
 / 1صفحة  /
 (بسم اهلل الرحمن الرحيم ) 

 ىذه صورة سؤال رفع لشيخ مشايخ االسالم شمس الممة والدين الشيخ محمد الشوبرى
 ما قولكم رضى اهلل عنكم في االولياء ىل ليم( صورتو ) رضى اهلل عنو وأرضاه 

 وجود وىل كراماتيم ثابتة وىل تصرفيم ينقطع بالموت وىل يمتنع أن يقال
 مد البدوى وأضرابو انيم أولياء أو يجوز ذلك وىل يجوز التوسل بيم إلىسيدى أح

 اهلل وىل لالوتاد واالنجاب والنقباء ونحوىم وجود وىل ثبتت صحابة غير العشرة
 وماذا يترتب عمى من منع جميع ما ذكر وىل يجوز أن يحكم لمولى اذا مات ببقاء واليتو

 يجوز تقبيل توابيت االولياء واعتابيم أم ال الحتمال موتو عمى غير االسالم وىل
 وىل ثبت أن ما كان معجزة لنبى كان كرامة لولى واذا حمف شخص أن سيدى
 أحمد البدوى وأضرابو من االولياء يحنث وىل ثبت فيما ذكر دليل أو ال أفيدوا

 .الجواب مفصال أثابكم اهلل الجنة 
 واب نعم أولياء اهلل وىماليادى لمص( الحمد هلل ) فأجاب رضى اهلل تعالى عنو 

 العارفون بو تعالى حسبما يمكن المواظبون عمى الطاعات المجتنبون لممعاصى
 المعرضون عن االنيماك في المذات والشيوات موجودون لعموم قولو

 صمى اهلل عميو وسمم ال تزال طائفة من أمتى ظاىرين عمى الحق حتى تقوم الساعة
 يم باق ال ينقطع بالموت ويجوز أن يقال لسيدىولما يأتى وكراماتيم ثابتة وتصرف

 أحمد البدوى وأضرابو انيم أولياء اهلل تعالى لما شاع وذاع ومال االسماع من
 االخبار عنيم بذلك ويجوز التوسل بيم إلى اهلل تعالى واالستغاثة باالنبياء
 وكراماتوالمرسمين واالولياء وبالعمماء والصالحين بعد موتيم الن معجزات االنبياء 

 االولياء ال تنقطع بموتيم أما االنبياء فالنيم أحياء في قبورىم يصمون ويحجون كما
 وردت بو االخبار وتكون االغاثة منيم معجزة ليم والشيداء أحياء عند ربيم أيضا
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 شوىدوا جيارا نيارا يقاتمون الكفار وأما االولياء فيى كرامة ليم فان أىل

 ع من االولياء بقصد وبغير قصد أمور خارقة لمعادة يخرقيا اهللالحق عمى أنو يق
 بسببيم والدليل عمى جوازىا أنيا أمور ممكنة ال يمزم من جوازىا ووقوعيا محال وكل

 ما ىذا شأنو فيو جائز الوقوع وعمى الوقوع قصة مريم ورزقيا اآلتى من عنداهلل



 الصحيح وجريان النيل بكتاب عمرعمى ما نطق التنزيل وقصة أبى بكر وأضيافو كما في 
 ورؤيتو وىو عمى المنبر بالمدينو جيشو بنياوند حتى قال المير الجيش يا سارية
 الجبل محذرا لو من وراء الجبل لكمن اعدائو ىناك وسماع سارية كالمو وبينيما

 مسافة شيرين وشرب خالد السم من غير تضرر بو وقد جرت خوارق عمى يد الصحابة
 ومن بعدىم ال يمكن انكارىا لتواتر مجموعيا وقد سئل بعض االئمةوالتابعين 

 االكابر عمن قال ان من كرامات الولى ان يقول لشئ كن فيكون فنيى عن ذلك
 فقال من أنكر ذلك فعقيدتو فاسدة وىل ما ادعاء صحيح أو باطل فأجاب أن ما قالو

 عمى يد وليو وقد قالت االئمةصحيح اذ الكرامات االمر الخارق لمعادة يظيره اهلل تعالى 
 ما جاز أن يكون معجزة لنبى جاز أن يكون كرامة لولى ال فرق بينيما اال التحدى

 فمرجع الكرامة إلى قدرة اهلل تعالى نعم ان أراد استقالل الولى بذلك فيو كافر
 انتيى وقال شيخنا الرممى وىذه االشياء يعنى الكرامات ال يمكن انكارىا فالذى

 ثبوت كراماتيم في حياتيم وبعد وفاتيم وال تنقطع بموتيمنعتقده 
 ويخشى عمى جاحد ذلك المقت والعياذ باهلل تعالى ولالوتاد واالنجاب واالبدال

 ونحوىم وجود ورد فييم عدة أحاديث وطعن بعض الناس فييا مردود بأن بعضيا
 قدتقوى بعضا بل قال بعض الحفاظ إن بعضيا صحيح وفى المواىب المدنية و 
 خص اهلل تعالى ىذه االمة الشريفة بخصائص لم يؤتيا أمة قبميم أبان بيا

 فضميم واالخبار واآلثار ناطقة بذلك ثم قال ومنيا أن فييم أقطابا وأوتادا وأنجابا
 وأبداال عن أنس رضى اهلل عنو مرفوعا االبدال أربعون رجال وأربعون امرأة
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 مكانو واذا ماتت امرأة أبدل اهلل مكانيا امرأة ورواهكمما مات رجل أبدل اهلل رجال 

 الطبرانى في االوسط بمفظ لن تخمواالرض من أربعين رجال مثل خميل الرحمن
 عميو السالم فبيم يسقون وبيم ينصرون ما مات منيم أحد إال أبدل اهلل مكانو آخر

 شروروى ابن عدى بمفظ البدالء أربعون اثنان وعشرون بالشام وثمانية ع
 بالعراق كمما مات منيم أحد أبدل اهلل مكانو آخر فاذا جاء االمر قبضوا كميم فعند

 في الحديث نقص (  1) ذلك تقوم الساعة والبى نعيم في الحمية عن ابن عمر رفعو 
 وتحريف يعمم من الجامع الصغير اه خيار أمتى في كل قرن

 ل أبدل اهلل مكانو آخرخمسمائة واالبدال أربعون خال الخمسمائة وكمما مات رج



 وفى أرض كميا وفى تاريخ بغداد لمخطيب عن الكنانى قال النقباء ثمثمائة والنجباء
 سبعون والبدالء أربعون واالخيار سبعة والعمد أربعة والغوث واحد فسكن

 النقباء الغرب ومسكن النجباء مصر ومسكن االبدال الشام واالخيار سياحون
 االرض ومسكن الغوث مكة فاذا عرضت الحاجة في االرض والعمد في زوايا

 من االمراء العامة اجتيد فييا النقباء ثم النجباء ثم االبدال ثم االخيار ثم العمد فان
 أجيبوا واال ابتيل الغوث فال تتم مسألتو حتى تستجيب دعوتو انتيى وقال الحافظ

 يصح وأما القطبابن حجر االبدال وردت في عدة أحاديث منيا ما يصح ومنيا ما ال 
 فورد في بعض اآلثار وأما الغوث بالوصف المشتير بين الصوفية فمم يثبت
 واذا مات القطب جعل مكانو خيار االربعين واذا مات أحد االربعين جعل
 مكانو خيار الثمثمائة واذا مات أحد الثمثمائة جعل مكانو خيار الصالحين

 أجمعين وبيم يدفع اهلل تعالى عن واذا أراد اهلل تعالى أن يقيم الساعة أماتيم
 عباده البالء وينزل قطر السماء وفى السيرة الشامية قال االمام اليافعى في كتابو

 كفاية المعتقد قال بعض العارفين الصالحون كثير مخالطون لمعوام لصالح
 الناس في دينيم ودنياىم والنجباء في العدد أقل منيم والنقباء في العدد أقل

 مخالطون لمخواص واالبدال في العدد أقل منيم وىم نازلون في االمصارمنيم وىم 
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 العظام ال يكون في المصر منيم اال واحد بعد واحد فطوبى لبمدة كان فييا اثنان
 منو واالوتاد واحد في اليمن وواحد بالشام وواحد في المغرب وواحد في المشرق

 ربعة من أركان الدنيا كدوران الفمك فيواهلل تعالى يدير القطب في اآلفاق اال
 أفق السماء وقد سترت أحوال القطب وىو الغوث عن العامة والخاصة غيرة

 من الحق عميو غير أنو يرى عالما كجاىل أبمو كفطن تاركا آخذا قريبا بعيدا سيال
 عسيرا آمنا حذرا وكشفت أحوال االوتاد لمخاصة وكشفت أحوال البدالء لمخاصة

 ن وسترت أحوال النجباء والنقباء عن العامة خاصة وكشف بعضيم لبعضوالعارفي
 وكشفت أحوال الصالحين لمعموم والخصوص ليقضى اهلل أمرا كان مفعوال

 انتيى وقول السائل ىل ثبتت الصحبة لغير العشرة فجوابو نعم باالدلة الصحيحة
 أما عدة الصريحة بعدد ال يحصى وايجاد ال يستقصى ومن ثم قال بعض االئمة

 أصحابو صمى اهلل عميو وسمم فمن رام حصر ذلك رام أمرا بعيدا وال يعمم حقيقة ذلك



 اال اهلل تعالى لكثرة من أسمم من أول البعثة إلى أن مات النبى صمى اهلل عميو وسمم وتفرقيم
 في البالد والبوادى وقد روى أنو سار عام الفتح في عشرة آالف من المقاتمة والى حنين

 ثنى عشر ألفا والى حجة الوداع في تسعين ألفا والى تبوك في تسعين ألفا وقدفي ا
 روى أنو قبض عن مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا واهلل أعمم بحقيقة ذلك

 وال تختص الصحبة ببنى آدم بل تعم غيرىم من العقالء كالجن النو صمى اهلل عميو
 ت ذلك ليم عمى ثبوت بعثتو الييموسمم مبعوث الييم قطعا وأما المالئكة فينبنى ثبو 

 وفيو خالف وقال الجالل وقد عد بعض المحدثين في جممة الصحابة عيسى والخضر
لياس قال الذىبى في تجريد الصحابة عيسى ابن مريم عمييما الصالة والسالم  وا 

 نبى وصحابى فانو رأى النبى صمى اهلل عميو وسمم فيو آخر الصحابة موتا اه والرواة
 وخمسمائة وقول الحاكم أربعة آالف رده الذىبى وأين ىذا الجاحد لغير عنو ألف
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 العشرة من التيذيب واالصابة فان قمت لعمو نفى التبشير لغير العشرة بالجنة قمت
 عمى فرض ىذا ىو أيضا ممنوع بل بشر صمى اهلل عميو وسمم غيرىم كأىل بيعة

 الشجرة قال عميو الصالة والسالم ال يدخلالرضوان الذين بايعوا في الحديبية تحت 
 النار من أصحاب الشجرة أحد ان شاء اهلل تعالى فان قمت عمى ىذا ما الوجو
 في تخصيص العشرة في كونيم مبشرين بالجنة قمت قال بعضيم خبر اآلحاد
 ال يفيد العمم بل يفيد الظن والعشرة كونيم مبشرين مقطوع بو بدليل قطعى اه

 منع ذلك التعزير الالئق بحالو الرادع لو والمثالو عن الخوض في ويترتب عمى من
 ىذه المسالك وتيوره بمثل ذلك والتنقطع والية الولى بموتو كما عمم مما تقدم وال يظن
 بمسمم فضال عن ولى اهلل تعالى ىذا الظن فال يمتفت اليو وال يعول عاقل عميو وأما

 ف في جوازه بل وال كراىة في تقبيلتقبيل توابيت االولياء وأعتابيم فال خال
 أعتابيم عمى قصد التبرك كما أفتى بو العالمة الرممى رحمو اهلل تعالى ومن حمف أن

 السيد أحمد البدوى أو غيره ممن اشتير بالوالية أنو ولى هلل تعالى فيو بار في يمينو غير
 ذا االمر الظاىرحانث لبناء حمفو عمى ىذا االمر الظاىر وقولو وىل ثبت دليل قمنا ى

 غنى عن طمب دليل اذ الطمب لذلك انما يصدر عن جاحد معاند
 ال يمتفت اليو وال يعول في ىذه المباحث عميو وقد غمب ىذا
 الداء العضال عمى كثير ممن يزعم انو من أرباب االحوال



 نعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيآت أعمالنا
 ومضالت االفعال وال حول وال قوة إال

  العمى العظيم وصمى اهللباهلل
 عمى سيدنا محمد وعمى

 آلو وأصحابو
 تم
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 فيو من اهلل تعالى عمى يد القطب صاحب الوقت يعطى الزائر من المدد عمى قدر
 مقام المزور محمول عمى أنو قال ذلك قبل أن يعممو اهلل باليام أن الولى يتصرف بعد

 من جممة الكرامات االخبار ببعض( * خاتمة )  *الموت وبيذا حصل التوفيق بين كالمو 
 المغيبات والكشف وىو درجات تخرج عن حد الحصر وذلك موجود اآلن بكثرة

 واليعارضو قولو تعالى عالم الغيب فاليظير عمى غيبو أحدا اال من ارتضى من رسول
 النا ال نسمم عموم الغيب فيجوز أن يخص بحال القيامة بقرينة السياق والمراد

 مب العموم نححو لم يقسم كل انسان ال عموم السمب نحو كل انسان لم يقم واليعارضوس
 أيضا قولو تعالى قل اليعمم من في السموات واالرض الغيب اال اهلل ووجو عدم

 المعارضة أن عمم االولياء انما ىو باعالم اهلل ليم وعممنا بذلك انما ىو باعالميم لنا
 بو وىو صفة من صفاتو القديمة االزلية الدائمة المنزىة وىذا غير عمم اهلل الذى تفرد

 عن التغيير وسمات الحدوث والنقص والمشاركة واالنقسام بل ىو عمم واحد عمم
 بو جميع المعمومات كمياتيا وجزئياتيا كان أو ما يكون أو ما جاز أن يكون ليس

 تمدح بوبضرورى وال كسبى والحادث بخالف عمم سائر الخمق فعمم اهلل الذى 
 وأخبر في اآليتين المذكورتين أنو اليشاركو فيو أحد واحد فال يعمم الغيب اال ىو

 ومن سواه ان عمموا جزئيات منو فباعالم اهلل واطالعو ليم وحينئذ اليطمق
 أنيم يعممون الغيب اذ الصفة لفيم يقتدرون بيا عمى االستقالل بعممو وأيضاىم

 عمموا غيبا مطمقا الن من أعمم بشئ منو تشاركو فيو ما عمموا وانما اعمموا وأيضاىم ما
 المالئكة أو نظراؤه ممن اطمع ثم اعالم اهلل لالولياء ببعض المغيبات اليستمزم

 محاال بوجو فانكار وقوعو عناد ومن البداىة أنو اليؤدى إلى مشاركتيم لو تعالى
 اليزال واذا كان كذلكفيما تفرد بو من العمم الذى تمدح بو واتصف بو في االزل وفيما 



 فال بدع في ان اهلل تعالى يطمع بعض أوليائو عمى بعض المغيبات فان ذلك أمر ممكن
 جائز عقال وشرعا وواقع نقال عن جميورأىل السنة والجماعة من الفقياء
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 والمحدثين واالصوليين فانيم نصوا عمى ثبوت كرامات االولياء وأنيا جائزة وواقعة

 أنواع خوارق العادات الفارق بينيا وبين المعجزة اال التحدى ودعوى النبوةبجميع 
 فمن االخبار بالمغيبات اخبار الصديق رضى اهلل تعالى عنو في مرض موتو بولد يولد
 بعده ثم أنثى اذا تقرر ىذا فما وقع في الفتاوى البزازية من قولو قال عمماؤنا من قال

 انتيى يعنى تعمم الغيب بقرينة السياق أرواح المشايخ حاضرة تعمم يكفر
 مشكل اذ اليكفر بمجرد ىذا القول مع احتمال التأويل لما في التتار خانية اليكفر
 بالمحتمل الن الكفر نياية في العقوبة فيستدعى نياية في الجناية ومع االحتمال

 النياية اه وفى شرح اليداية لممحقق كمال الدين بن اليمام بعد سر كثير من
 ألفاظ التكفير والذى تحرر أنو اليفتى بتكفير مسمم أمكن حمل كالمو عمى محمل
 حسن أو كان في كفره اختالف ولو رواية ضعيفة انتيى وىو مأخوذ من الخالصة

 وغيرىا اذا كان في المسألة وجوه توجب التكفى ووجو واحد اليوجبو فعمى
 أنو يجوز أن يراد بالوجوه االقوالالمفتى أن يميل لعدم التكفير اه قال في النير غير 

 أو االحتماالت لكن يؤيد االول ما في الصغرى الكفر شئ عظيم فال اجعل المؤمن
 كافرا متى وجدت رواية نو ال يكفراه أقول ىذ اليقتضى أن يراد بالوجوه في كالم

 الخالصة االقوال فقط بل الوجوه في كالمو مستعممة في كل منيما أخدا من قول ابن
 يمام أمكن حمل كالمو عمى محمل حسن أو كان في كفره اختالف وفى جامعال

 الفصولين روى الطحاوى عن أصحابنا اليخرج الرجل من االيمان اال بجعوده
 ما أدخمو فيو ثم ما يتبين أنو ردة حكم بيا وما يشك انو ردة اليحكم بيا اذاالسالم الثابت

 الم اذا رفع اليو ىذا أن اليبادر بتكفيراليزول بشك مع ان االسالم يعمو فينبغى لمع
 أىل االسالم مع أنو يقضى بصحة اسالم المكره ثم قال قدمت ىذه المقدمة لتصير

 ميزانا فيما نقمتو من ىذا الفصل من المسائل فانو قد ذكر في بعضو أنو يكفر مع أنو
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 أنو يمعم ما استأثر اهللاليكفر عمى قياس ىذه المقدمة فميتأمل انتيى نعم من اعتقد 
 بعممو فيو كافر ال محالة وقد وردت النصوص المتظافرة الدالة عمى عمم الموتى وسؤاليم



 في القبر ونعيميم وعذابيم وتزاورىم وندب زيارتيم والسالم عمييم وخطابيم خطاب
 الحاضرين العاقمين وعمميم أحوال أىل الدنيا يسرون ببعضيا ويساؤن ببعضيا

 يم ما يؤذى الحى وغير ذلك مما يطول ذكره واليمكن استقصاؤه وفى ىذاوأنو يؤذي
 القدر كفاية لمن أذعن وسمم واهلل بأحوال أوليائو أعمم قد برزت ىذه المجمة من
 العدم إلى الوجود بعون اهلل المحمود بعد أن نقمت اطوارىا في مشيئة االنظار

 الثانية من شيور وتكامل ميالدىا في مطارح االفكار في أوائل جمادى
 احدى وتسعين وألف أحسن اهلل تقضييا وبارك لنافى 1991سنة 

 التى تمييا عمى يد مؤلفيا ومقررىا الفقير في فنون الفضالء
 الحقير في عيون النبالء السيد أحمد بن السيد محمد

 الحسينى الحنفى الحموى فسح اهلل في مدة من
 كان سببا في كتابتو ورحم اهلل

  اعممالمؤلف واهلل
 بالصواب واليو

 المرجع
 والمآب

 (تم ) 
 لحموى احمد بن السيد محمد مكى الحسينى الحموى

 شياب الدين المصرى الحنفى المدرس بالمدرسة السميمانية والحسنية
 ثمان وتسعين والف 1998بمصر القاىرة توفى سنة 

 

 


