
 / 1صفحة  /
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الحمد هلل الذى شرف أولياء بأنواع الكرامو و متعيم بالنظر إلى وجيو في دار المقامو
 فيم في روضات الجنات يحبرون إال إن أولياء اهلل ال خوف عمييم وال ىم يحزنون

 فضموقد تركوا زخارف الدنيا ولجؤامن ىجيرىا إلى ظمو فرحين بما آتاىم اهلل من 
 فيم المميزون عن غيرىم في عالم الرفات ببقاء كراماتيم بعد الممات كما دل

 عمى ذلك اطالق االئمو الذين ىم ىداة االمة والصالة والسالم عمى أشرف أنبيائو
 وأكرم أصفيائو محمد المؤيد بالمعجزات الظاىره والكرامات الباىره وعمى

 اذا ظن أن الميت يتصرف في االمور دون اهلل تعالى قال الشيخ قاسم في شرح الدرر( * ىامش * ) 
 ان الشخص ال يتصرف بنفسو بل بايجاد اهلل قضاء( قمت ) فذلك االعتقاد كفر 

 الحاجة عمى يديو كما ورد في حديث خرجو أبونعيم في الحمية ان اهلل تعالى
 يقول يا جبريل اقض حاجة عبدى وقال البغوى في تفسير قولو تعالى فالمدبرات
 أمرا قال عبدالرحمن بن سابط يدبر االمر في الدنيا أربعة جبريل وميكائيل وممك

 الموت واسرافيل عمييم الصالة والسالم أما ميكائيل فوكل بالنبات وأما جبريل
 فوكل بالرياح والجنود وأما ممك الموت فوكل بقبض االنفس وأما اسرافيل فيو ينزل

 د بمعنى ايجاد اهلل االمر عمى يديو من غير أثرباالمر عمييم انتيى فعميو تصرف العب
 لمعبد فيو النو ال تأثير لالشياء انما التأثير هلل تعالى خاصة غايتو اذا أجرى اهلل عمى
 يديو خيرا يثيبو عميو فضال منو واذا أجرى عمى يده شرايعذبو عميو عدال منو فالحكم

 ] * [هلل العمى الكبير اه منو 
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 ابو ذوى النفوس القدسيو واالخالق االنسيو ما سطعت أنواعآلو وأصح
 فقد جرى في المجمس العالى مجمع( وبعد ) الكرامات الوليائو بعد الممات 

 المفاخر والمعالى مجمس سيد الوزراء وأعظم الكبراء كافل الديار المصريو
 الكالمواالقطار اليوسفيو الوزير عبدالرحمن باشا بمغو اهلل من الخيرات ماشا 

 عمى كرامات االولياء وأنيا ىل تنقطع بالموت وان االولياء ىل ليم تصرف في
 بعد(  1) الحياة وبعد الممات في البرزخ وأن من اعتقد ظيور الكرامة ليم 

 الموت أو التصرف حال الحياة وبعد الموت ىل يكفر وطمب منى حفظو اهلل بعد



 دة عمى يد ولى غير مقارن لدعوى النبوة وفيياوالكرامة أمر خارق لمعا(  1( * ) ىامش * ) 
 تثبيت لو وليذا ربما وجدىا أىل البدايات في بداياتيم وفقدىا أىل النياية في

 نياياتيم الن ما ىم عميو من الرسوخ والتمكن ال يحتاجون معو إلى تثبيت ولذلك
 الخارق واعمم أن االمر* قل ظيورىا عمى يد السمف الصالح من الصحابة والتابعين 

 لمعادة بالنسبة إلى النبى معجزة سواء ظير من قبمو أم من قبل آحاد أمتو وبالنسبة
 إلى الولى كرامة لخموه عن دعوى نبوة من ظير ذلك من قبمو وبالنسبة إلى غيرىما

 خذالن واستدراج والنبى البد من عممو بأنو نبى ومن قصده اظيار الخوارق ومن
 خالف الولى وصاحب الكرامة ال يستأنس بيا بلحكمو قطعا بموجب المعجزات ب

 يشتد خوفو مخافة أن يكون ذلك استدراجا والمستدرج يستأنس بما ظير عميو
 وعند ذلك يستحقر غيره وينكر عميو ويحصل لو االمن من مكر اهلل وعقابو فاذا ظير
 شئ من ىذه االحوال عمى من ظير عميو ذلك دل عمى أنو استدراج ال كرامة ولذلك

 قال المحققون أكثر ما اتفق من االنقطاع عن حضرة الرب انما وقع في مقام
 الكرامات ولذلك يخافون كما يخافون من أشد البالء اه كذا في شرح المنفرجة

 ] * [لمعالمة زكريا االنصارى انتيى منو 
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 خزياتو وكبت عداتو تحرير الكالم في ذلك والتقصى عما ىنالك فأقول وباهلل
 التوفيق وبيده اليداية إلى سواء الطريق

 قال العالمة الثانى سعدالدين التفتازانى الولى ىو العارف باهلل وصفاتو المواظب
 عمى الطاعات المجتنب عن المعاصى المعرض عن االنيماك في المذات
 والشيوات وكرامتو ظيور أمر خارق لمعادات من قبمو فما ال يكون مقرونا

 الصالح يكون استدراجا وما يكون مقرونا بدعوى النبوة يكون بااليمان والعمل
 معجزة وىى أمر يظير بخالف العادة عمى يد مدعى النبوة عند تحدى المنكرين
 عمى وجو يعجز المنكرين عن االتيان بمثمو والدليل عمى حقية الكرامة ما تواتر

 مر المشترك وانعن كثير من الصحابة ومن بعدىم بحيث ال يمكن انكاره خصوصا اال
 كانت التفاصيل آحاد وأيضا الكتاب ناطق بظيورىا من مريم يعنى عمى القول

 ومن صاحب سميمان صموات اهلل وسالمو(  1) بأنيا ولية النبية وىو الصحيح 
 عميو وبعد ثبوت الوقوع ال حاجة إلى اثبات الجواز يعنى بدعوى أن الكرامة



 ل بعد كالم والحاصل أن االمر الخارقأمر ممكن وكل ممكن جائز الوقوع ثم قا
 لمعادة ىو بالنسبة إلى النبى معجزة سواء ظير من قبمو أم من قبل آحاد أمتو
 وبالنسبة إلى الولى كرامة لخموه عن دعوى نبوة من ظير ذلك من قبمو فالنبى

 البد لو من عممو بكونو نبيا ومن قصده اظيار خوارق العادات ومن حكمو قطعا
 جزات بخالف الولى انتيى كالمو مع زيادة تقرير لو ومنو نظم أنبموجب المع

 قولو ومن صاحب سميمان ىو آصف بن برخيا بفتح الموحدة وسكون الراء(  1( * ) ىامش * ) 
 وكسر الخاء المعجمة وقبل االلف ياء وكان كاتب سميمان عميو السالم وكان صديقا

 وىو غريب جدا ومقام الصديقية وىو من االنس من بنى اسرائيل وقيل انو الخضر
 يمى مقام النبوة فكل صديق ولى وليس كل ولى صديقا نقل ذلك ابن الزممكان عن

 الشيخ االكبر في فتوحاتو اه
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 الكرامة ال تختص بحال الحياة فال تنقطع بالموت بخالف المعجزة لمنبى حيث
 ىا عند تحدى المنكريناعتبر في حقيقتيا االفتران بدعوى النبوة وقصد اظيار 

 وحينئذ فما يظير من الخوارق بعد موت االنبياء يكون كرامو ليم ال معجزة
 فمن أطمق لفظ المعجزة فقد تسمح بخالف كرامة الولى اذ لم تعتبر في حقيقتيا
 دعوى الوالية وقصد اظيار الكرامة بل الولى مظير ليا اذىى كما تقدم االمر

 ذى ال يدخل تحت كسب العبد واختياره بل ىوالخارق لمعادة وىو الفعل ال
 محل لظيوره وفى ىذا االمر(  1) حاصل بفعل اهلل والولى مظير لو أى 

 ال فرق بين حياة الولى وموتو ىذا ما أفاده كالم المحقق التفتازانى في شرح العقائد
 النسفية فان قمت ما الدليل عمى جواز وقوع الكرامة بعد الموت وعدم اختصاصيا

 حال الحياة قمت الدليل عمى ذلك أن الكرامة بعد الموت أمر ممكن وكلب
 ممكن جائز الوقوع فالكرامة بعد الموت جائزة الوقوع اذ لو لم نقل بجواز الوقوع

 لمزم ترجيح أحد طرفى الممكن بال مرجح وىو محال وأيضا لو قمنا بعدم جواز الوقوع
 وقدرتو تعالى(  2) من جممة الممكنات  مع كونيا مخموقة هلل تعالى ومقدورة لو اذىى

 قولو محل لظيوره ال يفيم منو ان قدرة اهلل تعالى تحل في شئ من الحوادث(  1( * ) ىامش * ) 
 .بل اهلل يجرييا عمى يديو انتيى منو 

 في لطائف المنن لمشيخ تاج الدين بن عطاء اهلل اعمم أن قدرة اهلل التى ال يكثر(  2) 



 ى أظيرت الكرامة في ىذا الولى فال ينظر إلى ضعف العبد ولكنعمييا شى ىى الت
 ينظر إلى قدرة السيد فجحد الكرامة لمولى جحد لقدرة اهلل سبحانو وتعالى وربما كان

 سبب انكارك الكرامات استكثارا عمى ذلك العبد الذى أضيفت الكرامة اليو
 وعو فيى بالنسبةوذلك العبد ما ظيرت عميو الكرامة إال وىى شاىدة بصدق متب

 إلى من ظيرت ببركات متابعتو معجزة فمذلك قالوا كل كرامة لولى فيو معجزة لذلك
 ] * [ =النبى الذى ىذا الولى تابع لو فال ينظر إلى التابع ولكن ينظر إلى عظم قدر المتبوع 
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 متعمقو بجميع الممكنات باسرىا ايجادا واعداما عمى وفق ارادتو تعالى

 لزم تعجيز القدرة تنزىت قدرتو تعالى عن ذلك فان قمت ال يمزم من(  1) 
 جواز الوقوع الوقوع فيل ثم دليل عمى الوقوع قمت نعم وىو ما نقمو الحافظ عبد

 العظيم المنذرى في كتاب الترغيب والترىيب حيث قال عن ابن عباس رضى اهلل
 يحسب أنو قبر فاذا قبرتعالى عنيما قال ضرب بعض الصحابة خباءه عمى قبر وال 

 إنسان يقرأ سورة الممك حتى ختميا فأتى النبى صمى اهلل عميو وسمم فقال يا رسول
 اهلل ضربت خبائى عمى قبر وأنا ال أحسب أنو قبر فاذا ىو قبر انسان قرأ سورة الممك
 حتى ختميا فقال صمى اهلل عميو وسمم ىى المانعة ىى المنجية من عذاب القبر رواه

 حديث غريب اه قال شارحو الفاضل الفيومى(  2) ى وقال الترمذ
 ورواه الحاكم اه وىذا دليل عمى وقوع الكرامة بعد الموت بتقريره صمى اهلل

 عميو وسمم حيث أقر قراءة الميت سورة الممك وقال ىى المانعة ىى المنجية من عذاب
 كما تقرر في محموالقبر وتقريره صمى اهلل عميو وسمم دليل شرعى تثبت بو االحكام 

 ( 3) من كتب االصول وال يعارض ما حررناه وبالدليل أثبتناه قول قاضى القضاة 
 االوشى الحنفى في منظومتو في العقائد المسماة بدء االمالى

 ليا كون فيم أىل النوال* كرامات الولى بدار دنيا 
 العادات من المعجزات جائز وبالجممة فالممخص من ىذا الكالم ىو أن جميع خوارق( * = ىامش * ) 

 وقوع مثميا كرامات لالوليأء مطمقا النيا ناشئة عن اهلل تعالى بفعمو وارادتو
 اه منو

 قولو لزم تعجيز الخ متعمق بقولياذ لو لم نقل بجواز الوقوع لو قمنا بعدم جواز(  1) 
 الوقوع اه



 رأيت الحديث في مشكاة المصابيح اه منو(  2) 
 السكون قرية من بالد فرغانة كما في المب واهلل أعممأوش بالضم و (  3) 
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 اذ ليس بنص وال ظاىر في انقطاع الكرامات بالموت واختصاصيا بحال الحياة الن
 عن كل المخموقات من الجواىر واالعراض الموجودة قبل(  1) الدنيا عبارة 

 ى ما بعد البعث منالدار اآلخرة فالمراد بالدنيا في كالمو ما قابل اآلخرة وى
 القبو ال ما قبمو حتى يشمل ما بعد الموت إلى البعث وان احتممو الكالم احتماال غير

 مؤيد بدليل ومن ثم نقل ابن القيم عن أبى يعمى ان عذاب القبر من الدنيا
 النقطاعو قبل البعث بالفناء وال يعرف أمد ذلك وأيده الجالل في شرح الصدور

 بن السرى في الزىد عن مجاىد قال لمكفار ىجعة يجدونويؤيده ماأخرجو ىناد 
 فييا طعم النوم حتى يوم القيامة فاذا صيح بأىل القبور يقول الكافر يا ويمنا

 من بعثنا من مرقدنا فيقول المؤمن إلى جنبو ىذا ما وعد الرحمن وصدق المرسمون
 ئل عن يوموفى المواىب المدنية باسناد صحيح إلى عكرمة مولى ابن عباس أنو س

 القيامة أىو من الدنيا أم من اآلخرة فأجاب بأن نصفو االول الذى يقع فيو الفصل
 والحساب من الدنيا ونصفو اآلخر الذى يقع فيو االنصراف إلى النار والجنة من

 وما يتعمق بو حكم في(  2) اآلخرة اه فاذا كان يوم القيامة بعد فناء البرزخ 
 فباالولى أن يحكم عمى البرزخ بانو من الدنيا حقيقة فعمىنصفو االول بأنو من الدنيا 

 ىذا يؤخذ جواز وقوع كرامات االولياء بعد موتيم من قولو بدار دنيا ومن ثم لم
 في حقيقة الدنيا عند المتكممين قوالن أحدىما ىو ما عمى االرض من الجو(  1( * ) ىامش * ) 

 الجواىر واالعراض واالعيان واليواء والثانى وىو أظيرىما كل المخموقات من
 الموجودة قبل دار اآلخرة واهلل أعمم اه منو

 البرزخ ينسحب عميو حكم الدنيا أال ترى لما قالوا انو ينقطع فيو العذاب(  2) 
 حتى عن الكفار بين النفختين فيجدون لذة فاذا نفخ فيو أخرى يقول الكافر

 ا وعد الرحمن وصدق المرسمونياويمنا من بعثنا من مرقدنا فيقول المؤمن ىذا م
 كذا في كتاب الكشف الحمد بن منصور الحنفى اه منو
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 يتعرض أحد فيما رأيتو من شروح النظم مع كثرتيا إلى التصريح بانقطاع



 الكرامات بالموت بل قال شارحو الجالل البخارى التقييد بدار دنيا الن االختالف
 ع فييا الن دار العقبى محل كرامة جميع المؤمنينيعنى بين أىل السنة والمعتزلة وق

 وقال شارحو السميودى ينبغى أن يكون ظيور الكرامات ليم بعد موتيم أولى من
 ظيورىا حال حياتيم الن النفس باقية صافية من االكدار والمحن وغيرىا وقد
 شوىد ذلك من كثير منيم بعد موتو وقد يدخل ذلك في كالم الناظم فان قولو

 ر دنيا صادق بحياتو وبعد موتو انتيى وبيذا ظير أن من احتج بيذا البيتبدا
 عمى انقطاع الكرامات بالموت حتى نسب إلى االمام أبى حنيفة القول بانقطاع

 اذ لم يثبت في شئ(  1) الكرامات بالموت واىم وعن طريق أىل اليدى ضال 
 رامات بالموتمن كتب مذىب أبى حنيفة أصوال وفروعا القول بانقطاع الك

 بل لم يثبت في شئ من كتب المذاىب الثالثة فمن ادعى ذلك فعميو البيان وعند
 شرح مقدمة االمام أبى الميث السمرقندى(  2) االمتحان يكرم المرء أو ييان وفى 

 الحنفى رحمو اهلل تعالى لمفاضل القرمانى ما نصو ومن كرامات االمام أبى حنيفة
 الموت ما رواه االئمة أنو لما غسل رضى اهلل تعالى عنورضى اهلل تعالى عنو بعد 

 ظير عمى جنبو سطر يا أيتيا النفس المطمئنة ارجعى إلى بك راضية مرضية
 فادخمى في عبادى وادخمى جنتى وعمى يده اليمنى ادخموا الجنة بما كنتم تعممون

 حمة منووعمى اليسرى انا ال نضيع أجر من أحسن عمال وعمى بطنو يبشرىم ربيم بر 
 ورضوان وجنات ليم فييا نعيم مقيم ولما وضعوه عمى الجنازة سمع صوت ىاتف يقول

 ونقل ذلك الشيخ حسن بن حسن بن أحمد الطولوبى المعمار في كتابو نزىة االبصار(  1( * ) ىامش * ) 
 إال في 0في نبذ من معجزات النبى المختار ومناقب االئمة االخيار ولم يوجد ىذا الكتاب 

 لعمو في الكبير فانو ليس في(  2) زانة قايتباى بمصر المحروسة اه منو خ
 ] * [التوضيح اه 
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 يا قائم الميل طويل القيام كثير التيجد كثير الصيام أباحك السيد دار السالم

 ولما وضع في قبره سمع ىاتف يقول فروح وريحان وجنة نعيم انتيى ىذا ما يتعمق
 امات بالموت وأما ما يتعمق بالتصرف فاعمم أن تصرفبعدم انقطاع الكر 

 من جممة كراماتيم وىو كثير في كل زمان ال شك فيو وال(  1) االولياء حال حياتيم 
 أن من أنواع الكرامة(  2) ينكره إال معاند قال التاج السبكى بعد أن ذكر 



 تقدم أنمقام التصريف حكى أن بعضيم كان يبيع المطر وأما بعد مماتيم فقد 
 كراماتيم ال تنقطع بعد الموت ثم ان تصرف االولياء في حياتيم وبعد مماتيم

 انما ىو باذن اهلل تعالى وارادتو ال شريك لو في ذلك خمقا وايجادا أكرميم اهلل تعالى
 بو وأجراه عمى أيدييم والسنتيم خرقا لمعادة تارة باليام وتارة بمنام وتارة بدعائيم

 يارىم وتارة بغير اختيار وال قصد وال شعور منيم بل قد يحصلوتارة بفعميم واخت
 من الصبى المميز وتارة بالتوسل إلى اهلل بيم في حياتيم وبعد مماتيم مما ىو محكى

 في القدرة االليية وال يقصد الناس بسؤاليم ذلك قبل الموت وبعده نسبتيم إلى الخمق
 ده مسمم بل وال يخطر ببال أحدوااليجاد واالستقالل باالفعال فان ىذاا ال يقص

 قال شيخنا حسن رحمو اهلل ان تصرف الولى ىو اذا أراد حاجة يسأل اهلل قضاءىا(  1( * ) ىامش * ) 
 فيقضييا اهلل وىذا مستحسن انتيى

 ذكر االمام أبوالقاسم القشيرى أنو الكراىة البد أن يكون فضال ناقضا لمعادة(  2) 
 وصوف بالوالية في معنى تصديقو قمت تقييده بأيامفي أيام التكميف ظاىرا عمى م

 التكميف فيو نظر فقد صرح االمام اليافعى في روض الرياحين بوقوع كرامات
 من لم يبمغوا سن التمييز فضال عن التكميف ثم قال في آخر كالمو ومنيم الكبار والصغار

 ك جريا عمىوالعبيد وأحسن ما يجاب بو عن القشيرى ىو اما أن يكون تصريحو بذل
 الغالب واختيارا لنفسو الن لو بعض اختيارات تخالف مذىب المجيور كاختياره
 ] * [عدم حصول ولد إال من أبوين وقمب جماد بييمة انتيى منو رحمو اهلل تعالى 
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 من العوام فضال عن غيرىم فصرف الكالم اليو ومنعو من باب التمبيس في

 لموحدين فال يظن بمسمم بل وال يعاقل توىم ذلك فضالالدين والتشويش عمى عوام ا
 وكيف يحكم بالكفر عمى من اعتقد ثبوت التصرف ليم في(  1) عن اعتقاده 

 حياتيم وبعد مماتيم حيث كان مرجع ذلك إلى قدرة اهلل تعالى خمقا وايجادا
 حتىكيف وكتب جميور المسممين طافحة بو وأنو جائز وواقع ال مرية فيو بوجو البتة 

 كاد أن يمحق بالضروريات بل بالبديييات وذلك الن كرامة جميع أولياء ىذه
 االمة في حياتيم وبعد مماتيم تصرفا أو غيره من جممة معجزات النبى صمى اهلل عميو

 وسمم الدالة عمى صدق نبوتو وعموم رسالتو الباقية بعد موتو التى ال ينقطع دواميا
 ثم المنكر* ل عصر من االعصار إلى يوم القيامة وال تجددىا بتجدد الكرامات في ك



 لمكرامات بعد الموت والتصرف حال الحياة وبعد الموت اما أن يصدق بكرامة االولياء
 أو يكذب بيا فان كان ممن يكذب بيا فقد سقط البحث معو فانو يكذب ما أثبتتو

 والتصفالسنة بالدالئل الواضحة وان كان ممن يصدق بيا فالكرامة بعد الموت 
 في حال الحياة وبعد الممات من جممة الكرامات قال العالمة ابن حجر ليس العجب
 من انكار المعتزلة لمكرامات فانيم خاضوا فيما ىو أقبح من ذلك وأنكروا النصوص

 كسؤال الممكين وعذاب القبر(  2) المتواترة المعنى عن النبى صمى اهلل عميو وسمم 
 ب الفتح المبين في مقامات الصديقين البن المعيزبى أن الشيخ الجميلفي كتا(  1( * ) ىامش * ) 

 العارف باهلل نجم الدين االصبيانى خرج مع جنازة بعض الصالحين فمما جمس بعض
 الناس من أىل العمم يمقن الميت ضحك الشيخ نجم الدين ولم يكن الضحك عادتو فسئل

 ن ميت يمقن حيا اه منوعن ذلك فقال سمعت صاحب القبر يقول أال تعجبون م
 رحمو اهلل تعالى

 واعمم أن ممك الموت ومنكرا ونكيرا وغيرىم ومنازل اآلخرة مما يتضمنو(  2) 
 ] * [ =االحاديث من أمور اآلخرة متشابيات وصفا ال طريق الحد في درك شئ من 
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 يم الفاسدةوالحوض والميزان وغير ذلك من عظيم كذبيم وافترائيم لتقميدىم لعقول

 وتحكيميم ليا عمى اهلل وآياتو وأسمائو وصفاتو فما رأوه موافقا لتمك العقول السقيمة
 الفاسدة المئيمة قبموه وما ال ردوه ولم يبالوا بتكذيب القرآن والسنة واالجماع

 الن كممة الغضب حقت عمييم وقبائح المذام تسابقت الييم وانما العجب من قوم
 ة ومع ذلك يبالغون في االنكار الن كممة الحرمان حقت عمييمتسموا باسم أىل السن

 حتى ألحقتيم بأىل البوار وأوجبت عمييم نوعا من الوبال والخسار وىؤالء أقسام منيم
 من ينكر عمى مشايخ الصوفية وتابعييم ومنيم من يعتقدىم اجماال وأن ليم كرامات

 الشيطان أنيم انقطعوا وأنو لم ومتى عين لو واحدا ورأى كرامة أنكر ذلك لما خيل لو
 يبق اال متمبس مغرور احتوى عميو الشيطان ولبس عميو وىؤالء من العناد والحرمان

 بمكان انتيى وفى روض الرياحين الناس في الكرامات أقسام منيم من ينكرىا
 مطمقا وىم أىل مذىب معروفون وعن اليدى والتقى مصروفون ومنيم من يصدق

 ن أىل زمنو وىم كبنى اسرائيل صدقوا بموسى حين لمبكرامات من مضى دو 
 يروه وكذبوا بمحمد حين رأوه مع كونو أعظم ومنيم من يصدق االولياء لكن ال يصدق



 بأحد معين وىذا محروم من االمداد الن من لم يسمم الحد معين ال ينتفع بأحد أبدا
 ية تثبتانتيى قمت وقد حدثت اآلن بديار الروم طائفة تسمى القاضى زادل

 أوصافيا بالعقل الن كل ما يثبتو العقل في حق وصفيا مخالف لمنص قال القاضى( * = ىامش * ) 
 أبوزيد رحمو اهلل في أصول الفقو المتشابو ىوالذى تشابو معناه عمى السامع حيث

 خالف موجب النص موجب العقل قطعا ال يحتمل التبدل فتشابو المراد بحكم
 زوالو بالبيان النو ال بيان لو عمى انو لوفرض بيانو عقال المعارضة بحيث لم يحتمل

 لعارضو الدليل الخارجى وقال أبوزيد وحكم المتشابو التوقف أبدا عن اعتقاد الحقيقة
 لممراد بو فيكون العبد بو مبتمى بنفس االعتقاد ال غير اه ممخصا من شرح الفقو

 * [ ]االكبر لالكمل رحمو اهلل اه منو رحمو اهلل تعالى 
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 كرامات االولياء حال حياتيم وتنكرىا بعد وفاتيم وتنكر كرامات التصرف
 حال حياتيم وبعد مماتيم وىؤالء وان لم يبالغوا كالمعتزلة في االنكار فيم عمى شفا

 جرف ىار قال العالمة ابن حجر ومطالعة كتاب الصفوة تحصل العمم بوقوعيا ضرورة
 أحياء وأمواتا ما يوجب ذلك فال ينكرىا اال مخذول فاسدوقد رأينا من كراماتيم 

 االعتقاد في أولياء اهلل تعالى وخواص عباده نفعنا اهلل بيم انتيى وقال العالمة الثانى
 سعد الدين التفتازانى في شرح المقاصد بعد كالم وبالجممة فظيور كرامات االولياء تكاد

 ىل البدع ليس بعجيب اذ لم يشاىدواتمحق بظيور معجزات االنبياء وانكارىا من أ
 ذلك في أنفسيم ولم يسمعوا بو من رؤسائيم مع اجتيادىم في العبادات واجتناب

 السيآت فوقعوا في أولياء اهلل أىل الكرامات يأكمون لحوميم ويمزقون أديميم
 جاىمين كون ىذا االمر مبنيا عمى صفاء العقيدة ونقاء السريرة واقتفاء الطريقة

 ب من قول بعض فقياء أىل السنة فيما يروى عن ابراىيم بن أدىم أنو رؤىبل العج
 بالبصرة وبمكة يوم التروية ان من اعتقد جوازه فقد كفر واالنصاف ما قالو النسفى

 وقد سئل عما قيل ان الكعبة كانت تزور أحد االولياء ىل يجوز القول بو فقال نقض
 انتيى قال اليافعى ومعموم أن الكعبة فيالعادة الىل الوالية جائز عند أىل السنة 

 مكانيا لم تفارقو وان ماوراء العقل طور آخر انتيى وقال االمام السبكى انى التعجب
 كل العجب من منكر الكرامة ويزداد تعجبى عند نسبة انكارىا لالستاد أبى اسحق

 مااالسفرايينى وىو من اساطين أىل السنة عمى أن نسبة انكارىا اليو كذب وان



 الذى ذكره الرجل في كتبو أنيا ال تبمع خرق العادة حيث قال ما كان معجزة لنبى
 ال يجوز مثمو كرامة لولى وانما غاية الكرامات اجابة دعوة أوشربة ماء في مفازة(  2) 

 أو كسرة في منقطعة أو ما يضاىى ذلك انتيى وجرى عمى نحوه االمام الحميمى ثم
 د عيسى بن مريم يدل عمى االمكان والحال أنيا ليست نبية وانقمت وجو (  2( * ) ىامش * ) 

 ] * [وجود عيسى من غير أب ونطفة عمى براءتيا ىو من جممة الخوارق اكراما ليا 
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 االستاذ القشيرى فقال الكرامة ال تنتيى إلى وجود ولد من غير أب وقمب جماد بييمة
 وجرى عمى مقالة القشيرى التاج قال الحافظ ابن حجر وىذا أعدل المذاىب

 السبكى في جمع الجوامع قال الزركشى ليس االمر كما قال بل الذى قالو
 القشيرى مذىب ضعيف والجميور عمى خالفو وقد أنكروا عميو حتى وولده أبونصر في
 كتابو المرشد وامام الحرمين في االرشاد وقال االمام النووى في شرح مسمم في باب البر

 ان الكرامات تجوز بخوارق العادات عمى اختالف أنواعيا ومنعو بعضيموالصمة 
 وادعى أنيا تختص بمثل اجابة دعوة ونحوه وىذا غمط من قائمو وانكار لمحس

 والعيان بل الصواب جريانيا بقمب االعيان قال المحقق التفتازانى في شرح المقاصد
 يز جممة خوارق العاداتوالمرضى عندنا تجو (  1) بعد كالم قال امام الحرمين 

 قولو والمرضى عندنا تجويز جممة الخوارق الخ منيا اطالع الولى عمى الموح( * ىامش * ) 
 المحفوظ عمى ما صرح بو في تنوير الحقيقة شرح الطريقة في فضل عثمان رضى

 اهلل تعالى عنو اختمف الصحابة في جمع عثمان لمقرآن فقال عثمان انكم
 كون أشد اختالفا فجمس عثمان وأخرج الذى جمعو أبوبكراختمفتم فمن بعدكم ي

 فأظيره عمى الصحابة فالنسبة إلى عثمان باعتبار انو الذى أظيره قال بعض كنت
 أعجب من عثمان في جمعو وترتيبو القرآن وتقسيمو عمى القراء السبع مع كمال

 ه ويمنعوالصعوبة ثم اطمعت أنو كان يكتب ما يكتب بالنظر إلى الموح المحفوظ ا
 البعض ولعل سنده الحديث الذى أخرجو أبوالشيخ فان الموح المحفوظ معمق

 بالعرش فاذا أراد اهلل أن يوحى لنبى كتب في الموح المحفوظ فيجئ الموح حتى يقرع
 جبية اسرفيل فينظر فيو فاذا كان الىل السماء دفعو إلى ميكائيل وان كان

 سب يوم القيامة الموح الخ قمت ىذاالىل االرض دفعو إلى جبريل فأول من يحا
 الحديث يقبل التأويل لورود حديث ان أول من يحاسب جبريل النو كان أمين اهلل



 ] * [ =في وحيو إلى رسمو وأيضا ورد أن النطفة اذا استقرت في الرحم أخذىا الممك بكفو فقال 
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 عوى النبوة نعم قدفي معرض الكرامات وانما تمتاز عن المعجزات بخموىا عن د
 يرد في بعض المعجزات نص عمى أن أحدا ال يأتى بمثمو أصال كالقرآن وىو ال ينافى
 الحكم بأن كل معجزة لنبى جاز أن تكون كرامة لولى الن االمتناع ىنا لعارض انتيى

 ومثمو االسراء والعروج يقظة بالروح والجسد وعمم الخمس التى استأثر اهلل بحقيقتيا
 ذكر العارف باهلل تعالى الشيخ عبدالوىاب الشعرانى في( * تنبيو ) * والروح 

 كتابو الجواىر والدرر أن بعض مشايخو ذكر لو أن اهلل تعالى يوكل بقبر الولى ممكا
 يقضى حوائج الناس كما وقع لالمام الشافعى والسيدة نفيسة وسيدى أحمد البدوى

 يد من أسره من بالد الفرنج وتارةرضى اهلل تعالى عنيم يعنى في انقاذ االسير من 
 يخرج الوليل من قبره بنفسو ويقضى حوائج الناس الن لالولياء االنطالق

 في البرزخ والسراح الرواحيم اه تحقيق قولو وتارة يخرج الولى من قبره الخ
 ان الذى عميو المحققون من الصوفية ان االمر في عالم البرزخ واالخرة عمى

 نحصر االنسان في صورة واحدة يعنى في عالم الدنيا المسمى بعالمخالف عالم الدنيا في
 الشيادة اال االولياء كما نقل عن قضيب البان أنو رؤى في صور مختمفة وسر ذلك أن
 روحانيتيم غمبت جسمانيتيم فجاز أن يرى في صور كثيرة وحمل عميو قولو صمى اهلل

 االبواب كميا قال نعم عميو وسمم البى بكر لما قال وىل يدخل أحد من تمك
 وأرجو أن تكون منيم وقالوا ان الروح اذا كانت كمية كروح نبينا صمى اهلل

 عميو وسمم ربما تظير في صورة سبعين ألف صورة ذكر ذلك المحقق ابن أبى
 جمرة فاذا جاز الرواح االولياء عدم االنحصار في صورة واحدة في عالم الدنيا فترى

 كر أم أنثى شقى أم سعيد ما االجل مااالثر بأى أرض يموت فيقال انطمقأى رب ذ( * = ىامش * ) 
 إلى أم الكتاب فانك تجد قصة ىذه النطفة فينطمق فيجد قصتيا في أم الكتاب تخمق

 فتأكل رزقيا وتطؤ أثرىا فاذا جاء أجميا قبضت فدفنت في المكان الذى قدر ليا
 ] * [حفوظ واهلل أعمم بالصواب اه منو وىذا دليل عمى اطالع غير اسرافيل عمى الموح الم
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 في صور مختمفة لغمبة روحانيتيم جسمانيتيم فأحرى أن ال تنحصر أرواحيم في صورة

 واحده في عالم البرزخ الذى الروح فيو أغمب عمى الجسمانية وقالوا أيضا الولى اذا



 و في وقت واحد فيتحقق في الوالية مكن من التصور في صور عديدة وتظير روحانيت
 جيات متعددة فالصورة التى ظيرت لمن رآىا حتى والصورة التى رآىا آخر في مكان

 آخر في ذلك الوقت حق وال يمزم من ذلك وجود شخص في مكانين في وقت واحد الن
 فيما ىنا تعدد الصور الروحانية ال الجسمانية فاذا جاز لمروح أن ترى في صور عديدة في

 تحقق في الوالية فأحرى ان ترى في صور عديدة في عالم البرزخ الذى الغمبةدارالدنيا لمن 
 فيو لالرواح عمى االجسام ويقوى ذلك ما ثبت في السنة وصح أن النبى صمى اهلل

 عميو وسمم رأى موسى قائما يصمى في قبره ليمة االسراء ورآه في السماء السادسة تمك
 متوسطا بين االجساد واالرواح سموه عالمالميمة وقد أثبت السادة الصوفية عالما 

 المثال وقالوا ىو ألطف من عالم االجساد وأكثف من عالم االرواح وبنوا عمى ذلك
 تجسد االرواح وظيورىا في صور مختمفة من عالم المثال وقد يستأنس لذلك
 من قولو تعالى فتمثل ليا بشرا سويا فتكون الروح كروح جبريل عميو السالم

 قت واحد مدبرة لشبحو وليذا الشبح المثالى فاذا جاز تجسد االرواحمثال في و 
 وظيورىا في صور مختمفة من العالم المثالى في عالم الدنيا ففى البرزخ أولى وعمى
 ىذا فالذى يخرج من القبر الشبح المثالى ىذا تحقيق المقام وليس وراء عبادان مقام

 بقاتو في ترجمة القطب سيدى شمسىذا وقد ذكر الشيخ عبدالوىاب الشعرانى في ط
 الدين الحنفى أنو قال في مرض موتو من كان لو حاجة فميأت إلى قبرى ويطمب حاجتو
 أقضييا لو فان ما بينى وبينو غير ذراع من تراب وكل رجل يحجبو عن أصحابو ذراع

 من تراب فميس برجل انتيى قال بعض الفضالء عمم من كونو قالو في مرض موتو
 ل قبل ذلك ونقمو عنو أيضا الشيخ عبدالوىاب الشعرانى من أن الولى اذا ماتان ما قا

 انقطع تصرفو في الكون من االمداد وان حصل مدد لمزائر بعد الموت أو قضاء حاجة
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 فيو من اهلل تعالى عمى يد القطب صاحب الوقت يعطى الزائر من المدد عمى قدر
 ذلك قبل أن يعممو اهلل باليام أن الولى يتصرف بعد مقام المزور محمول عمى أنو قال

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

 رتضى من رسولوال يعارضو قولو تعالى عالم الغيب فال يظير عمى غيبو أحدا اال من ا
 النا ال نسمم عموم الغيب فيجوز أن يخص بحال القيامة بقرينة السياق والمراد



 سمب العموم نححو لم يقسم كل انسان ال عموم السمب نحو كل انسان لم يقسم وال يعارضو
 أيضا قولو تعالى قل ال يعمم من في السموات واالرض الغيب اال اهلل ووجو عدم

 لياء انما ىو باعالم اهلل ليم وعممنا بذلك انما ىو باعالميم لناالمعارضة أن عمم االو 
 وىذا غير عمم اهلل الذى تفرد بو وىو صفة من صفاتو القديمة االزلية الدائمة المنزىة

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

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

 ومن سواه ان عمموا جزئيات منو فباعالم اهلل واطالعو ليم وحينئذ ال يطمق
 لغيب اذ ال صفة ليم يقتدرون بيا عمى االستقالل بعممو وأيضا ىمأنيم يعممون ا

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

 ة أنو ال يؤدى إلى مشاركتيم لو تعالىمحاال بوجو فانكار وقوعو عناد ومن البداى
 فيما تفرد بو من العمم الذى تمدح بو واتصف بو في االزل وفيما ال يزال واذا كان كذلك
 فال بدع في ان اهلل تعالى يطمع بعض أوليائو عمى بعض المغيبات فان ذلك أمر ممكن

 ءجائز عقال وشرعا وواقع نقال عن جميورأىل السنة والجماعة من الفقيا
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 والمحدثين واالصوليين فانيم نصوا عمى ثبوت كرامات االولياء وأنيا جائزة وواقعة
 بجميع أنواع خوارق العادات ال فارق بينيا وبين المعجزة اال التحدى ودعوى النبوة

 فمن االخبار بالمغيبات اخبار الصديق رضى اهلل تعالى عنو في مرض موتو بولد يولد
 اذا تقرر ىذا فما وقع في الفتاوى البزازية من قولو قال عمماؤنا من قالبعده ثم أنثى 

 أرواح المشايخ حاضرة تعمم يكفر انتيى يعنى تعمم الغيب بقرينة السياق
 مشكل اذ ال يكفر بمجرد ىذا القول مع احتمال التأويل لما في التتار خانية ال يكفر

 نياية في الجناية ومع االحتمالبالمحتمل الن الكفر نياية في العقوبة فيستدعى 
 ال نياية اه وفى شرح اليداية لممحقق كمال الدين بن اليمام بعد سرد كثير من

 ألفاظ التكفير والذى تحرر أنو ال يفتى بتكفير مسمم أمكن حمل كالمو عمى محمل
 حسن أو كان في كفره اختالف ولو رواية ضعيفة انتيى وىو مأخوذ من الخالصة



 ان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجو واحد ال يوجبو فعمىوغيرىا اذا ك
 المفتى أن يميل لعدم التكفير اه قال في النير غير أنو يجوز أن يراد بالوجوه االقوال
 أو االحتماالت لكن يؤيد االول ما في الصغرى الكفر شئ عظيم فال اجعل المؤمن

 يقتضى أن يراد بالوجوه في كالم كافرا متى وجدت رواية انو ال يكفر اه أقول ىذا ال
 الخالصة االقوال فقط بل الوجوه في كالمو مستعممة في كل منيما أخذا من قول ابن

 اليمام أمكن حمل كالمو عمى محمل حسن أو كان في كفره اختالف وفى جامع
 الفصولين روى الطحاوى عن أصحابنا ال يخرج الرجل من االيمان اال بجحوده

 ما يتبين أنو ردة حكم بيا وما يشك انو ردة ال يحكم بيا اذ االسالم الثابتما أدخمو فيو ثم 
 ال يزول بشك مع ان االسالم يعمو فينبغى لمعالم اذا رفع إليو ىذا أن ال يبادر بتكفير
 أىل االسالم مع أنو يقضى بصحة اسالم المكره ثم قال قدمت ىذه المقدمة لتصير

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

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

 وأنو يؤذييم ما يؤذى الحى وغير ذلك مما يطول ذكره وال يمكن استقصاؤه وفى ىذا
 القدر كفاية لمن أذعن وسمم واهلل بأحوال أوليائو أعمم قد برزت ىذه المجمة من

 دم إلى الوجود بعون اهلل المحمود بعد أن نقمت اطوارىا في مشيئة االنظارالع
 وتكامل ميالدىا في مطارح االفكار في أوائل جمادى الثانية من شيور

 احدى وتسعين وألف أحسن اهلل تقضييا وبارك لنا في 1091سنة 
 التى تمييا عمى يد مؤلفيا ومقررىا الفقير في فنون الفضالء

 ون النبالء السيد أحمد بن السيد محمدالحقير في عي
 الحسينى الحنفى الحموى فسح اهلل في مدة من

 كان سببا في كتابتو ورحم اهلل
 المؤلف واهلل اعمم

 بالصواب واليو



 المرجع
 والمآب

 (تم ) 
 احمد بن السيد محمد مكى الحسينى الحموى -الحموى 

 ة والحسنيةشياب الدين المصرى الحنفى المدرس بالمدرسة السميماني
 ثمان وتسعين والف 1098بمصر القاىرة توفى سنة 

 

 


