته ترجى الذي احلبيب مقتحم* هو االهوال من هول لكل
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االخ من كرمي كتاب ايلّ وصل فقد بعد اما الطاهرين الطيبني واصحابه آله وعلى
السنية اخلصال ذي االرشد االعز امحدالصاحل خورشيد الشيخ البهية والكماالت

تعاىل اهللا سلمه وانشدتواددي بقدومه :فرحت

وحبذا والرسول لسعدى املرسل* اهال حب لوجه الرسول حب
ان سبحانه اهللا ودعوت حزنت املرض حلوق على املشتمل املكتوب طالعت وملا

للذن كفارة املرض ان اخي يا ولكن عاجال كامال شفاء مطهريشفيه واآلثام وب
احلديث يف ورد كما واالجسام االسقاماللالبدان وان سنة كفارة يوم محى صحيح

ل ومرغوبا الصادق احملب عن حمبوبا فيكون العالم الرحيم رب رسل ذيواآلالم
بل الفائق النفسجيالعاشق شائبة االنعام يف الن االنعام فوق االيالم يف اللذة د

احمل مراد خالص الوااليالم ويالبوب اسفا تشوي بل ورأسا اصال فيه للنفس حظ
السلوك مقامات فوق هو الذي الرضا مقام اىل بالوصول منوط الشريفة املعرفة وهذه
القلب اصل هو الذي االهلي االفعايل التجلي بظهور مربوط واالنعام االيالم واستواء

مشر يكون اليه القفوبالوصول والفناء الصغرى بالوالية االولياءا والية هو الذي ليب
سبحانه اهللا سوى ما نسيان الوالية هذه ومثرة واذوبني السالكني من املعروفني
الوالية اىل وصل املقام هذا من الترقي حصل فان القلب من احلصويل العلم وزوال
بالسوء االمارة النفس ذيب حيصل وفيها واملرسلني االنبياء والية هي اليت الكربى

خبطابو مشرفة مطمئنة فتصري واطميناا اَي(فنائها الْمطْمِئنةُيآ فْسالن ِارِجِعي*تها
مرِضيةً راِضيةً كبر ملشاهدة) ِالَى اهال صارت والفناء االطمينان حصول بسبب اي

عنه ورضيت عنها تعاىل اهللا ورضي تعاىل ِعباِدي(را ِفي بفتحامل)فَادخِلي خلصني
الالم بكسر املخلصني من كنت ان بعد جنِتي(الالم اي) ٢٩: الفجر * وادخِلي

عن عبارة العظمى الوالية هذه وفناء االسرار وفهم املعارف ذوق العلمزوالجنة
على املطمئنة النفس وارتقاء الصدر شرح وحصول واالثر العني وزوال احلضوري

الوطن وترك الصدر الشهوديسرير التوحيد وانكشاف الصاحلني جوار واختبار
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الوجودي التوحيد بني والفرق الوجودي التوحيد الصغرى الوالية يف ينكشف كما
انكشاف عن عبارة الوجودي التوحيد ان مراتبسروالشهودي يف الوجود يان

شر االبيات ذه يترمن املقام هذا ويف الذرات من ذرة كل ويف :االمكان

قدمالبحر يف كان ما على واار* حبر امواج احلوادث ان
تشاكلها اشكال حيجبنك استار* فال وهي فيها تشكل عمن
ابليس وال الكون يف آدم بلقيس* ال وال سليمان ملك ال

عبار املعىنهفالكل مقناطيس* وانت للقلوب هو من يا
اخلمر ورقت الزجاج االمر* رق وتشاكل فتشاا

مخر قدحفكأمنا مخر* وال وال قدح وكأمنا
فرقا فافترقا النظر عن الكثرة واختفاء احلق شهود عن عبارة الشهودي التوحيد و
التوحيد وانكشاف االمت الفناء ليحصل انكشافه البد الشهودي والتوحيد واضحا
امام وضع هلذا الفناء حصول يف له مدخل ال اذ للسالك بضروري ليس الوجودي

وبرها نقشبندالطريقة بشاه املشتهر الدين اء خواجه سيدي احلقيقة سره]١[ن قدس
بسبب القدم زلة عن صيانة الوجودي التوحيد فيها ينكشف ال اليت للسالكني طريقة
ذه االميان طالب كل على فالالزم السنية واملطالب العلية املعارف عن اجلهل

السعيفاملعار بل انكشافها يف السعي ال واالشتغالالشريفة والفكر الذكر يف
اهللا قال املأثورات والنوافل والواجبات الفرائض من الطاعات واداء واملراقبات

تكْفُروِن(سبحانه والَ ِلي واشكُروا كُماَذْكُر مرتبة)١٥٢: البقرة*فَاذْكُروِني واي
القدسي احلديث يف ورد منه خري مإل يف احملبوب يذكره ان من يف(اعلى ذكرين من

منه خري مإل يف ذكرته مإل يف ذكرين ومن نفسي يف ذكرته ان)نفسه للطالب بد فال
من اعم والذكر نواله وعم جالله جل االهلي الذكر عن اوقاته من وقت يف خيلو ال
على تعاىل اهللا وصلى واالثبات النفي او الذات اسم من باللسان او باجلنان يكون ان

                                                 

)
١

سنة)  تويف الدين اء حممد نقشبند خبارى.] م١٣٨٩. [هـ٧٩١شاه  يف
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وعلى الذاكرين ورمحتهسيد قربه مبزيد سبحانه اهللا خصه امجعني واصحابه آله
عنه اهللا رضي وكان وإنعامه إفضاله من وحمبيه مريديه مجيع على وافاض واكرامه
اللحية كث اللون امسر القامة مربوع من اطول مليحا اجلسم حسن مجيال ظريفا

املنو وجهه يف العرنني اقىن الفم ضليع اجلبني واسع الرأس عينهعظيم ويف تدوير ر
واعلى اآلداب اكمل على مشتمال خاشعا متأدبا متوضعا حييا وكان تنوير املكحلة
متخلقا بالغاية الصفات واسىن االخالق باشرف موصوفا بالنهاية االوصاف

خل منه احسن رأيت ما االهلية بالصفات ومتصفا النبوية صدراقباالخالق اوسع وال ا
اعطف وال نفسا اكرم كرميوال اهليبة كثري اخلشية شديد وكان عهدا احفظ وال قلبا

يغضباال ال احلق اىل الناس واقرب الفحش عن الناس ابعد االعراق طيب خالق
والكرم صناعته واحللم مؤدبه والقرب مهذبه العلم كان ربه لغري ينتصر وال لنفسه

غذا واملكاشفة مسريه والفكر وزيره والذكر واملشاهدةؤبضاعته وآدابه شفاؤه
ظاهر حفظهالشريعة على صابرا اخلشوع ظاهر الذكر دائم باطنه احلقيقة واوصاف

او ومراعاة ومنقحاله اهللا ذكر وجهه رأى من احلق مع وباطنه اخللق مع ظاهره اته
الصالة صلى واذا املوسوية كالشجر صار القرآن قرأ اذا مواله غري عن فين صحبه

حي العلوي العامل اىل احلاالتخرج من شيئا يظهر ال الشهرة يطلب وال العزلة ب
املقدسة ذاته فكان االستقامة درجة من نقصا ويعدها والكرامات الكشوف ويكتم
جمموعا لكان الفخيم وكشفه عادته خرق من رأيت ما امجع ولو الكرامات كرامة

مل كالتذكرة ليكون ذلك من بشيء العجالة هذه ختلو ال ولكن عظيم جملد هنالكيف ا
فاضطربت شهرين اىل مركبا وجدت ما املنبهي البندر اىل احلج سفر يف وصلت ملّا
على الواقعة يف فظهر اجلناب العايل ذلك اىل مستغيثا فتوجهت االضطراب غاية
جلس العلى املواكب الصحاب وفالن فالن اين ينادي العصا وبيده البحر شاطئ

م له عينتم فما زمان من ولدي فحضرعندكم اآلن فاركبوه بغتةمركبا كبري ركب
مرضت البحر ركوب قرب وملا شهيد وال مين تول غري من فيه فحملوين بعيده من
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االبدال قدوة اىل توجهت املغرب صالة فبعد عظيم دنبل ابطي يف وخرج اليم مبرض
اىلفيف ووصلت البحر ركبت فلما عقال من نشطت وكامنا الدنبل انشق الساعة

ج وسدقرب زكي كل منه يئس شديد طوفان وقع غوثيدة حضرة اىل فتوجهت د
الغرق من واخرجه الشريفة بيده اسفله من املركب واخذ حضر كأنه فرأيت املريدين
احلج يف والرفقة بعريي عن ضللت ومرة ساملني وصرنا الطوفان رفع احلال ففي املبني

اجللي الغوث حبضرة واستغثت فاضطربت مزدلفة صوتهليلة باعلى ونادى فحضر ل
سنني عشر التزوج بعد له ولد فما اقاربه من واحد مرة وتزوج السبيل يف وهذا ثالثا

فعر عنني بانه الزوجة اقارب فيه جنابهضفتكلم من والتمست اضطرابه خدمته يف ت
فيه فتصرف ويغيره االمر يبدل تعاىل ومنه مظهر يا اهللا بقدرة تؤمن مل او فقال اعانته
ومرة اعوام مضى وقد اآلن اىل منهما التوالد انقطع مث غالم املوانع وجود مع له فولد
انثى او ذكر يل يولد فما حامل اهلي بان األغنياء من املخلصني بعض اليه كتب
اهلمام االمام بشره كما ووقع به فاطمئن غالم لك يولد بانه عنه اهللا رضي فبشره

قد مريض اىل معه ذهبت اهللاومرة ويل سيدي من الشفاء اهله فالتمس احتضره
عينيه وفتح نفسه وجرى روحه فعادت اليه فتوجه الرمحة فغلبته عليه واحلّوا املقتدر
من مجاعة عرضه يف ووقع القوية تصرفاته من االّ ذلك وما كثرية مدة اىل حيا وبقى

ن اطفاء بذلك ارادوا املخلصني بني مطاعنه يف وشرعوا فصرباملنكرين املبني اهللا ور
مالك غريه اله ال الذي اهللا فو املريدين تعرضهم من ومنع عنهم واعرض ذلك على
واالنتقام القهر ذو العزيز امللك اخذهم كلهم رأيتهم واالكرام اجلالل ذو امللك
اسود من ومنهم العاجل باملوت مات من ومنهم الفاضح باجلنون ابتلى من فمنهم

االرحتال حني منوجهه باهللا فنعوذ احلال تلك يف النجاسة فيه من خرج من ومنهم
و اهللا اثننيغغضب سنة حاجا خرجت وحني احبائه وحب حبه ونسأله اوليائه صب

االهلية العنايات من األمني والبلد الشريفة واملدينة الطريق يف وقائع يل ووقع وسبعني
اخربتين وطين اىل رجعت فلما املصطفوية بكثريوااللطاف واالخوان الشريفة الوالدة
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باخ الوقائع تلك اهللابمن االّ عليها مطلعا كان ما واهللا الزمان قطب الوالد حضرت ار
كما فتقع شر او خري من وقوعها قبل باالشياء خيربين كان ما وكثريا الديان الواحد
جملسه يف ارى وكنت نقصان وال زيادة غري من االكرب العارف ذلك به اخرب
سيد روح بل الغيب ورجال واالولياء االنبياء ومن القدسية االرواح حضور الشريف
بايل يف خيتلج ورمبا ريب غري من والسالم الصالة وعليهم عليه واملرسلني االنبياء
املفضال املرشد عند للتحقيق فاحضر الباطنة واملعارف الظاهرة العلوم يف شبهة

العدفبمجر تلك تنحل ايلّ علىالتفاته اطالعه من ذلك غري اىل سؤال بغري قدة
االموات يف والتصرف الدعاء واستجابة املختلفة االماكن يف وحضوره الغيبية االمور
حيصيه مما القلوب على واشرافه واالشباح املثال وعامل االرواح عامل وكشفه واالحياء

مق ومشاهدة امليتة القلوب احياء من به اختص ما على الغيوب احلقيقةعالم امات
وم واجللوات اخللوات يف بالطاعات وحفظةاعاروالتلذذ سبحانه اهللا مع االنفس

تلق يف معه احلاالتياالدب مجيع يف تعاىل احلق عن والرضا االوقات يف االوراد
على االستقامة وكمال واآلخرة الدنيا يف االبدية بالسعادة اهللا من له والبشرى

امل عن والتجنب وكلاملأمورات البشرية الطاقة عنه يعجز مما احلياة آخر اىل نهيات
حمامله االّ وعطاياه امللك حيمل ال فانه الروحانية والقوة االهلية العناية مبحض هذا
من وحمبيه مريديه مجيع على وافاض واكرامه ورمحته قربه مبزيد اهللا خصه ومطاياه

عمره من عنه اهللا رضي بلغ وملّا وانعامه اهلندافضاله يف ووقع ومخسني سبعا الشريف
البلدانعظفنت تلك يف الداهية وغشيت الليام النصارى من وبهم املسلمني قتل ام

اربع سنة ذلك وكان بالكرام معمورة كانت اليت دهلي بلدته وخربت والعام اخلاص
اهلم) ١٢٧٤(وسبعني واملهاجرين االنصار فخر هجرة من عشر الثالث القرن يف

اىلباخل نظر بغري تسعني زهاء وكانوا واخوانه وعياله اهله مجيع مع فهاجر روج
من معه ومن وعصمه تعاىل اهللا فكفاه الوهاب الكايف اهللا على متوكال االسباب
سبحانه اهللا ورد وخزيهم قتلهم وارادوا ادركوهم ما بعد الفاجرين الكافرين اعدائه
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ا خادمني مطيعني له وجعلهم ومكرهم احلرامكيدهم اهللا بلد اىل وصل ان ىل
الربانية الكعبة حقيقة من الفضائل واستفاض العظام واملشاعر باحلج وتشرف
هاتيك يف اشهر اربعة من اكثر الطالب على فافاض عموما االهلية واحلقائق خصوصا

املشرفة فوق«البقعة بل الرسالة حضرة من مبتمناه وفاض املنورة املدينة اىل توجه مث
باقياالر انواره ويف فيه فانيا صار حىت وعنايات والطاف وتكرميات تشريفات من جاء

احملب بني جرى فما اشارة يشار وال بعبارة يعرب ال ما معه فعومل وباوصافه به
االغيار من االستتار يلزم االسرار من املقربني» واحملبوب سيد احلبيب واختاره

جو بشرف وسلم عليه اهللا صلى طيبةواالبرار اعيان عليه واكب الدار وقرب اره
غاية فاحبهم االسىن صحبته واغتنموا العليا الطريقة منه واستفادوا بلدة وسادات
حقيقة يف استغراقه وزاد اخلالئق يف ارشاده وكثر الكرامة اية واكرمهم احملبة

ومل لك بغفرت والكرامة الفضل زيادة هناك واُهلم يوناحلقائق اىل بك متوسل
واشتاق القصوى االشارة من فيها ما وعلم العظمى البشارة بتلك فرضي القيامة
االرواح به واحاطت الذاتية التجليات عليه وتواترت فتدىل دىن قائال االعلى الرفيق
يف والعصر الظهر بني زوال بال الباقي احلي من الوصال كأس شرب حىت القدسية

كا ملن موافقا االول ربيع من االزلالثاين يف قدمه على وسبعن ومائتني الف سنة
وصلّ]١[وسبعني ستني املبارك عمره بلغ وغائباوقد النبوي املسجد يف حاضرا عليه ي

عظيمة بزمحة املكي احلرم الكاتبيف قلم يضبطها وال احلاسب لسان حيصيها ال
واس عنه اهللا رضي عفان بن عثمان سيدنا قبة جبنب اوصى حيث بالبقيع بغودفن

صلى واجلان االنس سيد جوار يف اجلنان اعلى حببوحة واسكنه والرحيان الروح عليه
وقدسنا وبركاته بعلومه ونفعنا امللوان اختلف ما واصحابه آله وعلى عليه تعاىل اهللا

العاملنيرباس رب يا آمني اقدامه تراب بربكة خدامه زمرة يف وحشرنا وفيوضاته اره
افا اجل وفاته ارخ والسالموقد الصالة افضل صاحبها على املشرفة املدينة ضل

                                                 

)
١

سنة)  تويف اددي سعيد املنورة.] م١٨٦١. [هـ١٢٧٧أمحد املدينة  يف
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اجلليل عبد موالنا االقطابوالتحية قطب قضى والتكميل الكمال غاية اىل اهللا بلغه
:بأمحدالشهري

واهلدىسع واحللم العلم امام اليت* يد النقشبندية الطريق منار
جمددا اضحى االلف يف جده نادي* هلا القرب ذا يف حل ارخواومذ ت

خملدا باجلنان شهيدا سعيدا
الد يف نشرع ان لنا آن ومبشاخيهعوقد به متوسلني واملىن املطلوب حبصول اء
شعر فنقول والفناء البقاء اهل :الكرام

الشان عايل الذات بسر عدنان* ريب من املختار وحبيبك
الذي خليفته ابوبكر االميان* وكذا براجح الصحاب فضل

فا بسابق منوكذا عد من سلمان* رس املصطفى الرسول آل
الـ السبعة الكبار احد والعرفان* وبقاسم العلم حبر ـفقهاء
االما العلم مدينة بباب باملطعان* ايضا الكرار علي م

خال عن ترتل لطفا مبن الشان* وكذا العلي احلسن جده فة
الشهدا اتىبءوسيد االجفان* احلسني كر ينسي كربه من

عليهموك العابدين بزين باين* ذا للمعامل من وبباقر
من جعفر البحرين الرباين* ومبجمع والفىت طامي الصديق من

املصطفى بيت آل بسائر االعيان* وكذا ائمة النجاة سفن
يزيد ايب جناب بسطام االحسان* وبقطب بشواهد مسا من

ابواحلسن سره]١[وكذا اخلر* املقدس علي الوجود قاينقطب
جنا لفارمد يعزى مبن تداين* وكذا سر نال علي ايب ب
اهلدى حاز من يعقوب ابو اهلمداين* وكذا يوسف احلقائق ]٢[قطب

                                                 

)
١

سنة)  تويف اخلرقاين  .]م١٠٣٤. [هـ٤٢٥ابواحلسن

)
٢

سنة)  تويف اهلمداين هرات.] م١١٤١. [هـ٥٣٥يوسف  يف



 -٢٧٦-

الغجدوا الشيوخ سلسلة واجلان* وبرأس انسهم خالق عبد ين
الفضا حبر بريوكريهم وجداين* وكذا عن باهللا عارف ئل

ينتمي فغن اجنري اىل سرية* ومبن الصمداينحممود السري
قط النساج الراميتين علي اينـ*ـو فيوض منحوا اعزة ب

الذي السماسي بابا النوراين* وحممد فيضه العوامل انسى
وكال حربهم السادات الربهان* وبسيد ذي العرفان منبع ل
النقشبند شاه الدين اء السبحاين* وكذا الورى غوث حممد

الوجو عطار احلق دين الرمحاين* دوعالء بنفائح حممد
من الچرخي يعقوب االنساين* واتىب بفضله الوجود شرف
عبيـ العايل ديننا بناصر اهللا* وكذا الداين]١[ـد املقام حاز من

كحبابة العال فلك الذي معاين* وهو بفيض الطامي قلبه يف
بزاهد السمي ذاك الفاين* وحممد احلديث من سواك فيما

بدروي الذيوكذا حممد الروحاين* ش بنفحه القلوب رقى
خبواجگى الشهري ذاك الباقي* وحممد ايندبرب]٢[وحممد

السمي الثان الفنا جمدد الرباين* وكذا قيومنا بامحد
والعلو املعارف حاز الذي وبيان* ذاك عنده حق بكشف م

حممد املتني الوثقى كتماين* والعروة يف شاع سر معصوم
حم حوىوكذا من سعيد اذهان* مدهم عن جل انيقا سرا

عال احد مهيمن بعبد حقاين* وكذا عابد هو وحممد
الـ بسيد مث الدين بسيف الشان*وكذا ذي حممد نور ]٣[ـسادات

                                                 

)
١

اهللا)  سنةعبيد تويف مسرقند.] م١٤٩٠. [هـ٨٩٥االحرار  يف

)
٢

سنة)  تويف باهللا باقي دهلي.] م١٦٠٣. [هـ١٠١٢حممد  يف

)
٣

سنة)  تويف حممد نور دهلي.] م١٧٢٣. [هـ١١٣٥سيد  يف
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ديـ مشس الشهادة فلك مسا فيضان* ومبن ذي االنوار مظهر ]١[ـن

علي غالم اعين االمكان* ومهامهم عوامل قطب مقدام
مسوايب من االعيانجنل* مبحمديسعيد قبلة ادد

مـ اخللق غوث السعداء ديان* وبأمحد لواحد القلوب جذب ـن
وتفضال منة اهلي يا جلنان* جد اقدس نور بفيوض
بذنبه املسئ اجلاين عبدك واالحسان* أنا االكرام ذو وألنت
به ادنو صاحل مجيل يل الرمحن* ما بفضلك علي فامنن

بنفحةدوام منك اجلمع االحسانيؤتى* هذا رتبة يف ا
وكربه البعاد نار من والشيطان* واجره االعداء على عونا

ومن طه على العظمى االميان* وصالتك مبحبة اهلدى تبع
ذلك على هللا واحلمد باخلري الرسالة متت

أمجعني واصحابه وآله حممد خلقه خري على اهللا وصلى
هذه ارسل علىوملا املطيبة الطيبة مدينة من سره قدس املؤلف جناب الرسالة

وسالم صالة الف الف تعاىلوحتيةصاحبها اهللا قدسين ومرشدي شيخي جناب اىل
حممد االحقر العبد الشريفة الرسالة هذه مؤلف الشريف خبطه كتب االقدس بسره

م خدمة اىل ارسلها واالكرب االصغر عن عوضا له اهللا كان مرشدمظهر والنا
املسلمني اهللا متع حممد دوست احلاج االحد اهللا يف حبيبنا املريدين وهادي السالكني
املرسلني سيد ومرافقة العاملني رب لقاء من دعائه خري حضرته من راجيا بقائه بطول

آمني امجعني وصحبه وآله عليه اهللا املنيف     صلى وحديثه الشريف كالمه انتهى

                                                 

)
١

سنة)  استشهد جانان جان دهلي.] م١٧٨١. [هـ١١٩٥مظهر  يف
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االمح( السعيديةاملناقب واملقامات )دية

عليه اهللا رمحة اددي مظهر حممد للشاه
حسابطبع الطاشبلكيعلى عباس بن احلاج صفا امحد قزانمال

١٨٩٤ميالدي١٣١٣هجري
هذه مؤلف على سره قدس الوالد حضرة عنايات بعض ذكر يف الكتاب خامتة

ن ويعلم صورة اوالده اصغر هو الذي عنه عفي منهالرسالة للنار الذي كالدخان فسه
ويبني معىن النسبة لفقد النسبة]١[عار حبسب عليه افاضوا ما االمجال بطريق اوال

فداه وروحي قليب املاجد الوالد حضرة بواسطة سبحانه احلق لشكر اظهارا الصورية
سبحانه اهللا ِبماَو(قال النسب)ثْدِّحفَكبِّرِةمعِنا فقدان اىل يومي النمث ايضا املعنوية ة

من الثالث يف الفقري والدة وقعت آمني باخلري اخلامتة اهللا جعل غالب هذا خوف
قالت الشريف اخلانقاه داخل االلف بعد واربعني ومثان مائتني سنة االوىل مجادي
جلدك فذكرته حجري يف القمر ان بطين يف وانت املنام يف رأيت املرحومة الوالدة

يكو فقال قمرياالجمد يل والديت تقول كانت وهلذا منورا كالقمر هذا ولدك ن
ان سره قدس الوالد احلضرة ويقول الثالثة االبناء بني من حبا اشد وحتبين وجوهري
مظهر ومساك العظيمة بالبشارات بشرك صحيح كشف له كان الذي االجمد جدك

والدتك تاريخ يف وقال املشرب١٢٤٧حممد على الدال حممدي احملمديمظاهر
يف وانت االجمد جدك حضرة عند مرة حضرت املرحوم اهللا عظيم الشيخ وقال
شاء ان ويكون العزم اويل راحية الولد هذا من يفوح ويقول ويشمك يقبلك حجره

                                                 

)
١

املق)  ان اعلم اه ويبني التصقوله هذا من موجودةود سره قدس الرباين االمام وفق على الباطنية التربية ان طويل
جهده الزدياد الا له املرشد الشيخ ببشارات يغتر ال السالك وان االخوان بعض يزعمه ملا خالفا اآلن اىل

يف وسلماوسعيه عليه اهللا صلى بقوله الشارع ا امر وقد تعسرو(لطريق وال ويسروا تنفروا وال ) ابشروا
يف ورد وقد الدنيا عن وزهده وعزوفه تعاىل احلق اىل وجذبه جللبه الا ومشاهداته مبكاشفاته يغتر ال وكذلك

القدسي اتاين( احلديث ومن باعا اليه تقربت ذراعا ايلّ تقرب هرولةميمن اتيته نفسه)شي على يكون بل
ال بل انانيتها ودعوى وشرارا قباحتها نظره مد وجيعل انبصرية ويعلم ومكائدها تسويالا ويتفطن وهيتها

هاتني بتمام اخلامتة آخر يف االّ يتم ال هذا فكالمي سبحانه سخطه وخياف احلق مكر يأمن فال باخلامتة العربة
سره قدس منه فتنبه عشواء خبط فخبط بعضه وتترك الكالم بعض تأخذ فال  النسبتني
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شأن ذا تعاىل ومع]١[اهللا الشريفني احلرمني اىل جنابه توجه سنة ابن وكنت عظيم
يل وحمفوظ لدي حاضر الشريف وجهه قطهذا احلضور هذا على غفلة يطرأ ]٢[ال

جربائيل ارى وكنت املنام يف سبحانه احلق حضرة بلقاء اتشرف كنت الصغر ويف
القرآن وحفظت وسلم عليه اهللا صلى الكائنات سيد مجال واشاهد ايضا السالم عليه
يب فعنايته القبلة حضرة على الدينية الدرسية الكتب اكثر وقرأت التسع سن يف ايد
مرقده لتراب فداء نفسي جعلت ولو التحرير عن فضال التقرير ميكنها مبثابة ليست

ال شيئايحبيث بعد حقه من اديت ما رسم وال اسم مين ):شعر(بقى

فقل وباطنه بظاهره فيعلما* روح يبني اثر له ان ما
ال وليس اللسان كل جوده يعلما* عن ان مبدحه اللسان قلم

فكل يب العناية منوله متنعما* شعر بشكره يقوم جسدي
االحد املراقبة ولقنين بالبيعة والطفين خاصا وقتا السن صغر يف وجعلينيوطلبين ة

شرح ويعلمين احلضور دوام مبادئ من هو الذي الباطن انتظار بدوام فائزا البلوغ قرب
سن ويف النحو يف سره قدس اجلامي العلماملال من فارغا صرت وعشرين اثنني

اىل رجاال واحال املريدين توجه يف وشارعا مطلقا ومأذونا الباطن وسلوك الظاهري
حضرة مكتوبات خصوصا التصوف كتب وافادين حضوره يف بالتوجه امرين بل الفقري
سرهند اىل املذكور حضرة مزار بزيارة واجازين والتدقيق التحقيق بكمال مرتني ادد

ذ من كثرية عنايات فشاهدت املقاماتالشريف مجيع يف ايلّ وتوجه علي اجلناب لك
احلقري هلذا العالية العناية رقعة وكتب املغلقة املواضع املكتوبات من وحل املخصوصة
تفاوت بال نسبتنا هي نسبتك ان وفيه املدح من كثري على مشتمال االجازة كتاب مبرتلة

                                                 

)
١

الشأن)  ذلك اترقب وكنت اه شأن ذا عليقوله الناس تطاول حني سنة وثالثني ثالث بعد ظهر حىت
هو يل فقيل ورمحته وفضله تعاىل اهللا بتثبيت منها انزعاجي وعدم حبق ليس مبا يفّ وتكلمهم اياي واستضعافهم

الزكي فهم من خفاه يدق خفي لطف من هللا وكم فليتنبه سره(هذا قدس  )منه

)
٢

ا)  وما اه قط تصخقوله من االّ ذلك قدسال انه الباجوري علي حسني املولوي اخربين كما يفّ سره قدس رفه
فرائصي فارتعدت جاللة بلفظ اذين يف وصاح الشريف حجره يف ووضعين احلاضنة حجر من مرة اخذين سره

ذ انتهىلمن زمانا واضطربت سره(ك قدس  )منه
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نس قويت وقال قبلتنا حضرة وصدقه االدراك من بعيدة حضرةولكنها بالتفات بتك
الرسل اكرم وزيارة احلج شوق احلد عن جتاوز مثّ كثريا املقامات مجيع يف الرباين االمام
خريا سفرك ارى ال وقال يرض فلم فاستجزته وعليهم عليه وسالمه اهللا صلوات
وملا القبول معرض يف يقع مل االكابر من وغريها الشريفة الوالدة وشفاعة مين واالحلاح

ح تقليدتغري االجتهاد مرتبة اىل البلوغ بعد يوسف اليب جيوز ال قال الشوق بغلبة ايل
هذا ان يل يظهر انه عليه ففرضت لك ظهر مبا فاعمل عنهما اهللا رضي حنيفة ايب
من حضرتكم قاله وما التام باخلري سريعا تعاىل اهللا شاء ان وارجع سبحانه احلق مرضي

ولكن الصواب عني فهو احملبة جرمغلبة فال الوجوه باحسن احلال حقيقة يل انكشف
والدي فراق من كحزين فراقك من حزين وقال كثريا وداعي وقت وبكى يل اذن
وهو بدونه مظلم نظري يف خانقاهي ان ايضا وقال للحج عزمه حني سره قدس املاجد

وتركتنا بيتا لنفسك اخترت العالية رقعته يف اهلجر امل شدة من ورقم بييت بيتنور بال
امنا اخرى يف كتب وايضا ظهري وكسرت ظهرك شددت الوكيل ونعم اهللا حسيب
لك الدعاء الفقري والتزم بالوصال خبيت لعدم به فتصربت هجرك امل من اخاف كنت
ووالدتك والباطنية الظاهرية االمور مجيع يف واعان مقبوال تعاىل اهللا جعله السحر وقت

فا هجرك من احلال مضطربة قلبايضا يفرح اخرى رقعة يف وكتب القلوب اهللا غاث
باين منبئ بندر من الشريفني احلرمني زيارة من الفراغ بعد كتابك يأيت يوم يف الفقري

واهللا دهلي اىل املسطورتعاىلمتوجه االمر يفعل ان على ):بيت(قادر

را]١[سپردم خويش مايهء را* باو وبيش كم حساب داند او
:رباعي

و آن روزگارىخوش وخرم يارى* قىت وصل از خورد بر يارى كه
آشنائى چراغ افروزد جداىي* بر داغ از يابد رهاىي

حيظ الذي الزمان ذلك افرح وما الوقت ذلك احسن ما حمبوبهيمعناها وصال من احملب

                                                 

)
١

والزيادة)  النقصان من احلساب يعر وهو بضاعيت عنه اودعت  )نهم(معناه



 -٢٨١-

وار الفراق ومسة من ويتخلص الوداد سراج وداحفيسرج يضيع ال الرامحني وكتبئم عه
الشيخ اناىل ولدي وصول بعد اجلناب لذلك الالزم ان منبئ يف الكشمريي الدين مجال

اهللا اغاث مبتول فراقه من الفقري قلب الن احواله من معلوما يصري مبا مطمئنا جيعلين
اىل ولدي نسخة ووصلت النصري ونعم املوىل نعم الوكيل ونعم اهللا حسيب القلوب

اىل تعاىل اهللا اوصله سنني يف وكرمهالتصحيح مبنه كثريا عمره يف وبارك الغاية اقصى
اذا انه الكشمريي القدير عبد الشيخ اىل وحرر الكرام املشايخ مجيع خدمة ولدي وخدمة

اخ من فالبد الشريفني احلرمني عزم هوذكان الذي ولدي من الباطن واسرار العلوم
ا]١[نسخة مالقاة حيصل هل ادري وال مغتنم والوقت الفقري اومعارف وفائدةلفقري ال

والسالم احلضرات نسبة من كامل ونصيب سبحانه احلق عرفان حيصل ان الفقراء مالقاة
احلرام اهللا بلد مفيت االسالم شيخ عن ايضا العلوم مجيع يف السند اخذت املكرمة مكة ويف

و عن املنعم عبد الشيخ والده عن امللك عبد الشيخ عن مريغين اهللا عبد السيد الدهموالنا
امل عن القلعي الدين تاج بنالشيخ اهللا عبد والشيخ العجمي حسن الشيخ اجلليلني سندين

السيد ابن ابراهيم السيد موالئي ويقول مشهوران وثبتامها عليهم اهللا رمحة البصري سامل
صاحل حممد االجل الشيخ عن تلقى ظين غالب يف املرحوم والدي ان مريغين اهللا عبد

قيتالالف ارسل]٢[طفمؤلف منبئ اىل ووصلت حججت وملا ذلك على هللا فاحلمد الثمر
ايلّ املكتوب هذا الوالد حاجسيدي االرشد االعز ولدي فليطالع الرحيم الرمحن اهللا بسم

الفراق بنار احملروق من يتمناه ما غاية اىل واوصله تعاىل اهللا سلمه الشريفني احلرمني
امل اددي سعيد امحد املواهلجران والدعوات املسنون السالم بعد حونةشعصومي

من بعشرين مؤرخا االذنني ومسرة العني قرة من املرغوب املكتوب وصل انه بالترقيات
فسجدت كثريا والقلب العني وفرح منبئ ودخول املركب من الرتول على مشتمال صفر

وقلت شكرا سبحانه ):شعر(هللا

                                                 

)
١

من)  تصفيتها وبتصحيحها والباطنة الظاهرة للكماالت اجلامعة الذات بالنسخة سره قدس اراد اه نسخة قوله
والعيوب النقايص وارضاه(شائبة عنه تعاىل اهللا رضي  ) منه

)
٢

االصاغر)  ملحق العالية االسانيد صاحب زمانه يف رحلة وكان املذكور الشيخ ثبت اسم هو اه قطف قوله
وسائطباال عشر باثين البخاري ثالثيات له تقع عنه(كابر اهللا رضي  ) منه
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آيدزم مى نفسى مسيحا كه دل اى آيد* ده مى كسى بوى خوشش نفاس زا كه
اليت املسيح كانفاس انفاس له الذي احملبوب جاء ان القلب ايها لك بشرى معناه

الرمحن نفحة منه :تفوح

وحبذا والرسول لسعدى املرسل* اهال وجه حلب الرسول حب
فام مينا فلك اى بده خرام* انصاف كرد خوبتر كدام هردو زين

از تو تاب جهان شرقخورشيد شام* جانب جانب از من گرد جهان ماه يا
سريا اشرف ايهما النريين هذين من الدوار االخضر الفلك ايها انصف هلمعناها

من البد فاآلن الشام جانب من السياح قمري او الشرق جانب من للعامل املضيئة مشسك
امل الزم مبنطوق عليه ذهبت الذي املستقيم الصراط من املراجعة قضىتعجيل من ]١[وثوق

اىل حاجة فال املعىن اىل ووصل الصورة من جتاوز ملا الولد وذلك اهله اىل فليعجل مته
خواجه معية اىل حاجة وال سبحانه تعاىل اهللا مبعية فلريجع اهللا]٢[الصورة جعل اُمرا

انه ايضا وكتب التام باخلري املألوف الوطن يف العني قرة بادخال مسرورين املشتاقني
يل راحة ال اذ االضطراب جتاذب من فليخلصين بسنة العني قرة مفارقة يف يوم يعادل

وانشدت بكيت الشريف قدمه باستالم مشرفا صرت فلما االواب الولد ذلك :بدون

احلبيب اقدام حتت رأس وضع هذا الكئيب* حب منه دنا اذ سر بث هذا حب
و وبكى االبتهاج غاية مبتهجا مديدة مدة نظركفعانقين كان ولكين]٣[قال الصواب على

عل هللا فاحلمد العشق لكمال كان واضطرابك احلب بغلبة معذورا باخلريىكنت وصولك
والسالم الصالة عليه الربية سيد من القدسية االنظار بتأثري االرتفاع غاية نسبتك وارتفعت

واستف رمسا وال امسا الظالل من تبق ومل املتربكة وتوجهاته واسراروالتحية الربكات من سر
فقال بالتفصيل فعرضتها الغالم ا اختص اليت والبشارات واالنعامات املتربكني املقامني

ذلك على هللا احلمد البيت الهل وبينتها رأيتها قد صحيحة .كلها

                                                 

)
١

العذاب)  من قطعة السفر وسلم عليه اهللا صلى النيب قال قضى من فاذاميقوله ونومه وشرابه طعامه احدكم نع
الرجوع فليعجل مته احدكم الصغريقضى اجلامع يف كذا هريرة ايب عن مالك اخرجه اهله رضي(اىل عنهمنه  )اهللا

)
٢

السفر)  ذلك يف معنا كان رجل اسم امرا خواجه عنه(قوله اهللا رضي  )منه

)
٣

العاقبة)  وحممود احلق مرضى السفر كون يف اي نظرك كان عنه(قوله اهللا رضي  ) منه
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على

اللّدنية املواهب
للقسطالين

سنة تويف القسطالين القاهرة.] م١٥١٧. [هـ٩٢٣أمحد يف

االول( )اجلزء

الباقي عبد بن حممد العالمة االمام شرح من
املواهب على املالكي الزرقاين

القسطالين للعالمة اللدنية
سنة تويف ]م١٧١٠. [هـ١١٢٢الزرقاين

باألوفست جديدة طبعة بطبعه اعتىن قد
احلقيقة مكتبة

ا مكتبة من بفاتحيطلب الشفقة دار بشارع تركيا-استانبول٥٧حلقيقة
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الرحيم الرمحن اهللا بسـم
ليال( ولد السالم عليه بأنه قلنا اذا قلت املرجوح) فإن القول أفضل(على فأميا

السالم عليه مولده ليلة أو القدر اسم) ليلة من بدل النه باهلمزة القدر أليلة االصل
من املبدل وحكم تعاىلاالستفهام اهللا رمحه مالك ابن قال اهلمز يلي انه :ه

يلي اهلمز املضمن علي* وبدل أم أسعيد ذا كمن مهزا
ثالثة(قلت وجوه من القدر ليلة من أفضل السالم عليه مولده ليلة بأن أجيب

وما له معطاة القدر وليلة وسلم عليه اهللا صلى ظهوره ليلة املولد ليلة أن أي) أحدها
والشرف(والذي أعطيه ما بسبب شرف مما أشرف أجله من املشرف ذات بظهور

ذلك يف وح) نزاع اخل شرف ما أن من ذكرناه نزاعيالذي ال املولد(ث ليلة فكانت
القدر ليلة من االعتبار) أفضل الثالثة) الثاين(ذا الوجوه شرفت(من القدر ليلة أن
فيها املالئكة ت)  برتول سبب يف االقوال أحد القرآنعلى لرتول والثاين بذلك سميتها

فيها االقدار من فيها يكتب ملا والرابع قدر ذا يصري يراها الذي أن والثالث فيها
حكيم أمر كل شرفت(يفرق ومن وسلم عليه اهللا صلى بظهوره شرفت املولد وليلة

القدر ليلة م شرفت ممن أفضل املولد ليلة املالئكة) به املرتض(وهم االصح )  ىعلى

وسلم عليه اهللا صلى نبينا فأما امللك من أفضل النيب أن من السنة أهل مجهور عند
البلقينأف والسراج السبكي وابن الرازي االمام حكاه امجاعا العاملني مجيع من فضل

الزركشي حىت]١[قال أفضل فهو والبشر امللك بني التفصيل يف اخلالف من واستثنوه
و ملا خالفا الوحي أمني الزخمشريمن جهل املغاربة بعض قال ولذا الكشاف يف قع

طائفة أن زعم نعم انتهى اخلالف من املصطفى استثناء على املعتزلة أمجع فقد مذهبه
كذلك كان وحيث الزخمشري فتبعهم االمجاع خرقوا كالرماين ليلة(منهم فتكون

أفضل املدعى) املولد التفضي(وهو فيها وقع القدر ليلة أن حممدالثالث أمة على ل
                                                 

)
١

سنة)  تويف الشافعي الزركشي حممد الدين القاهرة.] م١٣٩٢. [هـ٧٩٤بدر  يف
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وسلم عليه اهللا املشهور) صلى الصحيح على قبلهم ملن تكن ومل م خمتصة الا فقط
النووي قال كما العلماء مجهور به قطع فيها(الذي التفضل وقع الشريف املولد وليلة

سائر العام) املوجودات( مجيع) على العذاب من االمن حيث من وغريهم ألبتة
واملسخ للعاملنيفه(كاخلسف رمحة وجلّ عز اهللا بعثه الذي الكتاب) و يف قال كما

به(املبني ل( مبولده) فعمت فكانت اخلالئق مجيع على نفعايالنعمة أعم املولد لة
أفضل متعقب) فكانت وأقره املصنف ساقه الذي وهذا االعتبار ذا القدر ليلة من

ين ال مبا واستدالل احتمال فيه اهليتمي الشهاب تلكقال أن أريد ان النه املدعي تج
تنتج ال االدلة فهذه القدر ليلة من أفضل القيامة يوم اىل سنة كل من ومثلها الليلة

جل هو كما تلكيذلك عني أريد ذاكاوان اذ موجودة تكن مل القدر فليلة لليلة
االحاديث يف فضلها أتى فاوامنا مبدة الوالدة بعد السنة ليايل سائر على لملصحيحة

وقد اليوم اىل باقية وهذه انقضت وتلك تفضيل بينهما يتأتى حىت اجتماعهما ميكن
أصال بالتفضيل المثاهلا وال مولده لليلة يتعرض ومل أفضليتها على الشارع نص
عن القاصرة نفوسنا عند من شيئا نبتدع وال عنه جاء ما على نقتصر أن علينا فوجب

اهللا صلى منه بتوقيف االّ ملادراكه مولده ليلة أفضلية وسلمنا انا على وسلم عليه
ذات تفضيل وأما فيها العمل بفضل االّ االزمنة تفضيل يف فائدة ال اذ فائدة له يكن
اذا مث وجيه وهو كالمه هنا اىل فائدة كبري له فليس فيه العمل يكون ال الذي الزمن

االفضل فهل ارا الوالدة ان وقلنا املصنف قال مبا البعثقلنا يوم أو املولد يوم
عل فيه به اهللا ملن أفضل املولد يوم أن شيخنا قال كما ووجودهىواالقرب العاملني

املولد تفضيل يقتضي قد وذلك عليه طارئة والبعثة أصل فالوجود بعثه عليه يترتب
.الصالته

معه( وما وسلم عليه اهللا صلى رضاعه )ذكر

توثيب( وسلم عليه اهللا صلى وسكون) ةوأرضعته الواو وفتح املثلثة بضم
منده ابن قال اهلجرة من سبع سنة مبكة توفيت تأنيث فتاء موحدة فباء التحيتية
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أحد أعلم ال نعيم أبو وقال اسالمها يف مندهااختلف ابن االّ ابن]١[ذكره وقال
وقا الصحابة يف عمر أبو يذكرها مل النور يف والربهان أسلمت اا نعلم ال لاجلوزي

طبقات]٢[الذهيب يف احلافظ وقال تسلم مل اا عنده الراجح فاذا أسلمت اا يقال
يف أقف ومل قال منده ابن نقل به يدفع ال لكن تسلم مل اا على يدل ما سعد ابن
احلافظ وذكر انتهى حمتمل وهو مسروح ابنها مع اسالمها على الطرق من شيء

العريب بن املريدينيفأبوبكر السيوطيسراج ونقله أسلمت االّ مرضعة ترضعه مل انه
عناه ولعله بعضهم هلب(عن أيب السني) عتيقة وسكون امليم بفتح مسروح ابنها لنب

ما أيا باسالم ذكره أحدا أعلم ال الربهان قال مهملتني فحاء مضمومة فراء املهملة
من أول سعد ابن رواه وما له أمه ارضاع بعد حليمة تقدم ان ثويبةقبل أرضعه

عشر وسلم عليه اهللا صلى مرضعاته ان العلماء ذكر وقد أمه غري أي نسبية * فاالولية

وقيل أيام ثالثة وقيل وغريمها والغرر املورد صاحب ذكره أيام تسعة أرضعته أمه
كانه وهم وهو أشهر سبعة لبعضهم ووقع السري أهل عن اخلميس حكامها أيام سبعة

سبعة عليه عنهياأاشتبه الناقل على ذلك حترف أو باشهر قبل* م قالئل أياما وثويبة
سعد ابن رواه املخزومي سلمة أبا وبعده محزة قبله وأرضعت حليمة وحليمة* قدوم

وغريهم وعياض اجلوزي وابن املنذر ابن قاله منه سعدها جبناية فازت اليت *  السعدية

امل بنت ذكنوخولة االنصارية بردة ام زيد بن االستيعابذر ذيل يف االمني ابن رها
أرضعت وامنا وهم وهو الشامي قال والعيون واملورد التجريد يف وتبعه العدوي عن
خبطه االصابة يف الذي وهو وغريمها الرب عبد وابن سعد ابن ذكر كما ابراهيم ولده
ذلك على وتبعه قال فوهم املراضع يف ذكرها االمني ابن بأن مجاعة ابن صرح وقد

اليعمريب به عىن وكأنه العصريني أرضعته* عض حليمة غري سعد بين من وامرأة
يصح ال قبلها اليت خولة أا النور يف الربهان وجتويز اهلدى يف ذكره حليمة عند وهو

                                                 

)
١

سن)  تويف منده ابن  .]م١٠٠٥. [هـ٣٩٥ةحممد

)
٢

سنة)  تويف الذهيب اهللا القاهرة.] م١٣٤٨. [هـ٧٤٨عبد  يف
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سعدخف وهذه انصارية أا* ةيولة واملشهور القرطيب ذكرها احلبشية بركة أمين وأم
املراضع ال احلواضن ف* من املستغفريوأم جعفر ذكرها بين* روة من نسوة وثالث

سليم بين من أبكار نسوة على وسلم عليه اهللا صلى به مر االستيعاب يف قال سليم
فوضع ثديهن فيهنفأخرجن يف منفها العواتك ابن أنا قال ولذا بعضهم قال درت

بن عاتكة عمة مناف عبد أم هالل بنت عاتكة السهيلي قال لكن انتهى مرةسليم ت
عواتك هن المه وسلم عليه اهللا صلى جده وهب أم االوقص بنت وعاتكة هاشم أم

قال ولذا وسلم عليه اهللا صلى سليم(ولدته من العواتك ابن هذا)أنا تأويل يف وقيل
انتهى أصح واالول عاتكة تسمى كل أرضعنه سليم بين من نسوة ثالث ان احلديث

املقصد*  ويف هنا املصنف استقلتواقتصر من أراد النه وحليمة ثويبة على الثاين
ارضاع سلمنا والعواتك أمين وأم خولة يف وللرتاع بذلك يتصفن مل وهؤالء بارضاعه

قلت وإن وثويبة أبكارا كن وقد خصوصا اتفاقي هو فامنا رضاعهاأالعواتك يام
ملرض دفعه معرض يف فهي املدة تلك أرضعته وان أمه وأما فيها به فلممستقلة عة

به هلب) أعتقها(تستقل السالم(أبو عليه بوالدته بشرته فقالت) حني الصحيح على
كما حرة فأنت اذهيب هلا فقال اهللا عبد الخيك غالما ولدت قد آمنة أن أشعرت له
أعتقها أنه واجلمع ضعيف وهو الشامي قال اهلجرة بعد أعتقها امنا وقيل الروض يف

بعد االّ يظهره ومل منهحينئذ يتأتى فال عدو كان هاجر ملا فانه يسمع ال مما اهلجرة
للبشارة أعتقها انه يقول ال بالثاين فالقائل وأيضا بوالدته فرح كان أنه اظهار

طويل بدهر والدته قبل أعتقها انه روي وقد رؤي(بالوالدة للمفعول) وقد بالبناء
النوم( يف موته بعد العباس) أبوهلب أخوه له بعدوالرائي هلب أيب وفاة من سنة بعد

وغريه السهيلي ذكره بدر عين(وقعة خفف أنه االّ النار يف قال حالك ما له ) فقيل

املاء من أسقاه ما بسبب العذاب و(بعض اثنني ليلة أين) كل امليم) أمص(ذلك بفتح
املصباح يف كما وقتل تعب بايب من ضمها من ماء(أفصح هاتني اصبعي بني ) من

علىوالظا ومحلناه ما بالعتق هلا اشارته ختصيصهما وحكمة واالام السبابة أما هر
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عن واالمساعيلي الرزاق وعبد البخاري رواه ما مع ليلتئم املاء بسبب التخفيف أن
أبوهلب كان هلب أيب موالة ثويبة ان عليهأقتادة اهللا صلى النيب فارضعت عتقها

أ بعض أريه أبوهلب مات فلما ألقوسلم مل قال لقيت ذا ما فقال بشرحيبة هله
بطال ابن قال رخاء االمساعيلي ولفظ راحة الرزاق عبد زاد املفعول]١[بعدكم سقط

يستقيم وال البخاري رواة مجيع بهمن الرزاقاالّ عبد زاد هذه يف سقيت اين غري
مكسو مهملة حباء حيبة ثويبة بعتاقيت اامه حتت اليت النقرة اىل وحتتيةوأشار رة

سوء أي مفتوحة وموحدة قلبتحساكنة واحلاجة املسكنة وهي حوبة وأصلها ال
معجمة خباء وللمستملي احلاء بفتح اا البغوي وذكر قبلها ما النكسار ياء واوها

ورو تصحيف انه اجلوزي ابن وقال خائبة حالة يف أي قاليمفتوحة باجليم
باتفاق تصحيف وهو يسقاهأبو) وأشار(السيوطي ما تقليل اىل أصبعه(هلب ) برأس

اهللا ان يعين بطال ابن قال الرزاق عبد رواية يف مر كما اامه حتت اليت النقرة اىل
اامه بني اليت بالنقرة أراد غريه وقال عتقها الجل اامه نقرة مقدار يف ماء سقاه

ما بقدر املاء من يسقي نقرة بينهما فصار اامه مد اذا ذاوسبابته النقرة تلك تسعه
يف الكفار صورة على ال الدنيا يف خلقته صورة على اليها أشار اليت النقرة ان علم
ال أصابعه من ميصه ما بسبب جوفه اىل وصل انه املاء من سيقت بقوله واملراد جهنم

ل يسقاه ما قال من تعسف وقد الروايتني بني مجعا خارج من به له يؤتى منيانه س
ال الكافراجلنة على حرمها اهللا انهين قلنا سواء اجلنة من أنه أحد يتوهم ال فانه ن

عليهييسق ينص حىت خارج من به له يؤتى أو ميصه اىل) و(مما ذلك(أشار أن
لثويبة عربتقو) باعتاقي العمدة شرح يف قال العني بفتح بعتاقيت اجلماعة رواية دمت

ال املناسب هو كان وان اعتاق دون نقلبه وعلى نفسه اىل أضافها فلذا أثره ا
عليه يترتب أثر والعتاقة فعله االعتاق الن ظاهر االضافة فمعىن بشرتين(املصنف حني

له وبارضاعها وسلم عليه اهللا صلى النيب حىت) بوالدة فعله ليس أنه يرد فال بأمره أي
                                                 

)
١

سنة)  تويف القرطيب علي بطال  .]م١٠٥٢. [هـ٤٤٤ابن
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تعاىل قوله يعارضه وال عليه من(جيازى هبآًء اهلْنعافَجمل)٢٣:  الفرقان* ثُور ملا النه
النه أو البيهقي اليه أشار كما أصال يفدهم مل كأنه اجلنة ويدخلهم النار من ينجهم
واالّ العذاب من نقصان هو امنا النفع هذا السهيلي وقال قبله وهذا احلشر بعد هباء

اجل به يدخل وال ميزانه يف جيده ال أي خالف بال حمبط كله الكافر انتهىفعمل نة
خم أنه على بناء اخلري من عملوه مبا الكفر غري عذاب ختفيف احلافظ اطبونوجوز

كما وسلم عليه اهللا صلى للنيب اكراما به خاص هذا قيل التوشيح ويف بالفروع
عمل كافر كل عن العذاب ختفيف من مانع ال وقيل بسببه طالب أيب عن خفف

الدين) قال(خريا مشس اخلري أبو اجلزري(احلافظ حممد) ابن بن حممد بن حممد
يف النشر منها اليت التصانيف صاحب للحديث احلافظ القراآت يف االمام الدمشقي
ثالث سنة ومات وسبعمائة ومخسني احدى سنة ولد مثله يصنف مل العشر القراآت

ومثامنائة النار(وثالثني يف جوزي بذمه القرآن نزل الذي الكافر هذا كان فاذا
مولد(هو) هبفرح به(وضع) ليلة وسلم عليه اهللا صلى باملولد) النيب حال(أي فما

السالم عليه أمته من املوحد كونه) املسلم يسر) يسر(حال الذي نفسخة ويف
ويبذل( يعط) مبولده الذال عليه(مساحةيبضم اهللا صلى حمبته يف قدرته اليه تصل ما

أي)  وسلم تفخيم استفهام وهو الصدقات حافظمن در وهللا عظيم أمر بذلك فحاله
قوله يف ناصر بن حممد الدين مشس :الشام

ذمه جاء كافرا هذا كان خملدا* اذا اجلحيم يف يداه وتبت
دائما االثنني يوم يف أنه بامحدا* أتى للسرور عنه خيفف

عمره كان الذي بالعبد الظن موحدا* فما ومات مسرورا بامحد
االثنني يوم يف مضافوقوله حذف فالأعلى االثنني يوم ليلة يف حديثيي عليه رد

التخف أن يف الصريح اثنني ليلة كل اراياملصنف خيفف انه لدعوى وجه فال ليال ف
حذف كثرة من علم ملا فيه داللة ال النظم وجمرد لربهان الحتياجه ليال سقيه بسبب

القام) لعمري(املضاف يف كما فسمي حليايت أي بهبالفتح خيتص العمر يف لغة وس
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االنوار يف كما ألسنتهم على دوره لكثرة فيه االخف اليثار جزاؤه(القسم يكون امنا
النعيم جنات العميم بفضله يدخله أن الكرمي اهللا العظيم) من وجهه برؤية فيها وميتعه

زال( استمرأ) وال االسالم(ي ا) أهل صلى املصطفى شهد اليت الثالثة القرون هللابعد
ابن كالم مقتضى وهو السيوطي قال حسنة أا ويف بدعة فهو خبرييتها وسلم عليه

بانه]١[احلاج قبل تصرحيه مع احملرمات من عليه احتوى ما ذم امنا فانه مدخله يف
من ذلك وغري واخلريات الصدقات وكثرة الرب فعل بزيادة الشهر هذا ختصيص ينبغي

املو عمل هو وهذا القربات اخلطابوجوه أيب واحلافظ املستحسن دحية]٢[لد بن
بالفأو أربل صاحب املظفر امللك فاجازه النذير البشري مولد يف التنوير ذلك يف لف

مذمومة أو املالكية أجلة من وهؤالء قوص نزيل السبيت أبوالطيب واختاره دينار
حرفا حرفا اليه استند ما لرد السيوطي وتكفل الفاكهاين التاج ملاوعليه أظهر واالول

الكثري اخلري من عليه والسالم(يهتمون) حيتفلون(اشتمل الصالة عليه مولده بشهر
السرور ويظهرون الصدقات بانواع لياليه يف ويتصدقون الوالئم به) ويعملون

بقراءة( ويعتنون املربات يف بركاته(قصة) ويزيدون من عليهم ويظهر الكرمي مولده
عميم فضل أربلوأول) كل صاحب أبوسعيد املظفر امللك ذلك فعل أحدث من

كان تارخيه يف كثري ابن احتفااليقال فيه وحيتفل االول ربيع يف الشريف املولد عمل
مات أن اىل امللك يف مدته وطالت عادال عاملا عاقال بطال شجاعا شهما وكان هائال

حمم وستمائة ثالثني سنة يف عكا مبدينة الفرنج حماصر قالوهو والسريرة السرية ود
بعض يف املظفر مساط حضر من بعض يل حكى الزمان مرآة يف اجلوزي بن سبط

ف عد أنه رياملواليد آالف مخسة فرسأه ومائة دجاجة آالف وعشرة شواء غنم س
أعيان املولد يف عنده حيضر وكان حلوى صحن ألف وثالثني زبدية ألف ومائة

عليهم فيخلع والصوفية ثالمثائةالعلماء املولد على يصرف وكان البخور هلم ويطلق
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انتهىألف خواصه(دينار من جرب املولد) ومما عمل العام(أي ذلك يف أمان أنه
البغية بنيل عاجلة ال) وبشرى وقببكسر تبغيها اليت احلاجة لغة وضمها بالكسرياء ل

املصباح قاله احلاجة وبالضم فهو) واملرام(اهليئة املطلوب كالمريتفسأي هنا اىل ي
الشريف باملولد التعريف عرف املسمى مولده يف اجلوزي اختذ(ابن امرأ اهللا فرحم

أعيادا املبارك مولده شهر عيد) ليايل علة(االختاذ) ليكون(مجع يف) أشد العني بكسر
فكالمها قلب احتراق أي مضمومة معجمة بغني بعضها ويف مرضا أي النسخ أكثر

من(صحيح وأعىيعلى مرض قلبه اىل) يف مضافا العني وسكون اهلمزة ) دا(بفتح

مبا أي علة أشد على عطف املد وأصله للسجع لهياملقصور احلاصل الغيظ من صيبه
وسلم عليه اهللا صلى احلاج(مبولده ابن أطنب حممد) ولقد بن حممد اهللا عبد أبو

بال املشهورين العاملني العلماء أحد الفارسي ابنالعبدري أصحاب من والصالح زهد
مات القلوب أرباب من مجاعة وصحب مالك مبذهب عارفا فقيها كان مجرة أيب

وسبعمائة وثالثني سبع سنة االعمال) املدخل(كتاب) يف(بالقاهرة تنمية اىل
فرحون ابن قال املنحلة والعوائد احملدثة البدع من كثري على والتنبيه النيات بتحسني

جفيل كتاب علىمجوهو وجيب متعني عليه بالوقوف واالهتمام غزيرا علما فيه ع
انتهى عليه بالوقوف يهتم ان راسخ قدم العلم يف له ليس ما(من على االنكار يف

الناس حترك) أحدثه اذا ينوس ناس من مشتق قيل واجلن االنس من يكون وقد البشر
أب قال املنجد كالم يومي ترجيحه واىل النسيان من متاموقيل :و

فامنا العود تلك تنسني ناسي* ال النك انسانا مسيت
واالهواء( البدع هنا) من املرادة للبدع مساو فهو النفس اليها متيل اليت املفاسد أي
كتاب) والغناء( وغىنامثل صوت النه الضم وقياسه بالغناءلصوت ترمن بالتشديد

املصباح يف احملرمة(كذا والطنب) باآلالت فاهللا(وركالعود الشريف املولد عمل عند
اجلميل قصده على يثيبه ونعيمها) تعاىل السنة(اجلنة سبيل بنا لطريقاأي) ويسلك

ويف ذلك اىل اهلداية طلب واملراد املعاصي واجتناب الطاعات فعل من اليها املوصلة
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يف املتقني زمرة يف جعله احلاج البن بالنسبة بسلوكها واملراد وبه بنا اآلخرةنسخة
الوكيل(كافينا) حسبنا(سبحانه) فانه( عمله) ونعم أن واحلاصل هو اليه املوكول

كانت ضدها واجتنب احملاسن حترى فمن وضدها حماسن على اشتمل لكنه بدعة
على خترجيه يل وظهر سؤال جواب يف حجر ابن احلافظ قال فال ال ومن حسنة بدعة

النيب ان الصحيحني يف ما وهو ثابت فوجدأصل املدينة قدم وسلم عليه اهللا صلى
فس عاشوراء يوم يصومون وجنىأاليهود فرعون فيه اهللا أغرق يوم هو فقالوا هلم

معني يوم يف به من ما على الشكر فعل منه فيستفاد قال شكرا نصومه وحنن موسى
العباد بانواع حيصل والشكر الرمحة نيب بروز من أعظم نعمة كالسجودةوأي

يلوالصي وظهر السيوطي قال رجب ابن احلافظ ذلك اىل وسبقه والتالوة والصدقة ام
على عقأخترجيه وسلم عليه اهللا صلى أنه أنس عن البيهقي رواه ما وهو آخر صل

لنا يستحب فكذلك شكرا فعله انه على فيحمل ثانية مرة العقيقة تعاد وال نفسه عن
الط واطعام باالجتماع مبولده الشكر وتاظهار القربات وجوه من ذلك وحنو قبهععام

باطل حديث انه املهذب شرح يف قال بل احلافظ قاله كما منكر حديث بانه النجم
انتهى ساقط عليه .فالتخريج

املسائل تصحيح
الرحيم الرمحن اهللا بسـم

البدايوين الرسول فضل حممد الفقهاء عمدة الفضالء مقدام العلماء امام ]١[قال

يف سنةاهلندي يف املسائل بتصحيح املسمى و١٢٦٦كتابه امليالدي١٨٥٠اهلجري
السرية صاحب الفاكهاين]٢[ذكر وانا]٣[كالم فتاواه يف شيخه عن رده ونقل
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قال سنة او كتاب يف اصال املولد هلذا اعلم ال الفاكهاين قال قال خمتصرا اذكرمها
الوج نفي منه يلزم ال العلم نفي عليه يقال ابوالشيخ احلفاظ امام له استخرج وقد ود

ينقل ال الفاكهاين قال ثانيا اصال انا فاستخرجت سنة من اصال حجر بن الفضل
احدثه انه عليه الشيخ قال الدين يف القدوة هم الذين االمة علماء من احد عن عمله
والصلحا العلماء منهم مجاعة عنده وحضر تعاىل اهللا اىل التقرب به وقصد عامل ءملك

علماء هؤالء كتابا اجله من له وصنف دحية بن وارتضاه منهم نكري غري من
ما املندوب حقيقة الن مندوبا ليس الفاكهاين قال ينكروه ومل واقروه رضوه متدينون
بالقياس يكون وقد بالنص يكون قد املندوب يف الطلب الشيخ قال الشرع طلبه

على القياس ففيه النص فيه يرو مل وان الوهذا الفاكهاين قال ذكرمها اآليت االصلني
االبتدا الن مباحا يكون ان الشيخعجايز قال املسلمني بامجاع مباحا ليس الدين يف

ايضا يكون قد بل والتحرمي املكروه يف ينحصر مل البدعة الن مستقيم غري كالم
رسول عهد يف يكن مل ما الشرع يف البدعة النووي قال وواجبة ومندوبة اهللامباحة

عبد بن الدين عز الشيخ فقال وقبيحة حسنة اىل منقسمة وهي وسلم عليه اهللا صلى
ومباحة]١[السالم ومكروهة ومندوبة وحمرمة واجبة اىل منقسمة البدعة القواعد يف

االجياب يف دخل فاذا الشرعية القواعد على البدعة يعرض ان ذلك يف الطريق فان
التحرمي قواعد يف او واجبة حمرمتفهي املكروههفهي او فمندوبته املندوب او

قال ان اىل امثلة اخلمس هذه من واحد لكل وذكر فمباحة املباح او فمكروهة
العصر يف يعهد مل احسان وكل واملدارس الربط احداث منها امثلة املندوبة وللبدع

احمل مجع ومنها اجلدل وفن التصوف دقائق يف والكالم التراويح ومنها افلاالول
يفدلالست باسناده البيهقي وروى تعاىل اهللا وجه بذلك قصد ان املسائل يف الل

مما احدث ما احدمها ضربان االمور من احملدثات قال الشافعي عن الشافعي مناقب
من فيه احدث ما والثانية الضالة البدعة فهذه امجاعا او اثرا او سنة او كتابا خيالف
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خالف ال وهذفيهاخلري يفلواحد عنه اهللا رضي عمر قال وقد مذمومة غري حمدثه ه
فيها ليس كانت واذا يكن مل حمدثه اا يعين هذه البدعة نعمت رمضان شهر درقيام

الشافعي كالم آخر هذا مضى ألهله.  ملا ماله عني سن رجل عمله ان الفاكهاين قال
و الطعام اكل على االجتماع ذلك يف يتجاوزون ال واصحابه شيئاوعياله يقترفون ال

القسم هذا الشيخ قال اخل وشناعة مكروهة بدعة انه وصفناه الذي وهذا اآلثام من
مذمومة غري فهي امجاع وال اثر وال السنة وال للكتاب خمالفة فيه وليس احدث مما
من فهي االول العصر يف يعهد مل الذي االحسان من فهو الشافعي عبارة يف كما

يفدعالب كما اجلنايةاعبارةاملندوبة دخل وان الفاكهاين قال السالم عبد بن
ال احملرماتيوانضاف من ذلك وغري النساء مع الشبان واجتماع والرقص الغناء ه

ان غري نفسه يف صحيح كالم هذا الشيخ قال اثنان حترميه يف خيتلف ال الذي فهذا
ضمتميالتحر اليت احملرمة االشياء هذه قبل من جاء امنا حيثفيه من ال اليه

مثال اجلمعة لصالة االجتماع يف مثله وقع لو بل املولد شعار الظهار االجتماع
هو كما اجلمعة لصالة االجتماع اصل ذم ذلك من يلزم وال شنيعة قبيحة فكانت

ر وقد لصالةأواضح الناس اجتماع عند رمضان من ليايل يف األمور هذه بعض ينا
الج االجتماع احيرم اصلالتراويح نقول بل كال ا قرنت اليت االمور هذه ل

التراو لصالة كياالجتماع قبيح شنيع الشنيعة االمور من اليه ضم وما حسن كذلح
االمور من اليه ضم وما وقربة مندوب املولد شعار الظهار االجتماع اصل نقول

الذ الشهر الفاكهاين قال مذمومة رياملذمومة وسلم عليه اهللا صلى فيه االولولد بيع
قال فيه احلزن عن باوىل فيه الفرح فليس وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول تويف وفيه
لنا املصائب اعظم ووفاته علينا النعم اعظم وسلم عليه اهللا صلى والدته ان فيه الشيخ
وقد املصائب عند والكتم والسكون والصرب النعم شكر اظهار على حثّت والشريعة

بالعقيق الشرع عنامر ى بل بغريه وال بذبح املوت عند يأمر ومل الوالدة عند ة
اظهار الشهر هذا يف حيسن انه على الشرع قواعد فدلت اجلزع واظهار النياحة
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ف احلزن اظهار دون وسلم عليه اهللا صلى بوالدته ابنيالفرح تكلم وقد قال بوفاته ه
وذم الشكر شعار اظهار من فيه كان ما مدح وحاصله مناحلاج عليه احتوى ما

من ذلك ان اعتقادهم مع البدع من احدثوه ما مجلة ومن فقال ومنكرات حمرمات
ما الشعار واظهار العبادات احتوىياكرب وقد املولد من االول ربيع شهر يف فعلونه

ومعهم املغاين استعمال ذلك من وحمرمات بدع على الطارآذلك من الطرب الت
وغري والشبابة العوائداملصرصر على ذلك يف وخصوا للسماع آلة جعلوه مما ذلك

ببدع وعظمها تعاىل اهللا فضلها اليت األزمنة اكثر يشغلون كوم يف الذميمة
فك فيه ما فيه لليايل هذا غري يف السماع ان شك وال اىليوحمدثات انظم اذا ف

ال ذا فيه وفضلنا تعاىل اهللا فضله الذي العظيم الشهر هذا منفضيلته الذي الكرمي نيب
عل تعاىل واخلريياهللا العبادة من فيه يزاد ان جيب وكان واآلخرين االولني بسيد فيه نا

عله اهللا صلى النيب كان وان العظيمة النعمة هذه من به اوالنا ما على للموىل شكرا
صلى لرمحته االّ ذاك وما العبادات من شيئا الشهور من غريه على فيه يزد مل وسلم

وعليههللا فضيلآتعاىل اىل الصالة عليه اشار م وشفقة المته وسلم الشهرةله هذا
اإلثنني يوم صوم عن سأله الذي للسائل بقوله فيه(العظيم ولدت يوم ) ذاك

حن ان فينبغي فيه ولد الذي الشهر هذا لتشريف متضمن اليوم هذا حقتفتشريف رمه
به تعاىل اهللا فضل مبا ونفضله الصالةاالحترام عليه لقوله منها وهذا الفاضلة االشهر

لوائي( حتت دونه فمن آدم فخر وال آدم ولد سيد تشرفةوفضيل)انا ال االزمنة
به تعاىل اهللا خص ما اىل فانظر املعاين يف به خصت مبا التشريف هلا حيصل وامنا لذاا

فيه اليوم هذا صوم ان ترى اال االثنني ويوم الشريف الشهر النههذا عظيم فضل
و عليه تعاىل اهللا الكرميآصلى الشهر هذا دخل اذا ينبغي هذا فعلى فيه ولد وسلم له
وحي ويعظم يكرم كونهتان يف وسلم عليه اهللا صلى له اتباعا به الالئق االحترام رم

اىل ترى اال اخلريات وكثرة فيها الرب فعل بزيادة الفاضلة االوقات بعض خيص كان
عبا ابن الناسقول اجود وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان عنهما اهللا رضي س
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على امتثله مبا الفاضلة االوقات تعظيم فتمثل رمضان يف يكون ما اجود وكان باخلري
ما الفاضلة االوقات يف وسلم عليه اهللا صلى التزم قد قائل قال فان استطاعتها قدر

من علم مما ذلك ان فاجلواب غريه يف امتهالتزمه عن التخفيف يريد انه الكرمية عادته
حرم ما مثل املدينة حرم والسالم الصالة عليه انه اىل ترى اال خيصه كان فيما سيما

مل ذلك ومع مكة امتهيابراهيم عن حتفظا اجلزاء شجره وال صيده قتل يف شرع
فيتركه نفسه يف فاضال كان وان جهته من هو ما اىل ينظر فكان هلم ورمحة

االعمالل بزيادة يكون امنا الشريف الشهر هذا تعظيم هذا فعلى عنهم لتخفيف
ان احواله فاقل ذلك عن عجز فمن القربات من ذلك غري اىل والصدقات فيه الزاكية
يف مطلوبا ذلك كان وان الشريف الشهر هلذا تعظيما له ويكره عليه حيرم ما جيتنب

احترام اكثر الشهر هذا يف انه االّ االشهرغريه ويف رمضان شهر يف يتأكد كما ا
ارتكب وقد ينبغي ال وما البدع مواضع وجيتنب الدين يف احلدث فيترك احلرم
اللهو اىل فيه تسارعوا هذا دخل اذا وانه املعىن هذا ضد الزمان هذه يف بعضهم

و بالدف املغينالواللعب يكون ان بعضهم ضم بل عليه يقتصروا ومل وغريمها شبابة
سكونهشابا يف وينكسر التغزل ينشد والكسوة الصوت حسن الصورة لطيف

والزوجة الزوج حال فساد اىل ويؤول الفتنة فيقع معه من بعض فيفنت وحركاته
ال ودعى املولد به ونوى فقط طعاما وعمل منه خال فان الفراق االخوانيوحيصل ه

صاح قال فقط نيته بنفس بدعة فهو ذكره تقدم ما كل من حاصلوسلم السرية ب
كالمه واول واملنكرات احملرمات من عليه احتوى ما ذم بل املولد يذم مل انه ذكره ما
والصدقات اخلريات وكثرة الرب فعل بزيادة الشهر هذا خيص ان ينبغي انه يف صريح

ف ليس فانه استحسناه الذي املولد عمل هو وهذا القربات وجوه من ذلك هيوغري
وىسو القرآن فاماقراءة بدعة انه آخرا قوله واما وقربة وبر خري وذلك الطعام اطعام

او الباب صدر يف تقرر كما حسنة بدعة انه على حيمل او تقدم ملا تناقضا يكون ان
بدعة فهو بقوله اليه اشار كما املولد بنية فيه والبدعة خري ذلك فعل ان على حيمل
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نوى انه منهم احد عن ينتقل ومل فقط نيته كرهبنفس انه الكالم هذا فظاهر املولد
حقق اذا وهذا اليه االخوان ودعاء الطعام عمل يكره ومل فقط املولد به ينوي ان
على معه ذكر وما الرب فعل زيادة على فيه حثّ النه الكالم اول مع جيتمع ال النظر

عل اهللا صلى املرسلني سيد الشريف الشهر هذا يف وجد اذا تعاىل هللا الشكر يهوجه
احلث مع القدر هذا يذم فكيف املولد نية معىن هو وهذا وسلم واصحابه آله وعلى
تصور ولو يتصور يكاد ال فانه نية غري من معه ذكر وما الرب فعل جمرد واما اوال عليه
على تعاىل هللا الشكر االّ فها نية وال بالنية االّ عمل ال اذ فيه ثواب وال عبادة يكن مل

النيب هذا منهوالدة فهي املولد نية معىن وهذا الشريف الشهر هذا يف الكرمي
التعظيم رد ال املولد يفعل من ومنهم احلاج ابن قال مث فتأمل شك بال مستحسنة
ان ويريد املواسم او االفراح بعض اعطاها قد كان متفرقة الناس عند وجه له ولكن

ويستح يكييردها حىت املولد فيعمل بذاته يطلبها عندان له اجتمع ما الخذ سببا ون
وهو ذكره تقدم مما ايضا وهذا السرية صاحب قال املفاسد من وجوه فيه وهذا الناس
من ما انتهى املولد عمل اجل من ال الصاحلة النية عدم من حصل امنا فيه الذم ان
جملدات اربع العباد خري سرية يف والرشاد اهلدى سبل ايضا املسمى الشامية السرية

سنة تويف الدمشقي علي بن يوسف بن حممد مبصر.] م١٥٣٦. [هـ٩٤٢الّفه
سنة تويف البدايوين القادري الرسول فضل حممد اجلبار سيف كتاب ١٢٨٩مؤلف

.].م١٨٧٢. [هـ

الرحيم الرمحن اهللا بسـم
العظيم ومقداره قدره حق وعلى اخلامت الفاتح حممد سيدنا على اهللا .وصلى

األنامفهذه:  وبعد وقدوة اإلسالم شيخ ألقاها النصح ملؤها جليلة خطبة
التيجانية الفيضة صاحب مبناسبة]١[موالنا الكوخلي اهللا عبد احلاج بن إبراهيم احلاج

                                                 

)
١

سنة)  تويف التيجاين فاس.] م١٨١٥. [هـ١٢٣٠أمحد  يف
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عام الشريف، النبوي باملولد كوخل١٣٨٠اإلحتفال اهللا«مبدينة ».حرسها

باختي فكفانا خمتار كل من باملختار خصنا الذي هللا اختياراحلمد كل ..  اره

كِلذَكَو(: وقال) ١١٠: عمرانآل * اِسلنِلتجِرخأٍُةمأُريخمتنكُ(: فقال
جلْعاكُنأُمةًموِلطًس شنوكوتا النلَعاَءدها امللك) ١٤٣: البقرة * اِسى من تفضال

وال نوم وال سنة تأخذه ال ناس، وال بغافل ليس الذي والصالة. نعاسالوهاب،
النرباس هذا على آله.. والسالم وعلى وسواس، وال تردد بال ورسول نيب أفضل

األكياس القادة .وصحابته

بعد :أما

واآل األولني سيد حمبة ألهل السنوي العيد ذا تعاىل اهللا وخامتفإن خرين
املرسلني وإمام املشر.. األنبياء من أحبابنا مع جيمعنا مؤمترا لنا املغربأوجد إىل ق

واحليوان واجلن واإلنس السماء إىل األرض ومن بل اجلنوب إىل الشمال ومن
وسلم عليه اهللا صلى له وإجالال وتعظيما املقرب باحلبيب فرحا ومن. واجلمادات،

لكم منه البد ما لكم أضع أن علي املؤكد الواجب ملن أنه فأرى والتقرب احملبة أجل
والتربي السلوك سبيل :ةيف

اإل: أوال صاحبةتصحيح يتخذ مل واألرض، السموات ملك له الذي باهللا ميان
تعاىل وزيرا، وال ظهريا وال شريكا وال ولدا وحدهوال وهو كبريا، علوا ذلك عن

القيوم احلي الرافع اخلافض املذل املانع املعطي وهو األرض يف واإلله السماء يف اإلله
بالقدم املتفرد املريد األولالقادر هو والكالم، والبصر والسمع واحلياة والعلم والبقاء

ال يريد ملا فعال الوريد حبل من كلنا إىل أقرب القريب والباطن والظاهر واآلخر
األبصار يدرك وهو األبصار تركه ال حميط شيء بكل وهو مكان وال زمان حيويه

شيء كمثله لس اخلبري اللطيف دلَيوملَودِليملَدمالصُهللاَدحأَاُهللاوهلْقُ(وهو
لَومكُيلَنفُكُهأَو اإلخالص * دحا يمعلُسئَيالُ() سورة  * نَلوئَسيمهولُعفْا

وِدهالِْبهلَسورلَسرأَ() ٢٣: االنبياء الدِّلَعهرِهظْيِلقِّحالْيِنِدى :  التوبة * ِهلِّكُيِنى
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املعجز) ٣٣ الكتاب والِْجن(فأنزل ساِْالن اجتمعِت لَِئِن ِبِمثِْلعلَىقُلْ يأْتوا اَنْ
ظَِهريا ِلبعٍض مهضعب كَانَ لَوو ِبِمثِْلِه يأْتونَ الَ الْقُرآِن فهدانا). ٨٨: اإلسراء* هذَا
ا رب هللا واحلمد واجلهالة، العمي من وأنقذنا الضاللة .لعاملنيمن

وعال: ثانيا جلّ قال أمرنا، كما باإلخالص تعاىل هللا العبادة أُمو(إتقان وارِما
اَهللادوبعيِلالَِّإ وتصديق). ٥: البينة * ينالدِّهلَنيِصِلخما باللسان قول اإلميان فإن

وينقص يزيد باألركان وعمل ما. باجلنان ألخيك حتب أن اإلميان عالمات ومن
اهللاحت يف والبغض اهللا يف واحلب لنفسك .ب

أحب: ثالثا فمن اهللا، حبيب ألنه وسلم عليه اهللا صلى حبيبه حمبة يف املنافسة
وحبيبه عبده أحب حقا من. اهللا وأخالقه وسريته وسلم عليه اهللا صلى حياته ومعرفة

قدره ومعرفة معرفته ألن األشياء فالت.. آكد به جاء الذي دينه قدر دينهمعرفة صديق
إالّ اليوم األخروية السعادة إىل سبل ال وإنه لعظمته، نتيجة وعظمته لتصديقه نتيجة

األديانيد لسائر الناسخ احلنيف .نه

اآل من نستنبطه املولد الكرميةوعمل امِلسالراِءبنأَنِمكيلَعصقُنالًّكُو(ية
بِّثَنفُِهِبتؤاداإلميانفن). ١٢٠: هود * ك على قلوبنا اهللا ليثبت نبينا أنباء نقص حن

من خلقه من أحدا به يعظم مل ما عظّمه اهللا أن يقينا نعرف ألننا به، جاءنا ومبا به
اهللا عبد إىل وحواء آدم من وأمهاته آبائه باختيار وذلك واملالئكة، واملرسلني األنبياء

اجلاهلية-أبويه-وآمنة أمر من شيء مسه وذلكوتب. ما جميئه، قبل مبجيئه اهللا شري
التعظيم يف وجوده. غاية قبل له األنبياء ومبايعة القدمية السماوية الكتب يف وذكره

اآل من وقع وما بتصديقه واجلمادات احليوانات ونطق اهللا، عندبأمر واخلوارق يات
واملؤمنون عليه واملالئكة اهللا وصالة وخلقه صورته وحسن ونشأته مولده إىلقرب

حنو والكناية بالتحلية ودعائه القيامة، الرهيأَاي(يوم أَي-ولُسا النهيا خبالف)يِبا
األنبياء اهللا-سائر عند منهم كل قدر جاللة بامسه-على إالّ منهم واحدا نادى فما

عبيدهأل نوح-دمآيا(م إبراهيم-يا موسى-يا عيسى-يا داود-يا )يا
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القرو يف أمحدآما يا أو حممد يا البتة بينه. ن يفرق مبا وصفه لعرف بامسه مساه نعم
حنو غريه، اهللا(وبني رسولُ دمحولٌ-مسر ِاالَّ دمحم اَبآ-وما دمحم كَانَ ما

اِهللا رسولَ لَِكنو اِلكُمِرج ِمن النِبيِّناَحٍد ماتخع)و حقافهو اهللا اهللا. بد واختار
د تعظيم فبتعظيمه لنا تعليما تعظيمه واجتنابيتعاىل األوامر امتثال يقتضي وذلك نه،

عليه. النواهي اهللا صلى وحمبته وسلم عليه اهللا صلى فيه حمبة على حمبة نزداد وذا
بدليل السعادة أسباب أكرب من أحب(: وسلم من مع نوع)املرء التحركات وهذه

رؤيتهمن فورثت احملبة هذه أثرت ورمبا سعادة، وخدمته وسلم عليه اهللا صلى خدمته
املنام كر. يف املنام يف اليقظةؤورؤيته يف رؤيته. يته تكن مل اهللا-وإن حرمنا فال-ال

حماسنه بسماع السمع حاسة تتمتع أن من فاحملب. أقل واحدة، درجة على واحلواس
كأن يكون حماسنه ذكر يسمع رآهحني مكارم. ه من نسمع ما أن نتيقن وكذا

ونعطي قطعنا من ونصل ظلمنا عمن فنعفو به، اإلقتداء نتكلف أن علينا جيب أخالقه
حرمنا وقال. من اتباعه، لآ *  اُهللامكُبِبحيوِينعِباتفَاَهللاونَبِحتمتنكُنِْإلْقُ(: وهذا
اجل). ٣١: عمران ونطعم لنا ما ننفق ونعنيوكذا العراة ونكسو الضيف ونقري يعان

سبيله من هذا كل والفاقات احلاجات علَى(ذوي اِهللا ِالَى اَدعوا سِبيِلي هِذِه قُلْ
اتبعِني ومِن اَنا وهي). ١٠٨: يوسف* بِصريٍة السنة، متيت حمدثة كل من وحنذر

باهللا، هللا املنكر عن وننهي ونأمر الضاللة، بدعة عنمعىن ونعرض باهللا، ونؤمن
اخللق إذاية ونتحمل فينا، املتقولني نقوالت عن ونتصامم يفإف. اجلاهلني، نقول من ن

إىل ونتوب اهللا فنستغفر يقول فيما صادق وهو بشيء يعيبنا أن إما بعضنا يف أو كلنا
وستار الذنوب غفار فهو املتقول، به نقول مما أكثر علينا ستر أنه ونتحقق اهللا

هللا والكمال لكنا. العيوب، كماله من بشيء أمدنا أنه فلوال الذايت، وصفنا فالنقص
فينا املتقول يقول اهللا. كما فعلم منه براء أننا اهللا يعلم مفتري بشيء عابنا وإن

تقو من أكرب مصيبة فهذه وإالّ املتقوليكفينا، كمثل. ل اهللا أصفياء يف املتقول ومثل
على نفخت بنفختهاناموسة لتزيله عظيم احمليط. جبل البحر يف بال جمنون مثل ومثله
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مسائه. لينجسه عن وحيطه ليضره القمر على عوى كلب مثل .ومثله

الورى كالب البدر نبح البدر*لو إىل النبح وصل ما
اجلرم كثري اجلرم صغري فإنه اإلمكان قدر اللسان إمساك على. وينبغي ذا فما

بطو أحق األرض اللسان؟وجه من السجن .ل

علينا: رابعا ألقتها اليت الدروس املكافحتعلم ااهد فهو املصطفى، حياة
بأن القدمية الكتب يف وصف وسلم عليه اهللا صلى فإنه البهيمية، من البشرية لتحرير

البهائم إالّ يقتل ومل يقاتل مل ولكنه عاتقه، على اإلنسانية.. سيفه وخسر ضل من
إالّ يعقل وفرجهومل بطنه ). ٤٤: الفرقان * لُّضأَمهلْباِمعنَألاْكَالَِّإمهنِْإ(شهويت

املنسوخ غري الناسخ الباقي السماوي بالدين يتدين مل فمن وقتلهم، قتاهلم فيجب
األنعام جنس من فهو اإلسالم .وهو

منها تكفي وسلم عليه اهللا صلى حممد صدق وبل.. ودالئل وآياته دهشريعته
و وكتابه ونشأته ومولده ومعجزاتهأونسبه والصلحاء واألولياء والعلماء وأمته صحابه

جرا وهلم أن. وكرامام قبل والتبديل التحريف دخله احملفوظ دينه سوى وما
أصال املشروع كغري املنسوخ والشيء شرعنا. ينسخ، حفظ على هللا : قال. واحلمد

ننِإ( الذِّنلْزننحا لَنِإوركْا إن) ٩: احلجر * ونَظُاِفحلَها األعزاء األحباب أيها يا
العلي باهللا وثقة وإخالص وصرب وثبات جبد نتحملها أن وعلينا كربى مسئولية علينا

قال الذي اُهللا(: العظيم دعومهِلفَنختسلَي الصاِلحاِت وعِملُوا كُمِمن آمنوا الَِّذين
اْالَ قَبِلِهمِفي ِمن الَِّذين لَفختاس كَما قلوبكم) ٥٥: النور* رِض من وأخرجوا

ومها السيل، كغثاء غثاء وصرنا التقهقر لنا سببتا اللتني وكراهية: اآلفتني الدنيا حب
ِعمو(املوت، عمرانآ * اِرربَألِلريخاِهللادنا قبل) ١٩٨: ل ميوت ال واإلنسان

وال األحوالأجله، من حبال بعده اللغة. حييا األوالد تعليم من املسئولية هلذه والبد
الدين وترمجان القرآن لغة ألا القرآن، بعد يف. العربية املسلمني حمبة غرس من والبد

ومن أحبهم، وسلم عليه اهللا صلى فبحبه العرب أحب فمن العرب، وحمبة قلوم
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وسل عليه اهللا صلى فببغضه بيتهأبغضهم آل من الشرفاء وخصوصا أبغضهم، م
والسنةال بالدين متسكوا ما الطاهرين، آله. طيبني من فليس سبيله عن حاد .فمن

للدين، والغرية وأهلها، والسيئات الكفر وبغض اخلريات فعل اعتياد من والبد
وإن معهم أحسن الناس أحسن إن إمعةً يصري يتعلم مل من معهمأفإن أساء .ساؤا

وإن معهم أحسن الناس أحسن إن التبعية من اإلنسان خيرج واليقني العلم وبنور
إساءم اجتنب أوالد. أساؤا فإن نسبه النقطاع سببا الولد إمهال يكون وقد

بدليل بأوالدهم فليسوا وإالّ العمل أصلحوا إن صاحلون لَيس(الصاحلني هِان وحن يا
عملٌ هِان ِلكاَه اِلٍحِمنص رمن). ٤٦: هود* غَي نوح بن كنعان حق يف وهذا

اجلاهلني. صلبه من نكون أن من باهللا .فنعوذ

الفروض: خامسا على احملافظة يف واإلجتهاد باجلد وصييت لكم أجدد إنين
و ذكرهاآلوالسنن عن والغفلة اهللا عن اإلعراض كثر فإنه واألوراد، واألذكار داب

بق واكتفاء األرواحتشاغال قوت عن األشباح كمال. وت وال لإلنسان شرف فال
ربه وبني العبد بني يصل الذي احلبل هو إذ تعاىل، هللا بذكره صحبة. إالّ رفضوا وقد

واألتقياء والعلماء واألولياء واملشايخ أرى. الصاحلني األحباب-وأنا من-أيها أن
باألوراد أ.. متسك وحمبة وجلّ عز اهللا بذكر رفضاشتغل ومن املقربني، وليائه

اهللا أولياء وعادى اهللا ذكر ترك ورفعه. األوراد البخاري خرج يل(وقد عادى من
باحلرب آذنته فقد عليه)وليا اهللا صلى النيب على والصالة اإلستغفار باألوراد وأعين

اهللا وذكر أو. وسلم كفّركم فمن األوراد، أفضل فهو القرآن من تيسر ما بعد هذا
لكالمهبد تلتفتوا فال األعمال ذه )  ١١٧: األنعام * ينِدتهمالِْبملَعأَوهو(عكم

تعرف املمات فعند مبتدعون أنكم وادعى السنة باتباع عابكم فمن سنن، هذه فإن
.التركات

الرجل: سادسا أكل ما أطيب فإن الكد، من والبد للمعاش، والكسب العمل
ي ال اهللا وإن كسبه، طيبامن إالّ عنه. قبل اهللا رضي عمر سيدنا عن جيلس(ويروى ال
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ورقا وال ذهبا متطر ال السماء أن علمتم وقد اهللا يرزقين ويقول اهللا)  أحدكم وإن
قال البطال، العبد ويكره احملترف املؤمن فَذَِافَ(: حيب )  ٧: حاشرناال* بصانفَتغْرا

اآلخرة ألجل والعبادة الطاعة من قالوافالبد للدنيا، والعمل مقبلة ارحتلت : اليت

غدا( متوت كأنك آلخرتك واعمل فيها خالدا كأنك لدنياك والكسب) اعمل
احلرف وسائر ا القيام حيسن ملن والتجارة عليها يقدر ملن .باحلراثة

ميت فكأنه يعمل مل فمن العمل، عن عبارة عمل. فاحلياة يصري النية وبصدق
فا لآلخرة، بالنياتالدنيا تمنِإو(ألعمال عمران *  ِةاميِقالْمويمكُورجأُنَوفَّوا : آل

١٨٥.(

اإل: سابعا إن والسياسةالسياسة، الدين بني فرق ما الدين. سالم فرجال
السياسة رجال يكونوا أن وفعال. ميكنهم قوال اإلسالم رفع يف سياسته املسلم . ولكن

تباين سياسة يف أعان بدنياهومن أخراه باع فكأمنا جاه أو ملال عباد. الدين اهللا اهللا
مرا كان ولو احلق قل ملراده. اهللا، والتسليم وقوة، حول كل من العبد براءة مع هذا

بالقضاء والرضى مظهر كل .يف

وأمرا ملوك من الدول أرباب مع املوافقة السياسة للحكوماتءومن ورؤساء
اإل كرامة ميس ال ما كل اخلالقيف معصية يف ملخلوق طاعة ال فإنه واملداراة. سالم،

حرام واملداهنة هي. صدقة واملداهنة الدين، لسالمة الوسع يف ما بذل هي فاملداراة
الدنيا لسالمة الشرع مراد .ترك

سيدنا أمة يدارك أن املسلمني افتقار بلسان وأسأله اهللا إىل أتضرع اخلتام ويف
وس عليه اهللا صلى ويرضىحممد حيب ملا اجلميع ويوفق احملمدية، امللة وينصر لم
املرضي قلوبنا مبنه وبركاته. ويداوي تعاىل اهللا ورمحة عليكم انتهى. والسالم

KULEH-NIGERIA 

 

*  *  * 



 -٣٠٤-

احملبوب(در ديار اىل القلوب گويد) جذب مى الدهلوي احلق :لعبد

و محمٍد سيِدنا علَى صلِّ مِمناَللَّه ِبها تنِجينا صالَةً محمٍد سيِدنا آِل علَى
ِمن ِبها وتطَهِّرنا اْحلَاجاِت ِميعج ِبها لَنا وتقِْضى واْلبِلياِت واْآلفَاِت اْالَهواِل جِميِع

نلِّغبوت الدرجاِت اَعلَى كدِعن ِبها وترفَعنا السيِّئَاِت ِمنجِميِع اْلغاياِت اَقْصى ِبها ا
اْملَماِت دعبو اْحلَياِت ِفى اْخلَيراِت جِميِع

واز است وآخرت دنيا ومقاصد مهمات مجيع كافل درود اين خواندن
است بار سيصد آن واقل است وجمرب منقول ودريا كشىت آفات از جنات .جهت

تعاىل اهللا ِللوقوو(: قال العظيم)  انسحاِسلنا اهللا صدق
الرحيم الرمحن اهللا أمجعنيبسم وصحبه وآله الكرمي النيب على اهللا .وصلى

ومثيب خاشع إليه منيب كل جميب الصنائع وموسع البدائع مبدع هللا احلمد
طائع« إليه متحبب اجلامع» كل الفرد والغوث اهلامع الغيث على والسالم والصالة

اخلامت الفاتح آدم ولد وعلىسيد هاشم بن املطلب عبد بن اهللا عبد بن حممد سيدنا
وسلمآ وصحبه الوالّيت. له دانان بن عمر األعز األكرم السيد إيلّ كتب فقد بعد أما

بالصلحاء مشهورة موريتانيا يف مدينة ووالّته العليا بفولتا ويقيا يف القاطن األصل
امل تاكوربرت ومدينة النعمة مدينة بني وتقع والّتهواألدباء أهل وحيتفل وريتانيتني،

االحتفال أن فيه يذكر كتابا عمر األخ وكتب رائعا، احتفاال الشريف النبوي باملولد
الشر النيب البينةيمبولد بالدالئل جوابه رد على باهللا فاستعنت مكروهة بدعة ف

ومسيته الربية خري وسرية والصوفية الفقه كتب أثبتته مبا الواضحة الدرب«: واحلجج
املأمون النيب مولد ذكر يف وإليه. »املصون توكلت عليه باهللا، االّ توفيقي وما قلت

يف العظيم الرسول ملولد حيتفلون اليوم وإىل بعيد عهد من يزالوا مل والناس أنيب،
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السرية وكتب النيب، مولد كتاب األول ربيع ليايل يف ويقرأون االسالمية، البالد سائر
واملدا وسلم،النبوية، عليه اهللا صلى مليالده والسرور الفرح فيه ويظهرون احملمدية، ئح

املناسبة ذه باالحتفاالت األموال وينفقون الضيوف، فيه ويكرمون للفقراء ويتصدقون
املخطئ فهو خمطئون القرون مرور على الغفري اجلمع هذا أن زعم ومن .العظيمة،

اجلليل مواهب كتاب باخلط]١[ويف منرةاملعروف يف التنبيه٤٠٦اب يف
زروق الشيخ قال منه من]٢[اخلامس بعض كرهه املولد يوم صيام القرطبية شرح يف

وورعه علمه صح ممن عصره يصامإ: قال. قرب ال أن فينبغي املسلمني أعياد من نه
لعله قلت انتهى ويستحسنه كثريا ذلك يذكر الغوري اهللا أبوعبد شيخنا وكان فيه

ع ابن نصهيعين ما الكربى رسائله يف قال فقد عيد: باد أنه يل يظهر فالذي املولد أما
ف يفعلونه ما وكل موامسهم من وموسم املسلمني أعياد وجوديمن يقتضيه ما هو ه

والتزين والسمع البصر وامتاع الشمع إيقاد من املبارك، املولد بذلك والسرور الفرح
الدواب، فاره وركوب الثياب فاخر علىبلبس قياسا أحد، على ينكر ال مباح أمر

ظهر الذي الوقت هذا يف بدعة األشياء هذه بكون واحلكم الفرح، أوقات من غريه
وادعاء واجلحود، الكفر ظالم فيه وانقشع الشهود علم فيه وارتفع الوجود سر فيه
من ليس وسلم عليه اهللا صلى الوجود سيد فيه ولد الذي املبارك الشهر هذا أن

للغايةامل مستثقل أمر واملهرجان بالنريوز ذلك ومقارنة االميان، ألهل املشروعة واسم
األيام من خال فيما كنت ولقد املستقمة، اآلراء وتدفعه السليمة القلوب منه تشمئز
بن احلاج سيدي هناك وجدت أن فاتفق البحر ساحل إىل املولد يوم يف خرجت قد

أصحابه من ومجاعة اهللا رمحه األلوانعاشر خمتلفة أطعمة بعضهم أخرج وقد
ذاك إذ وكنت األكل يف مشاركتهم مين أرادوا لذلك قدموها فلما هناك ليأكلوها

سيد إيلّ فنظر صائم إين هلم فقلت أنيصائما معناه ما يل وقال منكرة نظرة احلاج

                                                 

)
١

اخلليل(مؤلف)  خمتصر شرح يف اجلليل سنة) مواهب تويف املالكي اخلطاب  .]م١٥٤٧. [هـ٩٥٤حممد

)
٢

سنة)  تويف املالكي الفاسي زروق الغرب.] م١٤٩٤. [هـ٨٩٩أمحد طرابلس  يف
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فتأ العيد يوم مبرتلة هو إذ الصيام مثله يف يستقبح وسرور فرح يوم اليوم ملتهذا
انتهى فأيقظين نائما كنت وكأنين حقا فوجدته كالمه

خليل الشيخ خمتصر شرح الدردير على الدسوقي حاشية ٥١٨منرة]١[ويف
املولد يوم صوم بأن بعضهم قال كما املكروه الصيام مجلة من اليوم هذا أن على تنبيه

امل رب إذن بغري الضيف صوم وكذا باألعياد له إحلاقا مكروه انتهىاحملمدي رتل
اخلرشي شرح وعاشوراء]٢[ويف املصنف قول عند خليل الشيخ خمتصر على

قال انتهى: وتاسوعاء املسلمني أعياد من ألنه املولد يوم صوم بعضهم وكره
تأليف مالك اإلمام مذهب على املسالك ألقرب السالك بلغة كتاب ويف

الصاوي أمحد الشيخ الكامل اللوذعي العامل للقطبع]٣[العامل الصغري الشرح لى
الدردير أمحد سيد منرة]٤[الشيخ منه األول .٢٢٧اجلزء

بعضهم:تنبيه قال كما املكروه مجلة له: ومن إحلاقا احملمدي املولد يوم صوم
الدسوقي يف كما انتهى املرتل رب إذن بغري الضيف صوم وكذا ]٥[ باألعياد

ويف. 
العال تأليف املعني واملورد الثمني منرةالدرر املالكي أمحد بن حممد الشيخ ٣٢٤١مة

زروق الشيخ وورعه: قال علمه صح ممن عصره قرب من بعض كرهه املولد صيام
بن احلاج سيدي بالشيخ عصره قرب من ويعين انتهى املسملني أعياد من أنه قائال
بن محدون سيدي العالمة حاشية ويف انتهى آمني جبميعهم تعاىل اهللا نفعنا عاشر

منرةاحل املالكي العاشر البن امليارة شرح على ألنه٦٧اج مكروها فيه الصيام يعد
عن زروق الشيخ نقله املسلمني أعياد من وألنه وسلم عليه اهللا صلى النيب مولد يوم

الدباغ العزيز عبد سيدي فارس أبو باهللا العارف الشيخ قال بل عباد ]٦[ابن
أهل:  ان

                                                 

)
١

سنة)  تويف املالكي خليل  .] م١٣٦٦. [هـ٧٦٧الشيخ

)
٢

سنة)  تويف املالكي اخلرشي  .]م١٦٩١. [هـ١١٠٢حممد

)
٣

سنة)  تويف اخللويت املالكي الصاوي  .]م١٨٢٦. [هـ١٢٤١أمحد

)
٤

سنة)  تويف االزهري املالكي الدردير  .]م١٧٨٧. [هـ١٢٠١أمحد

)
٥

سنة) تويف املالكي املصري حممد  .]م١٨١٥. [هـ١٢٣٠الدسوقي

)
٦

سنة)  تويف الدباغ العزيز فاس.] م١٧١٩. [هـ١١٣١عبد  يف



 -٣٠٧-

فيه يتحرون والبصرية يهمهماخلري ما مجيع من لديهم وأوكدها عندهم األمور أهم
ذلك وغري صاحل ولد إلتماس بنية الزوجة مجاع حىت والدنيا الدين أمور من أمره
جنابه اىل واإلجنياش إليه واإلستناد وسلم عليه اهللا صلى النيب بركة إلتماس بقصد

الربك ومنبع كلها اخلريات أصل هي اليت وبواسطته به وقمنيواالعتصام بأسرها، ات
وسلم عليه اهللا صلى معه األدب جانب يقتضيه ما وراعى النية هذه له حصلت ملن

منرة أيضا اإلبريز ذهب ومن انتهى املرغوب واية املطلوب غاية ينال وأما١٩٤أن
اهللا صلى النيب فيها ولد اليت الساعة هي بأا عليها الكالم سبق فقد الديوان ساعة

و وسلم األحاديثعليه ا وردت اليت األخري الليل ثلث من اإلستجابة ساعة هي اا
أن اهللا من يرجو وسلم عليه اهللا صلى مولده ليلة يف احتفل من كل كذلك قلت انتهى
أجاب دعاءه، إجابة اهللا من حيب مسلم كل أن شك وال اإلستجابة، بساعة يوفقه

عليه اهللا صلى والدته ساعة بربكة دعاءه انتهىاهللا آمني اهللا، عند وجباهه وسلم
العش على بركي شرح على الصفيت حاشية منرةمويف املالكية فائدة١٧٥اوية

من والعشرين والسابع لزكريا، استجيب فيه ألن احملرم ثالث صوم أيضا يستحب
ذي من والعشرين واخلامس فيه، بعث وسلم عليه اهللا صلى املصطفى ألن رجب

الكعبة ألن علىالقعدة نزلت لنسخآاملشرفة شعبان ونصف الرمحة، ومعها فيه دم
فيه عليه. اآلجال املصطفى مولد يوم وأما ذلك، يف للترغيب واالثنني واخلميس

وهذا انتهى املسلمني أعياد من ألنه صومه يكره العلماء بعض فقال والسالم الصالة
وطري مذهبنا عني ألنه اعتماد وأصح برهان وأقوى دليل املدينةأدل عامل إمامنا قة
انتهى آمني به ونفعنا اهللا ورمحه عنه اهللا رضي أنس بن مالك

األصحاب من التيجاين الشيخ مع تالقى عمن احلجاب كشف كتاب ويف
منرة سكريج أمحد احلاج اهللا٥٤لسيد رمحه فقد: قال الشريف املولد ليلة أما

ألصحابه عنه اهللا رضي التيجاين سيدنا بلغيناستحسنها وقد قيامها على وحضهم
أنه تعاىل اهللا رمحه العريب سيدي الصاحل الويل عن مقيدا ووجدته الثقة لسان على
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قال: قال عنه اهللا رضي األمحر بن الوهاب عبد احلاج سيدي لدار: حدثين مشينا
واملوا األعياد ليايل يف عادتنا على الشريف النبوي العيد ليلة التيجاين الشيخ سمموالنا

يئ ومل املباركة الليلة هذه يف به العمل من الشيخ به يأمرنا ما ننتظر النهار عشية
ليلة يف ذلك هيأنا كنا ألننا ذلك وغري والشموع املصابيح من شيئا الزاوية أمور من
الزاوية وسد باطفائها أمرنا املصابيح أشعلنا ما وبعد رمضان، من والعشرين السابع

معن يفعل أن ملافخفنا مث شيئا الليلة أمور من يئ مل فلذلك الليلة هذه يف ذلك مثل ا
حمللنا نعود فقلنا تريدون؟ أين اىل قال عنه اهللا رضي سيدنا عند من اخلروج أردنا

الشريف: فقال العيد ليلة هذه فقال سيدنا؟ يا شيء ألي فقلنا الزاوية؟ اىل متشون أال
ع بالصالة هذه ليلتكم وأحيوا ومدحهفسريوا وسلم عليه اهللا صلى حممد النيب لى

يا عنه اهللا رضي للشيخ األمحر بن الوهاب عبد سيد فقال البوصريي، مهزية واقرأوا
ا وسلم عليه اهللا صلى له املادحون يستعمله مما غريه أو بالنشيد اهلمزية نقرأ سيدي

عنه اهللا رضي الشيخ له فقال األمداح؟ من غريها كذل: أو ياإقرأوها قال مث ك،
رضي سيدنا له فقال اجلمعة؟ ذكر هيئة على ال أم شيئا نذكر أكملناها فاذا سيدي
هذا وسلم، عليه اهللا صلى النيب على فيها يصلى ليلة هي وإمنا تذكروا ال عنه اهللا

انتهى املباركة الليلة هذه شأن يف عنه اهللا رضي به حدثين ما معىن
احت على الناكر أيها وفكر أمحدانظر سيدنا استحسنه كيف النبوي املولد فال

وسلم عليه اهللا صلى حممد جده به أمر مبا إالّ يأمر ال الذي الرباين والغوث التيجاين،
واألتقياء األولياء سيد وهو وسلم عليه اهللا صلى حممد جده عنه ى مبا إالّ ينهى وال

و معهم اهللا جعلنا الساعة، قيام إىل آدم لدن من علىوممدهم آمنيأمقتدين .ثرهم

على ينفي أو ينكر مث له، ولد ابن تسمية مبناسبة وحيتفل يفرح للذي عجبت
حممد السعادات ونرباس الكائنات، وفخر املخلوقات، سيد املولد احتفال مشروعية

وسلما عليه اهللا صلى اهللا عبد !بن

ت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حممد كتاب رضا(ليفأويف أمني)حممد
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نصه ما سابقا القاهرة جامعة قال: مكتبة وسلم عليه اهللا صلى النيب مبولد االحتفال
النوري الشيخ شامة أبو ]١[اإلمام

كل:  يف يفعل ما زماننا يف أبدع ما أحسن ومن
واظهار واملعروف الصدقات من وسلم عليه اهللا صلى مولده ليوم املوافق اليوم يف عام

ذ فان والسرور اهللالزينة صلى النيب مبحبة مشعرة للفقراء اإلحسان من فيه ما مع لك
اجياد من به من ما على تعاىل هللا وشكرا ذلك، فاعل قلب يف وتعظيمه وسلم عليه

للعاملني رمحة أرسله الذي وسلم عليه اهللا صلى اهللا . رسول

السخاوي أهل: قال زال ال مث الثالثة القرون بعد حدث املولد عمل ان
ويتصدقوناإلس النبوي املولد يعملون الكربى واملدن اإلسالمية األقطار سائر يف الم

بركاته من عليهم ويظهر الكرمي مولده بقراءة ويعتنون الصدقات بأنواع لياليه يف
عاجلة. » عميم«فضل وبشرى العام ذلك يف أمان انه خواصه من اجلوزي ابن وقال

واملرام البغية اح. بنيل أحدث من امللكوأول هو امللوك من اهللا صلى النيب ملولد تفاال
صاحب سعيد أبو من» أربيل«املظفر شرقي جنويب تقع العراق يف مدينة وأربيل

الفرس جيوش الكبري األسكندر كسر منها بالقرب إيران، طريق على املوصل
بالدهم له .فانفتحت

مساه تأليفا دحية بن احلافظ له ال: وألّف مولد يف النذيرالتنوير فأجازه. بشري
دينار بألف املظفر األول.. امللك ربيع يف يعمله وكان املولد الظفر امللك وصنع

كان انه وقيل عادال عاقال بطال شجاعا شهما وكان مجيال احتفاال به وحيتفل
صاحب موسى محو أبو السلطان وكان دينار ألف ثالمثائة النبوي املولد على يصرف

مد وتلمسان وهرانتلمسان، ومدينة املغربية وجدة مدينة بني تقع اجلزائر مشال يف ينة
املغرب ملوك يعمله كان كما اإلحتفال غاية املولد ليلة حيتفل وكان اجلزائرية
عبد أبو سيدي احلافظ حكاه ما له احتفاله ومن قبله، وما العصر ذلك يف واألندلس

في األرواح راح كتاب يف التلمساين مث التنسي الشعراهللا من محو أبو املوىل قاله ما
                                                 

)
١

سنةأ)  تويف الشافعي الشامي الرمحن عبد شامة  .]م١٢٦٧. [هـ٦٦٥بو
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ونصه اإلقتراح حسب على ذلك يوافق وما األمداح من فيه ليلة: وقيل يقيم كان أنه
احملروسة تلمساين من مبشورة والسالم الصالة أفضل صاحبه على النبوي املولد
وزرايب مصفوفة منارق من شئت فما وعامة خاصة الناس فيها حيشر حفيلة مدعاة

و املنمنةمبثوثة الربيع أزهار كأا ومشع مغشاة بالذهب ووسائد موشاة بسط
الناس رتب وختامر األرواح، رياها حسن وختاجل النواظر ا وتستلذ األنفس فتشتهيها
ذلك وبعثب واإلجالل الوقار أة اجلميع علت وقد احتفال ترتيب مراتبهم على

وا الصالة عليه املصطفى بأمداح املستمعون يفحيتفل ترغب ومكفرات لسالم
من ويأتون أسلوب اىل أسلوب ومن فن اىل فن من فيها خيرجون اآلثام عن االقالع

انتهى القلوب مساعه اىل وترتاح النفوس له تطرب مبا ذلك
النبهاين امساعيل بن ليوسف اللدنية املواهب من احملمدية األنوار منرة]١[ويف

و٢٨ عليه اهللا صلى مولده وليلة عليهمنه اهللا صلى ولد القدر، ليلة من أفضل سلم
عليه اهللا صلى وأرضعته يوسف بن حملمد كانت اليت الدار يف املكرمة مكة يف وسلم
وقد والسالم الصالة عليه بوالدته بشرته حني أعتقها هلب أيب عتيقة ثويبة، وسلم

إالّ النار يف فقال حالك ما له فقيل املنام يف موته بعد هلب أبو يفرؤي عين خيفف أنه
ذلك وان أصبعيه برأس وأشار ماء هاتني أصبعي بني من وأمص اثنني ليلة كل

له وبإرضاعها وسلم عليه اهللا صلى النيب بوالدة بشرتين ما عند لثويبة قال. باعتاقي
ليلة بفرحه جوزي بذمه القرآن نزل الذي الكافر هلب أبو هذا كان فاذا اجلزري ابن

صلى النيب وسلممولد عليه اهللا صلى أمته من املوحد املسلم حال فما وسلم عليه اهللا
ويب مبولده جزاؤهذيسر يكون امنا وسلم عليه اهللا صلى حمبته يف قدرته إليه تصل ما ل

النعيم جنات العميم بفضله يدخله أن الكرمي اهللا .من

العالمة العامل تأليف والرقائق املواعظ يف الفائق الروض كتاب واحلربويف
يف واألربعني الثالث الس يف آمني بربكته اهللا نفعنا احلريفيش الشيخ الفهامة البحر

                                                 

)
١

سنة)  تويف النبهاين بريوت.] م١٩٣٢. [هـ١٣٥٠يوسف  يف
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منرة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول به١٩٣مولد اهللا رفعها اليت أمته على فيجب
من عيدا والدته ليلة يتخذوا أن القمم شوامخ عزمه بسيوف طاهلا وما األمم على

وجيت األعياد والفقراءأكرب الغرباء باكرام اليه ويتقربوا االجتهاد غاية به الفرح يف هدوا
أمساعومي على مولده قصة ويتلوا والضعفاء واألرامل اليتامى اسعاف يف وصيته تثلوا

يف ليتقرر الشيم وحماسن الكرم من بوجوده اهللا أوجده ما عندهم فيتحقق األمم
واالطخوا املكانة من اهللا عند له ما انتهىرهم مثله انسان من اهللا خلق ما وانه مكان

جعفر سيد الشيخ احلجة العالمة العامل تأليف وسلم عليه اهللا صلى النيب مولد ويف
الدين]١[الربزجني مجال أمحد السيد الشيخ الثبت الزكي للعامل وأرضاه عنه اهللا رضي

منرة وال٢٨التونسي اهللا رسول على والسالم والصالة هللا شرحاحلمد يف املنجي قول
والسالم الصالة عليه مولده بنشر ويهتمون حيتفلون اإلسالم أهل زال وال الربزجني
ويظهر السرور ويظهرون الصدقات بأنواع ليلته يف ويتصدقون الوالئم ويعملون

عميم فضل كل بركاته من امل. عليهم أحدث من سعيدوأول أبو املظفر امللك ولد
حيتفل فكان أربيل مجيالصاحب احتفاال يف. له مساطه يف حضر من بعض حكى

ألوف وعدة دجاجة آالف وعشرة مشويا غنم آالف مخسة فيه عد أنه املوالد بعض
عليهم فيخلع والصوفية العلماء أعيان املولد يف عنده حيضر وكان أخر أنواع من

ومات امللك يف مدته فطالت دينار، ألف ثالمثائة املولد على يصرف حماصراوكان
شجاعا شهما السرية حممود اهلجرية وستمائة ثالثني سنة بفلسطني بعكا األفرنج
عاجلة وبشرى العام على أمان انه املولد عمل خواص من جرب ومما عاملا، عاقال

انتهى أعيادا املولد شهر ليايل اختذ امرئا اهللا فرحم املرام بنيل
النيب منامه يف رأى أنه به يوثق من حكى تلكوقد ويف وسلم عليه اهللا صلى

وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يا الرائي فقال للمولد األفاضل بعض احتفل الليلة
فقال وفالن؟ فالن فعل ما املؤلف: أيسرك قاله ما آخر إىل به فرحنا بنا فرح . من

                                                 

)
١

ا)  امساعيل بن سنةجعفر تويف الشافعي املنورة.] م١٨٩٩. [هـ١٣١٧لربرجني املدينة  يف
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أفضل قوله عند السوسي سعيد بن حممد السيد اإلمام لنظم املقنع املسمى شرح ويف
يف مولدما وسلمالعام عليه اهللا صلى :النيب

األول ربيع اإلثنني يوم مرسل* يف خري طيبة أتى فيه
أفضل وسلم عليه اهللا صلى مولده ان العام يف ما أفضل قولك ظاهر قلت فإن

عنها اهللا قال اليت القدر ليلة حىت كلها العام هو)ٍرهشِفلْاَنِمريخ(أيام نعم قلت
عليحدثين. كذلك بن اهللا عبد سيد حممد أبو حمياي ومسط وموالي سيدي شيخنا

ليلة من أفضل أا املعيار يف ورأيت ذلك على وقع اإلمجاع أن احلسين طاهر بن
الفرح من فيه يكثر أن مسلم لكل وينبغي فانظرها وجها وعشرين بنيف القدر

شرح املمتع يف كذا للسنة موافقا مبنصبه يليق وما اهللاوالسرور عبد أيب للشيخ املقنع
انتهى السوسي سعيد بن حممد ]١[سيدي

الكردي حممد الشيخ الغيوب]٢[ذكر عالم معاملة يف القلوب تنوير كتابه يف
فيه املعروف: قال املكان يف مبكة ولد وسلم عليه اهللا صلى أنه يعرف أن ينبغي ومما

ربي من عشر الثاين اإلثنني يوم فجر قبيل الليل األولبشوق من. ع أفضل الليلة وهذه
انتهى ليلة كل يف الرسول فيها ولد اليت الساعة يف الدعاء ويستجاب القدر ليلة

دحالن زيين بن أمحد السيد ذكر كتابه]٣[ومما يف املكرمة مكة الدرر(مفيت
قال) السنية أن إىل طويل كالم تعاىل: بعد اهللا اِهللا(: قال آِئرعش ظِّمعي نموِمن فَِانها

الْقُلُوِب تعاىل) ٣٢: احلج*تقْوى اِهللا(: وقال حرماِت ظِّمعي نمبِِّهور دِعن لَه ريخ وفَه
املولد)٣٠: احلج* وقراءة والدته بليلة الفرح وسلم عليه اهللا صلى تعظيمه ومن

الطع واطعام وسلم عليه اهللا صلى والدته ذكر عند يعتادوالقيام مما ذلك وغري ام
وقد وسلم، عليه اهللا صلى تعظيمه من كله ذلك فان الرب أنواع من فعله الناس
يف فألفوا العلماء من كثري بذلك واعتىن بالتأليف ا يتعلق وما املولد مسألة أفردت

                                                 

مؤلف) ١( املراكشي املالكي السوسي بالرسول(حممد التوسل يف العقول سنة) موافقة  .]م١٦٧٨. [هـ١٠٨٩تويف

)
٢

سنة)  تويف الشافعي الكردي املنورة] م١٧٨٠. [هـ١١٩٤حممد املدينة  يف

)
٣

دحالن)  زيين بن سنةأمحد تويف املنورة.] م١٨٨٧. [هـ١٣٠٤الشافعي املدينة  يف
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انتهى والرباهني باألدلة مشحونة مصنفات ذلك
الصاوي حاشية يف واست]١[وكما اجلاللني اإلمامعلى بقول النظم شارح دل

أعياد من عيد وسلم عليه اهللا صلى املصطفى مولد الكربى رسائله يف عباد ابن
بتمامه احلطاب يف كما كالمه آخر إىل احتفال. املسلمني على الناكر فلينظر قلت

العلماء وأقوال املذكورة الكتب عليه اشتملت ما وسلم عليه اهللا صلى النيب مولد
م مولدالصحيحة يوم أن على الصوفية السادة وشيوخنا الذهيب السين مذهبنا أهل ن

على ساطع وبرهان قاطع دليل املسلمني أعياد من عيد وسلم عليه اهللا صلى النيب
لعوده، إالّ عيدا مسي ما العيد ألن فيه، اإلحتفال وطلب له اإلجتماع مشروعية

والسر الفرح واظهار وتعظيمه فيه الناس العودواجتماع وطلب والصدقة اهللا وِنعم ور
قال من اهللا رحم انتهى عنه منهي وذلك تقشف، ذلك عدا وما خبري، هلم أي :عليهم

صحيحا قوال عائب السقيم* وكم الفهم من وآفته
أيضا

ساطعة األفق يف الضحى مشس ضر بصر* ما ذا ليس من ضوءها يرى ال أن
أيضا

شروقها عند الشمس نور حجاب؟وقد* أتنكر دون العني قابلتها
التمكن مع وتركه كبري وخطأ خسران الشريف النبوي املولد احتفال وانكار

كثري خري من حرمان .منه

األرض مشارق يف وخلفا سلفا العمل به جرى النبوي املولد عيد واحياء
الصادق أخرب كما الكل استحسنها بدعة من فكم بدعة كان وان فهو ومغارا

ص وسلماملصدوق عليه اهللا الضال(: لى على أميت جتتمع أيضا. )لال استحسنه ومن
واحتفل والوالية والطاعة بالعلم يوصفون ممن الثقات السادة من عصرنا يف وأثبته

إ بلدته يف منهم وهمىلكل تعاىل رمحته اىل أرواحهم اهللا قبض ووالدنا: أن شيخنا
                                                 

)
١

سنة)  تويف اخللويت املالكي الصاوي  .]م١٨٢٦. [هـ١٢٤١أمحد
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مدينة من بكر أيب احلاج اهللا«الشيخ وكذا» رمحة العليا، الشيخبفولتا ومسه صنوه
مدينة من بكر أيب مودو»  توجم«احلاج احلاج السيد أيضا» توجم«مندوكذا

من عيسى احلاج السيد جيلقو» بارن«وكذا قاضي السيد اهللاقوكذا نور
الثقلني سيد جباه آمني م ونفعنا ورضوانه رمحته سحائب عليهم وأفاض ضرائحهم

الوقت قوةوبصاحب وال حول وال الوكيل ونعم اهللا وحسبنا اهللا، محاه أمحد شيخنا
أن به ونعوذ أعمالنا، وسيئات أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ العظيم، العلي باهللا االّ
مضالت من حيفظنا أن سبحانه ونسأله نعلمه، ال ملا ونستغفره نعلمه شيئا نشرك

وع حممد سيدنا على اهللا وصلى واألهواء انتهىالفنت وسلم وصحبه آله لى
الثالثا يوم يف منه الفراغ شعبان٢٢ءكان به١٣٩١من واملوافق ١٢هجرية

.ميالدية١٩٧١أكتوبر

ونصريا وليا املسلمني وجلميع لنا اهللا العاملنيكان رب هللا . واحلمد

مي حممد سيد اعالشيخ
اهللا«بـ العليا» رمحة فولتا

BURKINA  FASO 

الر اهللا الرحيمبسـم محن
الفرح لنا مت اخللق خري انشرح* مبولد به املؤمنني وصدر ال ومل
مبدحه فاحد العشاق حادي امتدح* فيا له العاملني يف من فاز فقد

قد النبوي املولد يف مبا مرح* وحدث عندهم فيه أناس روته
مساعه عند األرواح الشبح* فتنتعش به السرور فرط من ويرقص

وحمي الدجىأما أشرق قد منه رجح* ا قد الكون بسائر له وفضل
حممد العاملني كل ساد انفتح*لقد ما لواله والكون وفاقهم
وجوده الوجود، اهللا فتح وانفسح* به الكل عمم قد يده على
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خبمرة فيه احلب أهل واسق الترح* فقم غمم قلبهم عن انكشفت ا
ذكره عند اجنلت إالّ غمة م* فال اتضحوال بأنواره االّ نهج
حممد حبب البشرى لكم الفرح* وقل يكمل ا بأمداح فقوموا

واعمروا احلب على دوموا لكم املنح* هنيئا تعمكم عمرا بأمداحه
بسرده القلوب حتيا جنح* فمولده له بالسرور مرام وكل
فإمنا فيه األمداح من مدح* وأكثر ملن للمحب السرور كمال

اهللا رسول لربهومدح وضح* محد النيب حبب ما إالّ محد وال
حتية كمال املوىل من نفح* عليه ا عرف منه قبول حبسن

كتب ناشر والطباعة–إن للنشر احلقيقة حسني–دار املرحوم هو
عام املتولد والرضوان الرمحة عليه ايشيق –مبنطقة.] م١٩١١. [هـ١٣٢٩حلمي

إستانبول سلطان منوأعداد-أيوب مصنفا وستون ثالث نشرها اليت الكتب
عشرة وأربع أوردية مصنفات وثالث الفارسية من مصنفا وعشرون وأربع العربية
فرنسية لغات إىل الكتب هذه من بترمجتها أمر اليت الكتب ومقدار التركية من
ومجيع كتابا وأربعني وتسعة مائة بلغت أخر لغات وإىل وروسية وإجنليزية وأملانية

يفه طبعت الكتب والطباعة–ذه للنشر احلقيقة طاهرا-دار عاملا املرحوم وكان
الكامل الويل الفهامة البحر احلرب للعالّمة تتلمذ وقد اهللا ملشيئة وتابعا صاحلا تقيا
االرواسي احلكيم عبد السيد النسب عايل والكرامات واخلوارق املعارف ذي املكمل

وظه منه وأخذ الباري رمحة نداءعليه لىب وقد مكمل وكامل فاضل إسالمي كعامل ر
ليلة وتويف املتعال شعبان(٢٦/١٠/٢٠٠١على٢٥ربه شهر من التاسع على الثامن

النبوية اهلجرة من وألف وأربعمائة وعشرين إثنتني سنة والدته) املعظم حمل يف ودفن
جناته فسيح واسكنه الواسعة برمحته اهللا تغمده سلطان أيوب  .آمنيمبقربة
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الفهرست
الرقم املوضوع

الكربى  ٤..............................................................................................................................................النعمة

بياِن ِيف وسلَّمفَصلٌ علَيِه اُهللا صلَّى النِبيِّ موِلِد  ٥.......................................................................فَضِل

لَّمسو علَيِه اُهللا صلَّى معِجزاِتِه ِيف  ١٠............................................................................................فَصلٌ

دعا الْموِلِدهذَا  ٢٨......................................................................................................................................ُء

الفضول(  ٣١....................................................................................................................................)دحض

دمشق( يف  ٣٩................................................................................................................................)احلقائق

فتوى على عطارتقريظ حممود الشيخ  ٤٨...............................................................................العالمة

الدمشقي حممود الشيخ رسالة على املنورة املدينة يف املالكية مفيت  ٥٠.............................تقريظ

ا الدين برهان السيد موالنا املنورةتقريظ باملدينة ااور  ٥٠.....................................حليدرآبادي

الدمشقية  ٥١......................................................................................................................................الفتوى

الدمشقية الفتوى على  ٥٣.......................................................................................................تصديقات

النبوي الشريف احلرم يف املدرس اخليارى امحد يس الشيخ موالنا  ٥٤..............................حترير

سنبل طاهر للشيخ املدنية  ٥٧.......................................................................................................الفتوى

اجل(  ٥٨...................................................................................................................................)يالنيةالفتوى

املدراسية(  ٥٩..................................................................................................................................)الفتوى

الشافعية مفيت الربزجني امحد السيد ملوالنا الرسالة خالصة  ٦٠...............................................هذه

الشام بالد من السلط مفيت  ٦٥......................................................................................................فتوى

بريوت مفيت  ٦٨...................................................................................................................................فتوى

الطابو امام امحد الشيخ االكمل العامل االجل الشيخ  ٧٠....................................................رتقريظ

الصمد الفرد  ٧٢......................................................................................................................................هو

منكم مبرأى الوهايب فتوى  ٧٣.........................................................................................................وهذا

احلديثي  ١٠٩...................................................................................................................................ةالفتاوى
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مطلوب: مطلب التراويح وصالة واألذكار للموالد  ١٠٩.............................................االجتماع

اخلمسة: مطلب األحكام تعتريها وأا البدعة تفريق  ١١٠.........................................................يف

األنبياء: مطلب سائر على وسلم عليه اهللا صلى تفضيله  ١١١...................................................يف

نبينا: مطلب كان هل اختلفوا العلماء أن السالميف ال؟عليه أم قبله من بشرع  ١١٤....متعبدا

لنبينا: مطلب إالّ عامة دعوة األنبياء من ألحد يكن مل أنه  ١١٥...............................................يف

كافة: مطلب اخللق إىل وسلم عليه اهللا صلى إرساله  ١١٧.........................................................يف

األربعة: مطلب اخللفاء بني األفضلية  ١١٨.......................................................................................يف

اجلنة: مطلب يف ناجون الفترة أهل أن  ١١٩..........................................................................األصح

البحارجوا  ١٣٣.......................................................................................................................................هر

الدمشقي عابدين عمر بن الغين عبد بن أمحد السيد الشريف  ١٣٣................................العالمة

الرومي البسنوي اهللا عبد الشيخ باهللا العارف  ١٥٦...............................................................ومنهم

 ٢٠٧....................................................................................................................................................الوصية

سيدي باهللا العارف االمام  ٢١٣..................................................................................................ومنهم

لقر( الناس اجتماع يف وسلمفصل عليه اهللا صلى النيب مولد قصة  ٢٣٢..............................)اءة

والِْقياِم الْموِلِد ات٢٤١...........................................................................................................................ِإثْب 

والقيام املولد اثبات  ٢٤٥................................................................................................................رسالة

وهابيه رد در نقشبنديه حضرات  ٢٤٧..................................................................................سعيهاى

وسلم عليه اهللا صلى مولده يف  ٢٤٨...........................................................................................رسالة

الس  ٢٦١..................................................................................................................................عيديةالرسالة

الشريفة الوالدة  ٢٦٥...........................................................................................................................بيان

السعيدية( واملقامات االمحدية  ٢٧٨.........................................................................................)املناقب

معه( وما وسلم عليه اهللا صلى رضاعه  ٢٨٥.............................................................................)ذكر

املسائل  ٢٩٢...................................................................................................................................تصحيح
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