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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ترمجة مؤلف الكتاب

 

ـ          : امسه " ِحـِدغْ "هو الشيخ عثمان بن الشيخ عمر بن الشيخ داود املشهور ب
األشعري الشافعي العطَلْي ِريمث املقدشيي .  

  نشأته
بإقليم جلجدود وسط " عيلْ طَير"ولد الشيخ يف منطقة قريبة من مدينة 

م ونشأ  يف بيت علم حيث كان جده الشيخ داود بن علسو بن ١٩٤٢الصومال سنة 
د داعية إسالميا كبريا أحىي تعاليم اإلسالم يف أقطار كثرية، فحفظ الشيخ عثمان عبي

عاما بدروس عمه القاضي " ١١"القرآن الكرمي يف العاشرة من عمره والتحق وعمره 
ودرس عنده العلوم الشرعية " عيل طري"الشيخ عبد اهللا بن الشيخ داود يف مسجد 

م ودرس عند أعيان علماء  العصر ١٩٦٠ام واللغوية مث رحل إىل العاصمة مقديشو ع
ومن أجلهم عميد القضاة الشيخ أبو بكر بن الشيخ حميي الدين وفقيه الديار الصومالية 

والعالمة الشيخ حسني بن الشيخ حممد والشيخ عبد " عطا"الشيخ حسني حممد حممود 
 الرمحن طوب والشيخ أمحد بريوت اهلرري وغريهم من كبار املشايخ وأجازه يف

والشيخ حممد نور بن الشيخ " أبا"احلديث العالمة الشيخ حممد أمحد حممود الشهري بـ
  .إبراهيم بن معلم سراج حفظهما اهللا

 وقد أتقن الشيخ العلوم اإلسالمية فقها وأصوال وحديثا وتفسريا ولغة، وبعد 
أن ضرب بنصيب وافر يف املعارف الشرعية واللغوية جنح إىل التصوف وأخذ إجازة 
الطريقة اإلدريسية عن عمه الشيخ أمحد بن الشيخ داود عن الشيخ حممد بن الشيخ 
علي ميه عن أبيه الشيخ علي ميه املركي عن الشيخ حسن بن معلم مؤمن البصري عن 

 وله أسانيد أخرى يف هذه ،الشيخ عبد الرمحن بن حممود عن السيد أمحد بن إدريس
  . املريدينالطريقة وقد أُِذنَ له بالتسليك وإرشاد
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  أنشطته وآثاره العلمية
وأسس " عيل طري"عاد الشيخ يف نـهاية سبعينيات القرن املاضي إىل بلدته    

فيها مركزا دينيا وفد إليه طلبة العلم من األقطار وخترج علي يديه كثري من أهل العلم 
التوضيح يف شرح أذكار "وقد قام إىل جانب تدريسه للعلوم بتأليف كتب منها 

الربهان يف جواز الذكر بلفظ هو " و" املنتخب يف شرح رسالة مرحب"و" سبيحالت
ترمجة شيخ "وهو الذي بني أيدينا و" إقناع املؤمنني بتربك الصاحلني"و" للملك الديان

املنظومة البهية، يف "ومنظومة يف التصوف تسمى " اإلسالم أمحد بن حجر اهليتمي
" املنح الوهبية يف ذم القبلية والعصبية "و" ب الربيةمعاتبة النفس األبية، والتضرع إىل ر

يل الآل"و" التبيني يف أدلة التلقني"و" أنيس اجلليس يف ترمجة سيدي أمحد بن إدريس"و
" النصائح املرسله إىل طالّب العلم هللا واآلخره" و"  مولد خري الربية مشروعيةالسنية يف

ترمجة اإلمام "مل يكمل و"  املرسلةشرح النصائح" وله أيضا ،وقد طبعت هذه الكتب
ى  وقد تولّ،مل يكمل بعد" تاريخ الصوفية"مل تطبع وكتاب " الشيخ دواد بن علسو

الشيخ عند قيام احملكمة الشرعية يف شرقي مقديشو منصب نائب رئيس الس األعلى 
لتطبيق الشريعة اإلسالمية وكان املسؤول عن قسم العدالة وهو رئيس جلنة اإلفتاء 

  . والبحوث العلمية يف الس األعلى لعلماء أهل السنة واجلماعة
 يقوم بنشر العلم وإرشاد العباد وبذل النفس - حفظه اهللا-وما يزال الشيخ 

  . والنفيس يف إحقاق احلق وإزهاق الباطل أيده اهللا ووفقه ملا فيه سعادة الدارين آمني
  

  بقلم تلميذ املؤلف
علي  عبد احلكيم               

  حسني
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  مقدمة الطبعة الرابعة لكتاب إقناع املؤمنني بتربك الصاحلني

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيدنا حممد وعلى آله 
  .وصحبه والتابعني

  : أما بعد
بسطت القول باألدلة فقد كنت ألفت منذ سنوات كتاب إقناع املؤمنني بتربك الصاحلني، و

حول جواز التربك بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وبغريه من األولياء والصاحلني، ووقع الكتاب 
موقع اإلستحسان عند املسلمني يف كثري من البلدان العربية واإلسالمية، واشتهر صيته يف 

 يف أقطار األرض، ولقد أخربت بأن بعض من طالعه استحسنه وأعجبه حىت كان يدعو يل
سجوده، واتصل يب كثري يف أروبا وإفريقا وآسيا عرب التليفون يهنئونين ويدعون يل بكل 
خري يف كال الدارين باعتبار أن ما قمت به عمل جليل يضيف إىل املكتبة اإلسالمية ثروة 
علمية، وبعد أن نفدت نسخ الطبعة الثالثة رأيت احلاجة ملحة إىل أمهية إعادة طبعه مرة 

  . ملن حيب الصاحلني وتلبية لرغبة الراغبني رابعة خدمة
ومتتاز هذه الطبعة بتصحيحات أخطاء قليلة جدا وبزيادات يسرية يف بعض املواضع 
زدتـها ملا فيها من الفوائد اجلمة، واللطائف املهمة، اليت ال يستغين عنها القارئ، وذلك 

صاحلني، ومن ذلك لسد حاجات الراغبني أحباب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال
زيادة خامتة يف تربك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مباء املطاهر يف آخر املقصد األول، 
وكذلك خالصة ذكرت فيها أهم ما يف هذا املقصد من الرباهني واألدلة الواردة يف تربك 

  .سيد اخللق صلى اهللا عليه وسلم يف حياته وبعد وفاته
 املقصد الثالث بعض األحاديث الواردة يف مشروعية كما زدت أيضا يف أواخر مقدمة

الدعاء عند القبور، وكلمات يسرية وأحرفا قليلة يف مواضع أخرى إلمتام فائدة أو تنبيه 
  واهللا املوفق .  على نكتة دقيقة أو حنو ذلك


	���א����  
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  اهللا الرمحن الرحيمبسم

كائنات، ومشلت رمحته أصناف  الذي عمت بركاته الوالسموات، هللا بديع األرض احلمد
 اهللا امللك احلق املبني، أنزل كتابه مباركا وهدى للعاملني، إالإله  املخلوقات، وأشهد أن ال

 عبده ورسوله، وصفيه وخليله، شرع ألمته بفعله ومقاله التربك به حممداوأشهد أن سيدنا 
ة الوجود، وصاحب املقام  الصاحلني، والصالة والسالم على سيدنا حممد بركاهللاوبسائر عباد 

 التجأ إىل ومن واحلوض املورود، واللواء املعقود، الذي من الذ به نال البغية واملقصود، احملمود،
 هلم بإحسان والتابعنياهللا جباهه صار مقبوال غري مردود، وعلى آله وأصحابه مصابيح الوجود، 

  .إىل اليوم املوعود
غريبا، واملتمسك به طريدا، ليس له أنيس، وال صديق  صار فيه احلق زمانفإننا يف :  بعدأما

 ومهوم الوحدة، فينشد بلسان حاله مبا قاله اإلمام أبو سليمان اخلطايب الوحشةمحيم، فتكتنفه 
  :البسيت

 الشـكـل يف عدم  واهللا ولكنها  شقة النوىيف غربة اإلنسان  وما

 بـها أهلي أسريت وفيها كان وإن وأهلها  بسٍت  بني  غريب  وإين

  :الفضالء بقول بعض ويتسلى
  العذراِذـخ لذي عز فقالت وخفض  جاهـللرفعة على الدنيا عتبت

  أبناء ضـريت األخـرىالتقى  وأهل  رفعتهـم  هلذا اجلهل أبنائي بنو

  األخـرىلضـريت أوالدا وأرضـع  ضيعـة  ميوتون أوالدي  أأترك

 ال ى أحدهم يدعي بلوغ رتبة االجتهاد وهو والفنت، ترالدعاوي كثرت فيه أصحاب وقد
 وهيئاتـها، وترى من يسمونه مفتيا وهو مل يتعلم كيفية إزالة طها الصالة وشروأركانيعرف 
 بزعمه وشروط الغسل وحنوها، فيفيت برأيه يف عويص املسائل ودقائقها، ويرشد الناس النجاسة

  .وهو يف ضالل مبني
 كل فرقة منهم أمساء اخترعت" ا لديهم فرحون  حزب مبوكل"  طوائف وأحزاب وهوالء

 أنكرت التربك باألنبياء والصاحلني األحياء منهم واألموات، ومنعت طائفةلنفسها، فمنهم 
  . إىل اهللا تعاىل وما يشبه ذلك، مما ثبت بالتواتر عن السلف واخللفجباههمالتوسل 

 البدع واألهواء، واستحسان املنكر  ازدراء العلم والعلماء، ومتابعةعصرنا شاع وانتشر يف ومما
 حىت افتخر كثري ممن يدعي العلم مبخالفة أئمة اهلدى أصحاب املذاهب األربعة املعروف،وإنكار 

  . السنة واجلماعة من األشاعرة واملأتريديةوأهل
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بد من التنبيه على هذا اخلطر اهلائل،   هذه احلالة غري جائز، وأنه المثل أن السكوت يف فرأيت
 مبا لديه حلل هذه املشاكل، وأن يبذل ما يف وسعه من النصيحة هلوالء متدينز كل ِرب يوأن

 عن جادة سلف هذه األمة وخلفها، وإقناعهم بكل ما يقتنع به املؤمن ةاملنحرفالطوائف 
 عن العناد والتعسف، وعزمت أن أمجع كتابا يشمل أنواعا تعم بـها احلاجات املتحرراملنصف، 

 األنبياء اخللق صلى اهللا عليه وسلم وغريه، وكالتوسل جباهه العظيم وبغريه من دي بسكالتربك
  .واألولياء والصاحلني

 ومقدمة وخامتة، املقصد األول يف التربك برسول اهللا صلى اهللا عليه أربعة إىل مقاصد وقسمته
قصد الثالث يف  تعلق به، واملقصد الثاين يف التربك بالصاحلني وما يلحق بذلك، وامللهوسلم ومبا 

إقناع  ((ومسيته بقبور الصاحلني، واملقصد الرابع يف التوسل واالستغاثة باألنبياء والصاحلني، التربك
  )) .املؤمنني بتربك الصاحلني 

 من اهليبة والصعوبة، وانفتاح باب االنتقاد واالعتراض، فقد قال التصنيف خيفى علي ما يف وال
وقال اهلالل . من ألسنة الناس ما مل يضع كتابا أو يقل شعراإن اإلنسان يف سالمة : األصمعي
اإلمام اخلطيب وقال . يستدل على عقل املرء بعد موته بتصنيفه أو شعره أو رسالته: ابن العالء
  .من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس اهـ : البغدادي

قالم الباحثني، وهدفا لسهامهم،  ألوغَرضا.  جعل علمه وِعرضه عرضة أللسنة الطاعننيوكذا
 عن فنه ويراعي نظامه، ويدفع من يناضلمن ألف استهدف، فإن صاحب كل فن : كما قيل

 الوحيد بلسان الشريعة وأحكامها، فيحاكم املتكلميرتكب ما خيالف قوانينه، فالفقيه يرى أنه 
اية ورواية، وأهل  من مييل عن صناعة علم احلديث درعلىمن زاغ عن سبيلها، واحملدث يلوم 

 يراقبون احلركات والسكنات، وموازين الكلمات واشتقاقها والصرفالعربية من علماء النحو 
 وأقلهم هيبة، وهم أهل التعمق والتدقيق فال يساحمون نقريا وال حماسبةوهم من أشد الناس 

 حيىي أن بسنده عن حرملة بن)) مناقب الشافعي((  واللحن،روى البيهقي يف الغلطقطمريا من 
 . اهـأصحاب العربية جن اإلنس يبصرون ما ال يبصرغريهم:  رمحه اهللا قال الشافعياإلمام 

بعض، ومن ل يتأملون الكالم من جانب الفصاحة وحسن التركيب وتناسب بعضه والبيانيون
 أصحاب احلقيقة وااز واحملسنات البديعية، وهكذا أهل كل فن من الفنون، فمن يناقشه جانب

 هذا فرساننون كلها فال بد أن يعاين وحيمل العبء الثقيل، وإين معترف بأين لست من الف
 هذا ومل يكن فطنيت،امليدان، وال من أرباب الفصاحة والبيان، لقلة معرفيت وفتور مهيت وضعف 
 العاليات، بل الشواهقعندي من التسهيالت ما يشجعين على اقتحام هذه العقبات، وصعود 
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 العامة، كالفوضى واملصائب اجلوانب العالئق والعوائق من الشواغل واألمراض أحدقتين من كل
 عندي كتاب واحد ألف يف يكنوعدم األمن واالستقرار، ومن قلة الكتب واملراجع، بل مل 

تربك الصحابة بآثار رسول اهللا صلى اهللا ((عدا كتابا صغري احلجم جدا يسمى  التربك بالصاحلني
 املطهرة، ودرء املفاسد الشريعةلين على ذلك حب الدفاع عن محى  لكن مح،))عليه وسلم

 صنعا، مع أنـهم يف حبر الضالل حيسنوناملنتشرة، وإقناع املنهمكني الذين حيسبون أنـهم 
 كأنـهم عن قيامهم أمام ربـهم يعمهون،خائضون، ويف واد التيه يهيمون، ويف أباطيلهم 

 به إميانا واطمئنانا، ويهدي به آخرين فيقتنعوا به فيزدادواغافلون، فعسى أن ينفع اهللا به أقواما 
  .والسدادويرجعوا إىل الصواب 

 عديدة، فالتقطت منها ما وجدت يف بطونـها من درر غالية، كتب بذلت جهدي يف مجع وقد
 شاردة، وقيدت كل نادرة، ودمت على ذلك سنني عديدة، كلونفائس سامية، واقتنصت 

 األدلة القاطعة، والرباهني الساطعة، واحلجج الدامغة،  خمدرات - مدوهللا احل - فانكشفت يل 
  . حتريف امللة وتضليل األمة إىلمزاعم كل من يقصد 

وأرجو ممن رأى فيه اخلطأ واخللل الصفح وستر الزلل، وإصالح ذلك بعد التثبت والتأمل، 
بول، وأن ينقذين به يوما وأطلب من اهللا ذي الفضل العظيم، واإلحسان العميم، أن مين علي بالق

حتار فيه العقول وتشيب فيه الولدان، وحتيط اهلموم والكروب، وتدهش فيه القلوب، جباه من 
تفزع إليه اخلالئق عند الشدائد واخلطوب، وعلى اهللا الكرمي اعتمادي، وإليه أفوض أمري وبه 

  .يم ثقيت وهو حسيب ونعم الوكيل، وال حول وال قوة إال باهللا العزيز احلك
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  املقدمة
البعري إذا " برك" البن األثري )) النهاية (( اعلم أن الربكة يف اللغة العربية تأيت على معان، ففي 

أناخ يف موضع فلزمه، وتطلق الربكة أيضا على الزيادة، واألصل األول، وباِرك على حممد صلى 
فحنكه وبرك :  والكرامة، ويف احلديثاهللا عليه وسلم أي أثبت له وأدم ما أعطيته من التشريف

  .عليه أي دعا له بالربكة، والبرك الصدر، ومباِْرك اإلبل املوضع الذي تربك فيه اهـ 
تـهذيب األمساء (( وقال النووي يف . الربكة ثبوت اخلري اإلهلي يف الشيء : وقال الراغب

معىن : ، وقال اخلليل بن أمحدحكى األزهري عن ثعلب أن الربكة العلو والنماء)): واللغات
  .تبارك تعظم ومتجد اهـ 

: البركَةُ حمركة النماء والزيادة والسعادة، ويقال)): تاج العروس (( وشرحه )) القاموس((ويف 
بارك اهللا لك وفيك وعليك وباركك، وباِرك على حممد أدم له ما أعطيته من التشريف 

اىل وتعاظم، وسئل أبو العباس عن تفسري تبارك اهللا والكرامة، وتبارك اهللا تقدس وتنـزه وتع
تبارك اهللا أي يتبرك بامسه يف كل أمر، والربك صدر البعري هذا : ارتفع، وقال ابن األنباري: فقال

  .يزار ويتربك به اهـ: هو األصل فيه، وتربك به أي تيمن، نقله اجلوهري، يقال
الربكة ثبوت اخلري اإلهلي يف الشيء، قال اهللا )): نسيم الرياض (( وقال الشهاب اخلفاجي يف 

لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض، وملا كان اخلري اإلهلي يصدر من حيث ال : تعايل
مبارك، وفيه : حيس على وجه ال حيصى وال حيصر قيل لكل من يشاهد منه زيادة غري حمسوسة

  .بركة اهـ 
كتاب : ((  مواضع كثرية من القرآن، فقال جل شأنهوقد ذكر اهللا سبحانه وتعاىل الربكة يف

أنزلناه إليك مبارك، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، وقل رب أنزلين منـزال 
مباركا، وجعلين مباركا أينما كنت، ونزلنا من السماء ماء مباركا، توقد من شجرة مباركة، 

 وعلى أمم ممن معك، ولو أن أهل القرى رمحت اهللا وبركاته عليكم أهل البيت، وبركات عليك
آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض، تبارك اهللا رب العاملني، تبارك اسم 
ربك ذي اجلالل واإلكرام، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي جعل يف السماء 

لك، سبحان الذي أسرى بعبده ليال من بروجا، فتبارك اهللا أحسن اخلالقني، تبارك الذي بيده امل
، ))املسجد احلرام إىل املسجد األقصى الذي باركنا حوله، أن بورك من يف النار ومن حوهلا

 .فهذه سبعة عشر موضعا من كتاب اهللا تعاىل ذكرت فيها الربكة ونقتصر عليها 



 

9 

: قال ابن عباس: إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب: وقال البخاري يف تفسري قوله تعاىل
يربكون على النيب أي : يف تفسري قول ابن عباس :  وقال احلافظ يف شرحه. يبركُونَ: يصلون

  .يدعون له بالربكة
هو الذي يصلي : قال ابن عطية يف قوله تعاىل)): القول البديع(( يف : وقال احلافظ السخاوي

  .  صالة اهللا على العبد هي رمحته عليه وبركته لديه: عليكم
وذكرت الربكة يف موضعني من التشهد، وموضعني من الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وقال السخاوي يف . يف السالم من الصالة" وبركاته"بعد التشهد، ويف القنوت، وقد يزاد 
مل يصرح بوجوب قوله وبارك على حممد فيما عثرنا عليه غري ابن حزم، ذكر )): القول البديع((

على املرء أن يبارك عليه ولو مرة يف العمر، وظاهر كالم : م وجوبـها يف اجلملة فقالما يفه
وصفة الصالة كما ذكرها : من احلنابلة وجوبـها يف الصالة، فإنه قال)) املغين((صاحب 

  وإىل هنا انتهى الوجوب اهـ: اخلرقي، واخلرقي إمنا ذكر ما اشتمل عليه حديث كعب، مث قال
لقيين كعب بن عجرة رضي اهللا عنه :  رواه عبد الرمحن بن أيب ليلى قالوحديث كعب هو ما

بلى فاهدها يل،   : أال أهدي لك هدية مسعتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قلت: فقال
يا رسول اهللا كيف الصالة عليكم أهل البيت : سأَلْنا رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلنا: فقال

اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على : قولوا: منا كيف نسلم؟ قالفإن اهللا عل
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد ، اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت 

وقال النبهاين . متفق عليه، وأخرجه أيضا األربعة. على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد
رأت بنيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام، وقال هلا : ٥٥٩ص)) قشواهد احل((يف 

بركيت ما هي سنة، بركيت فرض لكن فرض : قويل ألبيك: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فصرت بعد هذه الرؤيا أحرص على ذكر الربكة يف الصالة عليه صلى : قال النبهاين . خفيف

  .اهللا عليه وسلم اهـ 
كان صلى اهللا : للنووي)) األذكار((ا طلب الربكة من اهللا قبل األكل وبعده، ففي وحيسن شرع

اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار، بسم : عليه وسلم يقول يف الطعام إذا قرب إليه
: أيضا)) األذكار(( رواه ابن السين عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما، ويف . اهللا

قال رسول اهللا صلى اهللا : أبو داود والترمذي وغريمها عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قالروى 
اللهم بارك لنا فيه، وأطعمنا خريا منه، ومن سقاه اهللا : إذا أكل أحدكم طعاما فليقل:عليه وسلم
وقال ابن عالن يف . حديث حسن: اللهم بارك لنا فيه، وزدنا منه، قال الترمذي: لبنا فليقل
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حيتمل أن تكون الربكة بالتكثري احلسي كما وقع له صلى اهللا عليه )) األذكار((ه على شرح
وتكرر ذكر الربكة يف السنة املطهرة، . وسلم كثري من ذلك، وحيتمل أن تكون بالتكثري املعنوي

اللهم بارك هلم فيما رزقتهم، : أن الضيف يدعو لصاحب الطعام، ويقول)) صحيح مسلم((ففي 
بارك اهللا لك يف املوهوب : أنه يقال يف تـهنئة املولود له)) األذكار ((ويف . وارمحهمواغفر هلم 

بارك اهللا لك، وبارك : لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورِزقْت بره، ويرد عليه املهنأ فيقول
وأخرج ابن السين أنه يقال ملن قال لك . عليك، وجزاك اهللا خريا، ورزقت مثله وأجزل ثوابك

  .وفيك بارك اهللا : رك اهللا فيكبا
وقد أخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يف بعض األشجار بركة، فروى البخاري يف 

بينما حنن عند النيب : كتاب األطعمة من صحيحه عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال
إن من الشجر : ه وسلمصلى اهللا عليه وسلم جلوس إذ أوتى جبمار خنلة، فقال النيب صلى اهللا علي

هي النخلة يارسول اهللا، مث : ملا بركته كربكة املسلم، فظننت أنه يعين النخلة، فأردت أن أقول
هي : التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم فسكت، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ة يف بعض البقاع فالزيتونة والنخلة شجرتان مباركتان، وكذلك تكون الربك. النخلة اهـ 
واملياه واأليام والليايل، ويف حلم األضحية واهلدي، ويف صاع املدينة ومدها، فالربكة كما تكون 

  .يف البشر تكون يف غريه أيضا 
اللهم بارك ألميت يف : وكان صلى اهللا عليه وسلم يدعو ألمته بالربكة كقوله صلى هللا عليه وسلم

اللهم بارك ألميت : وغريهم، وكقوله صلى اهللا عليه وسلمبكورها، رواه أصحاب السنن األربعة 
  . يف بكورها يوم اخلميس، رواه ابن ماجه

كان الناس إذا رأوا أول الثمر : وروى مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
: جاءوا به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإذا أخذه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .اللهم بارك لنا يف مثرنا، وبارك لنا يف مدينتنا، وبارك لنا يف صاعنا، وبارك لنا يف مدنا اهـ 
: ودعا لكثري من أصحابه بالربكة، منهم أنس بن مالك، فقد قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

ن عبد اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما آتيته، ودعا لعبد الرمحن بن عوف بالربكة، فكا
اللهم بارك : لو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب حتته ذهبا، ودعا أليب قتادة فقال: الرمحن يقول

له يف شعره وبشره، فمات وهو ابن سبعني سنة، وكأنه ابن مخس عشر سنة، ودعا لعبد اهللا بن 
هللا جعفر بن أيب طالب بالربكة يف صفقة ميينه، فما اشترى شيئا إال ربح فيه، وجيء إليه صلى ا



 

11 

بارك اهللا فيك، فكان يسمى : عليه وسلم بصيب يوم ولد، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .مبارك اليمامة، وحديثه يعرف حبديث شاصونة، وهو اسم راويه

وعادة العلماء الدعاء بالربكة فيما بينهم ويف أحبابـهم، ويكثر يف خماطباتـهم ودعواتـهم 
  .بارك اهللا فيكم 
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خالئق من أصحابه، وتربك بآثاره الشريفة بعد وفاته وقد تربك برس

السلف واخللف، وكان ذلك منتهى آماهلم ومطمح أبصارهم، فشدوا الرحال لرؤية أثر من 
آثاره، وقطعوا املفاوز الستنشاق الرياح اهلابة من رحاب حرمه، وضربوا أكباد املطايا للثم تراب 

  .ولشم عبري املسك الذي يفوح من مهبط وحيه مواطئ أقدامه، 
بل . وتربك أيضا املتقدمون واملتأخرون بصلحاء أمته وأصفياء أتباعه يف حياتـهم وبعد مماتـهم

ورد التربك مباء املطر فإن فيه الربكة كما نطق به القرآن الكرمي، وورد أيضا تربك بعض األنبياء 
  . األضحية واهلدي باجلراد، وصرح العلماء بأنه يتربك بلحم

وما زال الناس يتربكون بكل ما جعل اهللا فيه الربكة من البقاع املشرفة، واألماكن املقدسة، 
ومقابر األولياء وجمالس األتقياء وحنوها، فعلم من كثرة ورود الربكة يف القرآن والسنة النبوية 

 .وألسنة محلة الشريعة أنه ينبغي االهتمام بـها، واالعتناء بشأنـها

  مالحظة يف اغترار بعض الناس بالتربك بغري من تأهل له
واعلم أن الربكة تكون حيث وضعها اهللا، وفيمن جعلها اهللا فيه واختصه بـها، وال تنال 

  :بالتمين والطمع، وال باحليل والتصنع، وقد أجاد القائل 
 ليس دين اهللا باحليل انتبه يا راقد املقل 

جل وطاعته مع الصدق واإلخالص، وبامتثال أوامره واجتناب ولكنها تنال بتقوى اهللا عز و
  .نواهيه يف السر والعالنية، ويف السراء والضراء، فما كل من يتربك به الناس أهال لذلك 

وقد كثر يف زماننا أقوام غرتـهم أنفسهم واتبعوا أهواءهم، وأحبوا أن حيمدوا مبا مل يفعلوا، 
إظهار اخلشوع واخلضوع كي يتربك بـهم الناس وخدعوا الناس بأخذ لباس الصاحلني و

وحيترموهم، فيكونوا بذلك سادة أعزة وقادة أئمة، فهوالء باعوا دينهم بدنياهم، وأخراهم 
بأوالهم، ويزعمون أنـهم ينتمون إىل الصوفية وما صدقوا يف ذلك، بل هم بامسهم مرتزقون، 

، فاخندع بـهم بعض من وشرف هذه الطائفة مشوهون، وال خيافون مقت ربـهم وغضبه
حيب اخلري وال يعرف أهله، وظنوا أنـهم من عباد اهللا املخلصني، حيملهم على ذلك حسن 
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الظن باملسلمني وسالمة الصدر ، وما علموا أن معيار الصالح احلقيقي هو التمسك بالشريعة 
  .والعمل بـها، وإكثار األوراد واألذكار وطاعة الكبري املتعال 

ربك أشتات متفرقة وطوائف خمتلفة، فمن بني منكر جاحد من أصله، ومغرور فالناس يف الت
مغلوب على عقله يتربك بكل من رأى عليه سيما الصاحلني وزي العابدين، ومتوسط يضع 

  .الشيء يف حمله، ويسلك طريقا بني التفريط واإلفراط، وخري األمور أوساطها 
سنة واإلمجاع، وهو من اخلاسرين اهلالكني، فمن أنكر التربك من أصله فقد خالف الكتاب وال

ومن اخندع بترهات املبطلني ومزاعم اخلائنني فتربك بـهم وهو اليدري أنه خمذول مغرور أفرط 
وأسرف يف التربك، فخاب سعيه ومل يثمر كده، فهو كمن طلب املاء من السراب، وصار 

 فقد أخذ وسط األمور، واستمسك سخرية للمفسدين املرائني، ومن تربك بأحباب اهللا وأصفيائه
بالعروة الوثقى، واقتدى بالعلماء العارفني، وسلك مسالك املقربني، فنال البغية واملرام والفالح 

  .واهلناء 
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  تـمهيد 
اعلم أن التربك برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبآثاره أمر معلوم ال يكاد خيفى على مسلم إال 

 بعيدا عن أهل العلم أو قريب عهد باإلسالم، وال ينكره إال مبتدع معاند أو أن يكون عاميا
  .فاسق متهور

وما زال املسلمون حيرصون عليه خلفا وسلفا من عهد الصحابة رضي اهللا عنهم إىل عصرنا، 
من بركته صلى اهللا عليه وسلم ما مل ينله  وقد نال اخلليفتان أبوبكر وعمر رضى اهللا عنهما

قد من اهللا عليهما بربكة جواره صلى اهللا عليه وسلم يف ضرحيه إىل يوم البعث غريمها، ف
  .والنشور، وذلك فضل اهللا يؤبيه من يشاء فهنيئا هلما

  .وكان كثري من الصحابة يكثر التربك به صلى اهللا عليه وسلم وبكل ما له اتصال وتعلق به 
 بآثاره صلى اهللا عليه وسلم وتتبعها حىت وكان عبد اهللا بن عمر رضى اهللا عنهما معروفا بالتربك

حلية ((  و٢١٣ص ٣ج)) سري أعالم النبالء ((ففي . ظن البعض أن به نوع خلل وخفة
أليب نعيم  أن عبد اهللا بن عمر رضى اهللا عنه كان يتبع أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه )) األولياء

وعن نافع . ن اهتمامه بذلك وسلم وآثاره وحاله ويهتم به، حىت كان قد خيف على عقله م
وقال ابن . لو نظرت إىل ابن عمر إذا اتبع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقلت هذا جمنون: قال
فلم يدخل : لو تركنا هذا الباب للنساء، قال نافع : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عمر

  . منه ابن عمر حىت مات 
  .يتبع آثار النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان إذا رآه أحد ظن به شيئا مما 

لعل خفا يقع : وعن نافع أن ابن عمر كان يف طريق مكة يأخذ برأس راحلته يثنيها ، ويقول 
وسيأيت يف باب احملبة .  يعين خف راحلة النيب صلى اهللا عليه وسلم انتهى ملخصا-على خف 

  .عليه وسلم لئال تيبسأنه كان يصب املاء يف أصل شجرة نزل حتتها النيب صلى اهللا 
فلما كان ابن عمر يكثر من التربك بآثاره صلى اهللا عليه وسلم بارك اهللا له آثاره وجزاه : قلت

اجلزاء من جنس العمل، فكان من أوالده مخسة من فقهاء : جزاء من جنس صنيعه، وقد قيل 
معرفة علوم ((ع يف روى احلاكم أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا املعروف بابن البي. املدينة

فقهاء : مسعت حيىي بن سعيد القطان يقول :  بسنده عن علي بن املديين قال ٤٤ص)) احلديث
املدينة اثنا عشر، سعيد بن املسيب وأبو سلمة بن عبد الرمحن والقاسم بن حممد وسامل بن عبد 

 بن عبد اهللا بن عمر اهللا بن عمر ومحزة بن عبد اهللا بن عمر وزيد بن عبد اهللا بن عمر وعبيد اهللا
وبالل بن عبد اهللا بن عمر  وأبان بن عثمان بن عفان وقبيصة بن ذؤيب وخارجة بن زيد بن 
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 هـ والبيع بكسر الياء املشددة ٤٠٥ثابت وامسعيل بن زيد بن ثابت اهـ تويف احلاكم سنة 
 رضي اهللا وهذا من نعم اهللا وجزيل إحسانه على ابن عمر)) اللباب((و)) األنساب((كما يف 

  : عنه ، فإن جنابة األوالد من أعظم العطايا اإلهلية، وهللا در القائل 
 وأجلهن جنابة األوالد   اهـ نعم اإلله على العباد كثرية

  .واملشهور أن فقهاء املدينة سبعة، ويأيت ذكرهم إن شاء اهللا يف التربك بذكر الصاحلني 
ليه وسلم حيرص أيضا على التربك بآثار النيب وكان أنس بن مالك خادم رسول اهللا صلى اهللا ع

" خياطا"صلى اهللا عليه وسلم، فقد روى البخاري يف كتاب األطعمة من صحيحه عن أنس أن 
فذهبت مع رسول اهللا صلى اهللا : دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس

وقال .لم أزل أحب الدباء من يومئذ ف: عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوايل القصعة، قال
يف هذا احلديث احلرص على التشبه بأهل اخلري : ٥٢٦ص٩ج)) الفتح (( احلافظ ابن حجر يف 

واإلقتداء بـهم يف املطاعم وغريها ، وفيه فضيلة ظاهرة ألنس القتفائه أثر النيب صلى اهللا عليه 
  .فيها رضى اهللا عنه وسلم حىت يف األشياء اجلبلية ، وكان يأخذ نفسه باتباعه 

  .ويأيت إن شاء اهللا كثري من الصحابة كانوا يكثرون التربك به صلى اهللا عليه وسلم وبآثاره 
وقد تربك التابعون ومن بعدهم بآثار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وسلكوا يف ذلك مسلك 

بعي اجلليل حممد الصحابة وساروا على نـهجهم، وسنذكر إن شاء اهللا بعضا من أكابرهم كالتا
  .ابن سريين وأمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز واإلمام أمحد بن حنبل والبخاري وغريهم 

وما زال كثري من العلماء واألمراء يدخرون أشياء من آثاره صلى اهللا عليه وسلم وحيفظونـها 
  .تعظيما له صلى اهللا عليه وسلم وتربكا بـها 

قد بلغين أن بالديار املصرية مزارا  : ٨ - ٧ص٦ج)) داية والنهايةالب(( وقال احلافظ ابن كثري يف 
فيه أشياء كثرية من آثار النيب صلى اهللا عليه وسلم اعتىن جبمعها بعض الوزراء املتأخرين، فمن 

اشتهر يف حدود ستمائة سنة وما بعدها : ومشط، وغري ذلك، وقال أيضا: ذلك مكحلة، وقيل
بن أيب احلدرد نعل مفردة، ذكر أنـها نعل النيب صلى اهللا عليه ا: عند رجل من التجار يقال له

وسلم، فسامها امللك األشرف موسى بن امللك العادل أيب بكر بن أيوب منه مبال جزيل فأىب أن 
يبيعها، فاتفق موته بعد حني، فصارت إىل امللك األشرف املذكور، فأخذها إليه وعظّمها، مث ملا 

جعلها يف خزانة منها،وجعل هلا خادما وقُرّر له من املعلوم كل شهر بىن دار احلديث األشرفية 
  .أربعون درمها، وهي موجودة إىل اآلن يف الدار املذكورة اهـ
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بالقرب : ٢٧٣ص٢ج)) حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة((وقال احلافظ السيوطي يف 
احب فخر الدين بن الصاحب من بركة احلبش رباط اآلثار، عمره الصاحب تاج الدين بن الص

بـهاء الدين، ويف هذا الرباط قطعة خشب وحديد وأشياء أخر من آثار رسول اهللا صلى اهللا 
" ينبع " عليه وسلم اشتراها الصاحب املذكور مببلغ ستني ألف درهم فضة من بين إبراهيم أهل 

 اهللا عليه وسلم، ذكروا أنـها مل تزل موروثة عندهم من واحد إىل واحد إىل رسول اهللا صلى
ومحلها إىل هذا الرباط وهي إىل اليوم يتربك بـها، ومات الصاحب تاج الدين يف مجادى 

  .اآلخرة سنة سبع وسبعمائة 
  :ولألديب جالل الدين بن خطيب داريا يف اآلثار بيتان 

 ونأت مرابعه وشـط  مزاره يا عني إن بـعد  احلبيب  وداره

 إن مل تـريـِه فـهذه آثاره   فلقد ظفرِت من الزمان  بطائل

  :وقال أبو اخلرمي املدين أيضا
 شوقا حلب املصطفى ودياره يا عني كم ذا تسفحني  مدامـعـا

 فـتمتـعي يا عني  يف آثاره  إن كان صرف الدهر عاقك عنهما

تربك الصحابة بآثار (( وقال الشيخ حممد طاهر بن عبد القادر بن حممود الكردي يف كتابه 
)) الرحلة احلجازية(( ذكر البتانوين يف كتابه  : ٦١- ٥٨ص ))ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رس

أنه يوجد بعض شعراته صلى اهللا عليه وسلم باملسجد األقصى باخلزانة الفضية الىت جبوار 
 الدراْبِزين من اجلهة الغربية للصخرة، ويوجد بعض اآلثار يف اآلستانة مقر اخللفاء سالطني آل
عثمان سابقا رمحهم اهللا تعاىل، كالشعرة املباركة والربدة الشريفة، وبعض آثار الصحابة رضوان 
اهللا عليهم أمجعني كما يوجد شيء من اآلثار يف القاهرة مبسجد سيدنا احلسني بن علي رضي 

  . اهللا عنهما
قميص النيب صلى قطعة من " خسروبك "بتركيا يف جامع " بوسنة "ومسعنا أنه توجد يف بلده 

اهللا عليه وسلم وشعرة من شعراته الشريفة، ويعرض ذلك يف ليلة السابع والعشرين من شهر 
يف بيت " طورغود باشا" يف جامع " طرابلس الغرب"رمضان على اجلمهور، وتوجد أيضا يف 

الصالة شعرة من شعرات النيب صلى اهللا عليه وسلم موضوعة يف زجاجة، وتعرض على 
 اليوم الثاين عشر من ربيع األول، ويف اليوم السابع والعشرين من رجب، ويف اجلمهور يف

منتصف شعبان، ويف اليوم السابع والعشرين من رمضان، وهذه الشعرة املباركة أرسلت من 
وقد تويف . هو قائد حبري عثماين عظيم " طورغود باشا"و" .طرابلس الغرب"إىل " اآلستانة"
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فنقل إىل مدينة " مالطة"هـ وهو حياصر جزيرة ٩٧٣ شهيدا يف سنة رمحه اهللا" طورغود باشا"
ودفن بـها جبوار مسجده املعروف بامسه حىت اليوم، ويف دمشق توجد شعرة " طرابلس الغرب"

من شعرات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحيتفل أهل دمشق بـها احتفاال كبريا ومما يوجد 
  .ه وسلم للمقوقس عظيم القبطباآلستانة كتاب النيب صلى اهللا علي

هذا ولقد رأينا بعض الرسائل املطبوعة باللغة الالتينية يف تركيا يذكر فيها مجيع ما يوجد من 
ففي هذا اجلناح توجد اآلثار النبوية " طوبقابو"اآلثار النبوية باآلستانة بالغرفة اخلاصة يف قصر 

  .على صاحبها أفضل الصالة والسالم وأشرف التحية 
وهي )) األمانات املقدسة(( هذه الرسائل املطبوعة باآلستانة رسالة باللغة العربية امسها فمن

  .مطبوعة طبعة مجيلة مع صور مجيع اآلثار املوجودة باآلستانة
 :وإليك ملخص ماجاء فيها 

اخلطاب الذي أرسله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املقوقس وهو يف  .١
 صندوق من الذهب 

 ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سيفان لرس .٢

 قوس للنيب صلى اهللا عليه وسلم  .٣

 بردة النيب صلى اهللا عليه وسلم وهي يف صندوق من الذهب املزخرف .٤

علم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي رايته وهو يف داخل صندوق خاص  .٥
 مجيل

شعرة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي يف صندوق خاص من الفضة هذا  .٦
مبا يوجد يف البالد اإلسالمية من اآلثار انتهى ما قاله  واهللا تعاىل أعلم لمناهما ع

 .الشيخ حممد طاهر بن عبد القادر 

آثارا منه صلى اهللا عليه وسلم تقصد إليها " باكستان"وأخربين مجع من الثقات أن يف : قلت
  .اخلالئق للتربك بـها من األقاليم القريبة والبعيدة
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  حمبته صلى اهللا عليه وسلمباب يف 
اعلم أن التربك ينشأ عن احملبة فال يتربك املتربك إال مبن حيبه ويعتقد فيه الصالح واحملاسن، ويرجو 
منه النفع إما عاجال أو آجال، فحينئذ يكون التربك برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ناشئا عن 

ر احملبة يكون التربك ، فمن أعطاه اهللا حمبته عليه الصالة والسالم وفرعا عن مودته، وعلى قد
حظا وافرا ونصيبا كامال من حمبته صلى اهللا عليه وسلم يكون تربكه به صلى اهللا عليه وسلم 
على قدر ذلك احلب النبوي، واحملروم من ذلك احلب فقد ال يتربك به صلى اهللا عليه وسلم 

إىل التربك بآثاره، والتعلق بأذياله، أصال، ألن حمبته عليه الصالة والسالم هي املهيجة للسعي 
  .والتقرب إىل اهللا بوسيم وجهه، وقد كان عند اهللا وجيها يف الدنيا ويف اآلخرة 

  . فرأيت أن أضم إىل التربك به صلى اهللا عليه وسلم بابا يتعلق مبحبته صلى اهللا عليه وسلم
  تعريف احملبة 

حقيقة احملبة عند أهل املعرفة من : عض احملققنيقال ب: للحافظ القسطالين)) املواهب اللدنية((يف 
وقال ابن القيم يف . املعلومات اليت ال حتد، وإمنا يعرفها من قامت به وجدانا ال ميكن التعبري عنه

  واحملبة ال حتد حبد أوضح منها، فاحلدود ال تزيدها إال خفاء،: تبعا لغريه)) مدارج السالكني((
بة بوصف أظهر من احملبة، وإمنا يتكلم الناس يف أسبابـها فحدها وجودها ، وال توصف احمل

وموجباتـها وعالماتـها وشواهدها ومثراتـها وأحكامها ، فتنوعت بـهم العبارات وكثرت 
بل ميكن تعريفها، مث اختلفوا : وقال بعضهم. اإلشارات حبسب اإلدراك واملقام واحلال انتهى 

حقيقة احملبة امليل إىل ما يوافق )):  حقوق املصطفى الشفا بتعريف((فيه فقال القاضي عياض يف 
اإلنسان، وتكون موافقته له إما الستلذاذه بإدراكه، كحب الصور اجلميلة واألصوات احلسنة 
واألطعمة واألشربة اللذيذة وأشباهها مما كل طبع سليم مائل إليها ملوافقتها له، وإما الستلذاذه 

ريفة، كحب الصاحلني والعلماء وأهل املعروف املأثور عنهم بإدراكه حباسة عقله معاين باطنة ش
السري اجلميلة واألفعال احلسنة ، وإما أن يكون حبه إياه ملوافقته له من جهة إحسانه له وإنعامه 
عليه، فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها ، فإذا تقرر لك هذا نظرت هلذه األسباب 

فعلمت أنه صلى اهللا عليه وسلم جامع هلذه املعاين الثالثة كلها يف حقه صلى اهللا عليه وسلم 
املوجبة للمحبة، أما مجال الصورة وكمال األخالق فقد كان عليه الصالة والسالم على غاية 
الكمال فيهما، وأما إحسانه وإنعامه على أمته فقد ذكر اهللا سبحانه أنه باملؤمنني رؤف رحيم ، 

 ونذيرا، وداعيا إىل اهللا بإذنه، ويتلو عليهم آياته ويزكيهم ورمحة للعاملني، وأنه كان مبشرا
ويعلمهم الكتاب واحلكمة ويهديهم إىل صراط مستقيم ، فأي إحسان أجل قدرا وأعظم خطرا 
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من إحسانه إىل مجيع املؤمنني، إذ كان منقذهم من العماية، وداعيهم إىل الفالح والكرامة، 
بان لك أنه صلى اهللا عليه وسلم مستوجب للمحبة ووسيلتهم إىل ربـهم وشفيعهم، فقد است

باختصار وتصرف يسري، وذكر )) الشفاء((احلقيقية شرعا وعادة وجبلة انتهى ما نقلته من 
  .بعض ذلك النووي يف شرح مسلم 

احملبة ميلك إىل الشيء بكليتك، مث إيثارك له على : مسعت احلارث احملاسيب يقول: وقال اجلنيد
ومما قيل . ، مث موافقتك له سرا وجهرا، مث علمك بتقصريك يف حبهنفسك وروحك ومالك

أن متحو من القلب ما سوى احملبوب ، وكمال احملبة يقتضي ذلك، فإنه ما دامت يف  :فيها
ومنها أن تـهب كلك ملن أحببت، فال يبقى . القلب بقية لغريه، ومسكن لغريه، فاحملبة مدخولة

أن تـهب إرادتك وعزماتك وأفعالك : واملراد . لقرشيلك منك شيء، وهو أليب عبد اهللا ا
ومنها استكثار القليل من حمبوبك، واستقالل الكثري من . ونفسك ومالك ووقتك ملن حتبه

  .نفسك ، وهو أليب يزيد البسطامي 
واحملب الصادق لو بذل حملبوبه مجيع ما يقدر عليه الستقله، ولو ناله من حمبوبه أيسر شيء 

  .موافقة احلبيب يف املشهد واملغيب: ومنها. عظمهالستكثره واست
احتقارك لنفسك : ومراده . أن تغار على احملبوب أن حيبه مثلك، وهو للشبلي: ومنها

  . واستصغارها أن يكون مثلك حيبه
احملبة اتباع رسول اهللا صلى اهللا عليه : وشرحه للخفاجي أن اإلمام سفيان قال)) الشفاء((ويف 

حمبة : وقال بعضهم .  اآلية-قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين:  إىل قوله تعاىلوسلم، كأنه التفت
وقال . الرسول صلى اهللا عليه وسلم اعتقاد نصرته، والذب عن سنته، واالنقياد هلا وهيبة خمالفته

احملبة الشوق : وقال بعضهم. إيثار احملبوب: احملبة دوام الذكر للمحبوب، وقال آخر: بعضهم 
  .بوب اهـ إىل احمل

  نبذة من عالمات حمبته صلى اهللا عليه وسلم 
ومن عالمات حمبته نصر دينه بالقول والفعل، والذب عن )): فتح الباري((قال احلافظ يف 

  .شريعته، والتخلق بأخالقه، واهللا أعلم
ومن عالمات حمبته صلى اهللا عليه وسلم أن يلتذ حمبه بذكره الشريف، )):املواهب اللدنية((ويف 

يطرب عند مساع امسه املنيف، وقد يوجب له ذلك سكرا يستغرق قلبه وروحه ومسعه وبصره، و
وسبب هذا السكر اللذة القاهرة للعقل، وسبب اللذة إدراك احملبوب عليه الصالة والسالم، فإذا 

وقد . كانت احملبة قوية وإدراك احملبوب قويا، كانت اللذة بإدراكه تابعة لقوة هذين األمرين
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 سبب السكر قوة الفرح بإدراك احملبوب، حبيث خيتلط كالمه وتتغري أفعاله مثل شارب يكون
ومن هذا قول سكران الفرح بوجود راحلته يف املفازة بعد أن . اخلمر، ورمبا قتله هذا الفرح 

اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح ، وسكرة الفرح فوق : استشعر باملوت 
  . سكرة الشراب

كل من آمن بالنيب صلى اهللا عليه وسلم إميانا : قال القرطيب : أيضا )) املواهب اللدنية ((ويف
صحيحا ال خيلو عن وجدان شيء من احملبة الراجحة، غري انـهم متفاوتون ، فمنهم من أخذ 
من تلك املرتبة باحلظ األوىف، ومنهم من أخذ باحلظ األدىن، كمن كان مستغرقا بالشهوات 

غفالت يف أكثر األوقات، لكن الكثري منهم إذا ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم اشتاق حمجوبا بال
إىل رؤيته، حبيث يؤثرها على أهله وماله وولده، ويبذل نفسه يف األمور اخلطرية، وقد شوهد من 
هذا اجلنس من يؤثر زيارة قربه، ورؤية مواضع آثاره على مجيع ما ذكر، ملا وقر يف قلوبـهم 

ه صلى اهللا عليه وسلم، غري أن ذلك سريع الزوال لتوايل الغفالت انتهى كالم القرطيب من حمبت
فكل مسلم يف قلبه حمبة اهللا وسوله، إذ ال يدخل اإلسالم إال بـها، ولكن الناس . ملخصا

متفاوتون يف حمبته صلى اهللا عليه وسلم حبسب استحضار ما وصل إليهم من جهته من وجوه 
 الدارين والغفلة عن ذلك، وال شك أن حظ الصحابة رضي اهللا عنهم يف هذا النفع الشامل خلري

  )).املواهب((املعىن أمت، ألن هذا مثرة املعرفة وهم بـها أعلم انتهى ما نقلته من 
االقتداء به، واستعمال سنته، )) الشفاء((ومما يدل على مزيد حمبته صلى اهللا عليه وسلم كما يف 

 وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، والتأدب بآدابه يف عسره ويسره، واتباع أقواله وأفعاله،
ومنشطه ومكرهه، وشاهد هذا قوله تعاىل قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا وإثيار ما 
شرعه وحض عليه على هوى نفسه وموافقة شهوته، فمن اتصف بـهذه الصفات فهو كامل 

 بعض هذه األمور فهو ناقص احملبة، وال خيرج عن امسها ودليله احملبة هللا ورسوله، ومن خالفها يف
. ال تلعنه فإنه حيب اهللا ورسوله: قوله صلى اهللا عليه وسلم للذي حده يف اخلمر ولعنه بعضهم

أن السيوطي سئل هل يدخل أحد اجلنة مبحبة النيب صلى اهللا عليه )) احلاوي للفتاوي((ويف 
 . ائض؟ فأجاب بقوله نعموسلم وهو  عاص، وتارك بعض الفر

ومنها كثرة . ومن عالمات حمبته صلى اهللا عليه وسلم كثرة ذكره له فمن أحب شيئا أكثر ذكره
شوقه إىل لقائه، فكل حبيب حيب لقاء حبيبه، ويف حديث األشعريني عند قدومهم املدينة 

هللا عليه وسلم ومنها تعظيمه صلى ا. غدا نلقى األحبة،  حممدا وصحبه: أنـهم كانوا يرجتزون
كان : وتوقريه عند ذكره، وإظهار اخلشوع واالنكسار مع مساع امسه، قال إسحاق التجييب
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أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم بعده ال يذكرونه إال خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا، 
وكذلك كثري من التابعني، منهم من يفعل ذلك حمبة له وشوقا إليه، ومنهم من يفعله تـهيبا 

وكثريا ما حيصل االهتزاز والرقص والتمايل وحنوها عند اشتعال نريان احملبة يف : قلت. توقرياو
 :قلوب العاشقني وهيجان الشوق فيها، قال الشيخ أبو مدين 

 إذا مل تذق معىن شراب اهلوى دعنا فقل للذي ينهى عن الوجد أهلـه

 هل املعنـىترقصت األشباح يا جا إذا اهتزت األرواح شوقا إىل اللقـا

 أنه سئل عن رقص الصوفية عند ٢٥٥البن حجر اهليتمي ص )) الفتاوي احلديثية((ويف 
نعم له أصل، فقد روي يف احلديث أن جعفر بن أيب : تواجدهم هل له أصل؟ فأجاب بقوله

أشبهت خلقي : طالب رضي اهللا عنه رقص بني يدي النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا قال له
ن لذة هذا اخلطاب ومل ينكر عليه صلى اهللا عليه وسلم، وقد صح القيام وخلقي ، وذلك م

وروى . والرقص عن مجاعة من كبار األئمة، منهم عز الدين شيخ اإلسالم بن عبد السالم اهـ 
كانت احلبشة يزفنون بني يدي رسول اهللا :  عن أنس قال١٨٧ ص ٣اإلمام أمحد يف مسنده ج 

حممد عبد صاحل، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : يقولونصلى اهللا عليه وسلم ويرقصون و
حقيقة التوسل ((حممد عبد صاحل اهـ ويف كتاب : يقولون: ما يقولون؟ قالوا: وسلم

: والزفن. أن احلافظ املقدسي أخرج هذا احلديث أيضا وأن رجاله رجال الصحيح)) والوسيلة
  )) .القاموس((الرقص كما يف 

ذريته وأصحابه وكل من له عالقة واتصال به صلى اهللا عليه وسلم، حىت حمبة أهل بيته و: ومنها
إن بعض الصحابة وغريهم كانوا يسرون برؤية من له أدىن شبه بصورته الكرمية وخيشعون لذلك 
ويتذكرون بـها صورته صلى اهللا عليه وسلم، فتهيج بـهم حينئذ لوعة احلب والشوق إليه 

أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه محل احلسن )) اهب اللدنيةاملو((صلى اهللا عليه وسلم، ففي 
  : وهو يقول

 ليس شبيها بعلـي بأيب شبيه بالنبـي 

ويف . يعين هو مفدي بأيب، وشبيه خرب بعد خرب. وعلي يضحك اهـ والبيت من جمزو الكامل
 صلى اهللا عليه بلغ معاوية أن كابس بن ربيعة يشبه النيب)): الشفاء((أيضا و)) املواهب اللدنية((

وسلم فلما دخل عليه من باب الدار قام عن سريره وقبل بني عينيه، وأقطعه املرغاب لشبهه 
بكسر فسكون وغني معجمة اسم أرض : صورة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اهـ واملرغاب

  . مبرو أو قرية بـهراة
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ابسا بكي شوقا له  أن أنس بن مالك كان إذا رأى ك٢٦٩ص٩وشرحه ج)) املواهب(( ويف 
  . صلى اهللا عليه وسلم

وكان بعض أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيب كل ما حيبه رسول اهللا صلى اهللا 
 يف شرح حديث أنس ٢٢٢ص)) شرح الشمائل (( عليه وسلم، قال ابن حجر اهليتمي يف 

. ب الدباء من يومئذ رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يتتبع الدباء حوايل القصعة، فلم أزل أح
ويف احلديث فوائد، منها أنه تسن حمبة الدباء حملبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكذا كل 

  .شيء حيبه، ذكره النووي اهـ 
  .  ومنها حمبته ملن أحب النيب صلى اهللا عليه وسلم

ه، واستثقاله بغض من أبغض اهللا ورسوله، ومعاداة وجمانبة من خالف سنته وابتدع يف دين: ومنها
كل من خيالف شريعته، وهؤالء أصحابه صلى اهللا عليه وسلم قد قتلوا أحباءهم، وقاتلوا آباءهم 

لو شئت ألتيتك : وأبناءهم يف مرضاته صلى اهللا عليه وسلم، وقال له عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب
  . برأسه يعين أباه

، وهدى به واهتدى وختلق به، حىت قالت حمبة القرآن الذي أتى به صلى اهللا عليه وسلم: ومنها
كان خلقه القرآن، وحب القرآن تالوته والعمل به، والوقوف عند : عائشة رضي اهللا عنها

عالمة حب اهللا حب القرآن، وعالمة حب القرآن : حدوده، قال سهل بن عبد اهللا التستري
 حب السنة، وعالمة حب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعالمة حب النيب صلى اهللا عليه وسلم

حب السنة حب اآلخرة، وعالمة حب اآلخرة بغض الدنيا، وعالمة بغض الدنيا أن ال يدخر 
  . منها إال زادا وبلغة إىل اآلخرة

شفقته على أمته صلى اهللا عليه وسلم ونصحه هلم وسعيه يف مصاحلهم ورفع املضار : ومنها
  . رحيماعنهم ،كما كان صلى اهللا عليه وسلم باملؤمنني رؤفا

  . زهد مدعي احملبة يف الدنيا، وإثياره الفقر: ومنها
  حب الرسول صلى اهللا عليه وسلم من اإلميان 

روى البخاري يف باب حب الرسول صلى اهللا عليه وسلم من اإلميان عن أيب هريرة أن رسول 
 من فوالذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه: اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

والده وولده، ويف رواية أنس زيادة والناس أمجعني اهـ ذكره البخاري يف كتاب اإلميان، 
وذكره مسلم يف باب وجوب حمبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أكثر من األهل والناس 

  ال يؤمن أحدكم :قال رسول صلى اهللا عليه وسلم: عن أنس بن مالك قال : أمجعني، ولفظه
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قال : قال النووي يف شرح هذ احلديث.  إليه من ولده ووالده والناس أمجعني حىت أكون أحب
مل يرد به حب الطبع، بل أراد به حب االختيار، الن حب اإلنسان : اإلمام أبو سليمان اخلطايب

فمعىن احلديث ال تصدق يف حيب حىت تفىن يف طاعيت نفسك، وتؤثر رضاي : نفسه طبع، قال
: وقال ابن بطال والقاضي عياض وغريمها. الكك، هذا كالم اخلطايبعلى هواك وإن كان فيه ه

إجالل وإعظام كمحبة الوالد، وحمبة الشفقة والرمحة كمحبة الولد، وحمبة : احملبة ثالثة أقسام
  . مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس، فجميع أصناف احملبة يف حمبته صلى اهللا عليه وسلم

  هللا وحمبة رسوله صلى اهللا عليه وسلم  تنال حالوة اإلميان مبحبة ا
: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: روى  البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال

ال جيد أحد حالوة اإلميان حىت حيب املرء ال حيبه إال هللا ، وحىت أن يقذف يف النار أحب إليه 
  . ىت يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامهامن أن يرجع إىل الكفر بعد إذ أنقذه اهللا تعاىل ، وح

معىن هذا احلديث أن من استكمل اإلميان علم أن حق اهللا ورسوله )) : الفتح((وقال احلافظ يف 
صلى اهللا عليه وسلم  آكد عليه من حق أبيه وأمه وولده وزوجه والناس أمجعني، ألن اهلدي من 

: وقال أيضا يف شرح كتاب اإلميان. لسان رسولهالضالل واخلالص من النار إمنا كان باهللا على 
قوله صلى اهللا عليه وسلم مما سوامها لإلمياء إىل أن املعترب هو اموع املركب من احملبتني ال كل 
واحد منهما، فإنـها وحدها الغية إذا مل ترتبط باألخرى، فمن يدعى حب اهللا مثال وال حيب 

  .رسوله ال ينفعه ذلك
معىن حالوة اإلميان استلذاذ : قال العلماء رمحهم اهللا: وي يف شرح مسلم وقال اإلمام النو

الطاعات، وحتمل املشقات يف رضا اهللا عز وجل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم ، وإيثار ذلك 
على عرض الدنيا، وحمبة العبد ربه سبحانه وتعاىل بفعل طاعته وترك خمالفته، وكذلك حمبة 

  . سلم  انتهىرسول اهللا صلى اهللا عليه و
  ثواب احملبة ومثارها 

ومن فوائد حمبته صلى اهللا عليه وسلم  ومثارها إثابة احملب مبعيته صلى اهللا عليه وسلم،  فقد قال 
فمن أحبه صلى اهللا عليه وسلم يف الدنيا . املرء مع من أحب: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حب بألفاظ خمتلفة، منها ما رواه البخاري املرء مع من أ: يكون يف القيامة معه، وروي حديث
يف باب مناقب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه  أن رجال سأل 

ال : وماذا أعددت هلا ؟ قال: مىت الساعة ؟ قال : النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الساعة ، فقال
فما فرحنا بشيء  : بت ، قال أنسأنت مع من أحب: شيء إال أين أحب اهللا ورسوله، فقال
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فأنا أحب النيب صلى : فرحنا بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم  أنت مع من أحببت ، قال أنس
  .اهللا عليه وسلم  وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم حبيب إياهم وإن مل أعمل مبثل أعماهلم 

  .  كتاب األدبمن" باب ما جاء يف قول الرجل ويلك"وذكره البخاري أيضا يف 
مىت : وروى القاضي عياض بسنده عن أنس أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم  فقال

ما أعددت هلا من كثري صالة وال صيام وال : ما أعددت هلا؟ قال: الساعة يا رسول اهللا؟ قال
ع اجلام((قال على قارئ نقال عن . أنت مع من أحببت : صدقة، ولكين أحب اهللا ورسوله، قال

روى حديث أنت مع من أحببت الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي : للسيوطي)) الصغري
 .وشرحه )) الشفاء((أنت مع من أحببت وله ما اكتسب اهـ : وأمحد، ويف رواية الترمذي 

كتاب ((قد مجع أبو نعيم طرق هذا احلديث يف جزء مساه )): فتح الباري((قال احلافظ يف 
: أخرج أبو نعيم عن أنس: وبلغ الصحابة فيه حنو عشرين ، وقال احلافظ)) وبنياحملبني مع احملب

املرء مع من أحب، وله ما : إنك مع من أحببت، ولك ما احتسبت، وأخرج أيضا عن أنس
  . احلديث-وأخرج أيضا عن عبد اهللا أنت مع من أحببت، وعليك ما اكتسبت. اكتسب

أن رجال كان عند النيب صلى اهللا :  ب اخلفاجيللقاضي عياض وشرحه للشها)) الشفاء((ويف 
بأيب أنت : ما بالك ؟ قال:  عليه وسلم ينظر إليه ال يطرف، فقال له صلى اهللا عليه وسلم

ومن يطع اهللا والرسول : وأمي، أمتتع بالنظر إليك، فإذا كان يوم القيامة رفعك اهللا، فأنزل اهللا
 والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني

وروى الطرباين وابن مردويه عن . ال يطرف أي ال يطبق أحد جفنيه على اآلخر: وقوله. رفيقا
ألنت أحب : عائشة وابن عباس رضي اهللا عنهم أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم  فقال

 أنظر إليك، وإين ذكرت مويت وموتك، إيلّ من أهلي ومايل، وإين ألذكرك فما أصرب عنك حىت
ومن يطع : فعرفت أنك إذا دخلت اجلنة رفعت مع النبيني، وإن دخلتها ال أراك، فأنزل اهللا تعاىل

اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني 
أنه ملا : ويف تفسري القرطيب. ها عليهوحسن أولئك رفيقا، فدعا به صلى اهللا عليه وسلم فقرأ

. قرأها صلى اهللا عليه وسلم دعا اهللا أن يعميه حىت ال يرى أحدا غريه يف الدنيا فعمي مكانه 
  .إين ألذكرك، يعين أتذكرك يف ذهين وأتصورك، أو أذكر امسك وصفاتك اهـ : وقوله
أن عامرا :  بلفظ- تفسريه–سم ا)) ينبوع احلياة((ذكر ابن ظفر يف )) : املواهب اللدنية((ويف 

واهللا ألنت يا : إن رجال من األنصار أتى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم  فقال: الشعيب قال
رسول اهللا أحب إيل من نفسي ومايل وولدي وأهلي، ولوال أين آتيك فأراك لرأيت أن أموت، 
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بكيت أن ذكرت أنك : الما أبكاك ؟ ق:  وبكى األنصاري ، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
متوت ومنوت وترفع مع النبيني ، ونكون حنن إن دخلنا اجلنة دونك، فلم حير النيب صلى اهللا عليه 

وحار إليه حيور رجع إليه، أي مل يرده النيب صلى . وسلم إليه أي مل يرجع إليه، فأنزل اهللا اآلية
  . اهللا عليه وسلم  باجلواب، وأنزل اهللا اآلية

هو عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه : وذكر مقاتل بن سليمان مثل هذا ، وقال : قال ابن ظفر
  .األنصاري الذي رأى األذان

ومن مثار حمبة اهللا تعاىل وحمبة رسوله صلى اهللا عليه وسلم وفائدتـها ارتفاع مشقة العبادات 
 أوامره، فيجد وثقلها، وذلك ألن احملب الصادق يف احملبة يستلذ خبدمة حمبوبه، ويفرح بامتثال

لذة وراحة وطمأنينة يف صيام نـهاره وقيام ليله، ويف مجيع أوراده وأنواع عباداته وأذكاره، 
فيزول عند صفاء احملبة موانع اخلدمة وعوائق السري إىل حضرة ذي اجلالل واإلكرام، وتنبعث 

 طبعا هلا النفس على مباشرة أنواع اخلريات، وتكره املعاصي ومتابعة الشهوات، ويكون ذلك
فتسر بالطاعة وتستلذ بـها وال تصرب عنها،وتزول عنها كلفة العبادات واالستثقال لفعلها، 
ويكون بدال عن ذلك كراهيتها لعمل املعاصي واملنكرات، حىت إن بعض الصاحلني كان إذا 
رأى من يعصي ربه استنكرت ذلك نفسه واستقبحته ويتأمل به فيبول بالدم، وبعضهم كان 

  . لقشعريرة واالنقباض عند رؤية املعاصيتأخذه ا
عالمة حمبة العبد هللا عز وجل اتباع مرضاة اهللا، : نقال عن احملاسيب )) املواهب اللدنية(( ويف 

والتمسك بسنن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فإذا ذاق العبد حالوة اإلميان ووجد طعمه 
ن ذكر اهللا تعاىل وما وااله، وأسرعت ظهرت مثرة ذلك على جوارحه ولسانه، فاستحلى اللسا

اجلوارح إىل طاعة اهللا، فحينئذ يدخل حب اإلميان يف القلب كما يدخل حب املاء البارد يف 
اليوم الشديد احلر للظمآن الشديد العطش ، فريتفع عنه تعب الطاعة الستلذاذه بـها، بل تبقى 

ما لروحه، يلتذ بـها أعظم من الطاعات غذاء لقلبه وسرورا له، وقرة عني يف حقه ، وتنع
  . اللذات اجلسمانية فال جيد يف أوراد العبادة كلفة اهـ

كابدت الصالة عشرين : قال عتبة الغالم: ١٠٠ص٩ج))املواهب(( على )) الزرقاين(( ويف 
واهللا إنا لفي لذة لو علمها امللوك : وقال إبراهيم بن أدهم. سنة، مث استمتعت بـها بقية عمري

. أهل الليل يف ليلهم ألذ من أهل اللهو يف هلوهم اهـ : وقال اجلنيد . عليها بالسيوفجلالدونا 
  . أكرب غذاء لنفسي ذكر اهللا ولو أتركه ساعة مل أستطع: وقال السيد أمحد بن أدريس
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جنة مؤجلة يف دار اجلزاء واحلساب، : وقيل يف تفسري قوله تعاىل وملن خاف مقام ربه جنتان
ر الدنيا وهي حالوة الطاعة، فمن أذاقه اهللا حالوة الطاعة ولذة حمبة اهللا وجنة معجلة يف دا

وحمبة رسوله صلى اهللا عليه وسلم تكون له العبادة كالنفَس، ال كلفة فيها، بل يستلذ بـها كما 
 .يستلذ العطشان باملاء البارد، واجلائع بالطعام 

هم للنيب صلى اهللا عليه وسلم باب ما روي عن الصحابة والسلف الصاحل واألئمة من حمبت
  وشوقهم إليه 

روى البخاري يف كتاب املناقب ومسلم يف كتاب الفضائل يف باب فضل النظر إليه صلى اهللا 
ليأتني على أحدكم : عليه وسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

كل أحد )) : الفتح((قال احلافظ يف . مالهزمان ألن يراين أحب إليه من أن يكون له مثل أهله و
يكون بعد الصحابة إىل زماننا هذا يتمىن لو كان رآه صلى اهللا عليه وسلم وفَقَد مثل أهله 
وماله، فكيف بالصحابة رضي اهللا عنهم مع عظيم منـزلته عندهم وحمبتهم فيه، وروى مسلم 

من أشد أمىت يل حبا ناس :  وسلم  قالعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه
  .يكونون بعدي يود أحدهم لو رآين بأهله وماله 

أخرج األنصاري عن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه )) املواهب اللدنية((ويف 
: يا رسول اهللا حنن إخوانك ، قال: يا أبا بكر ليت أين لقيت إخواين، فقال أبوبكر: وسلم  قال

نتم أصحايب ، إخواين الذين مل يروين وصدقوين وأحبوين ، حىت إين ألحب إىل أحدهم من ال، أ
ال، أنتم أصحايب ، أال حتب يا أبا : يا رسول اهللا  أما حنن إخوانك ؟ قال: ولده ووالده، قالوا

أمر يعين النيب : قال الزرقاين. فأحبهم ما أحبوك حبيب إياك: بكر قوما أحبوك حبيب إياك ؟ قال
  .صلى اهللا عليه وسلم  له بذلك صرحيا بعد حثه عليه

أن أبا بكر : للبيهقي)) دالئل النبوة((ويف : للحافظ العسقالين ما حاصله)) فتح الباري((ويف 
ليلة انطلق مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  إىل الغار كان ميشي بني يديه ساعة ، ومن خلفه 

لو كان : شي خلفك، وأذكر الرصد فأمشي أمامك، فقالأذكر الطلب فأم: فقال: ساعة، فسأله
مكانك : إي والذي بعثك باحلق، فلما انتهيا إىل الغار قال: شيء أحببت أن تقتل دوين ؟ فقال

وذكر حنوه أبو  القاسم البغوي وابن هشام اهـ . يا رسول اهللا حىت أستربئ لك الغار فاستربأه
  )) الفتح((من 

 بسنده عن ضبة بن حمصن العنـزي عن عمر ٤٧٧ص٢ج))النبوةدالئل ((وروى البيهقي يف 
واهللا لليلة من أيب بكر ويوم خري من : فقال عمر: ابن اخلطاب رضي اهللا عنه يف قصة ذكرها قال
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أما ليلته : نعم يا أمري املؤمنني، قال : قلت: عمر عمر، هل لك أن أحدثك بليلته ويومه؟ قال
يه وسلم  من مكة خرج ليال فتبعه أبو بكر ، فجعل ميشي فلما خرج رسول اهللا صلى اهللا عل

مرة أمامه ومرة خلفه، ومرة عن ميينه، ومرة عن يساره، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه 
يا رسول اهللا أذكر الرصد فأكون : ما هذا يا ابا بكر؟ ما أعرف هذا من فعلك قال: وسلم

: نك ومرة عن يسارك ال آمن عليك، قالأمامك، وأذكر الطلب فأكون خلفك، ومرة عن ميي
فمشى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلته على أطراف أصابعه حىت حفيت رجاله ، فلما رآه 
أبو بكر رضي اهللا عنه أنـها قد حفيت محله على كاهله ، وجعل يشتد به حىت أتى به فم الغار 

فإن كان فيه شيء نزل يب قبلك، والذي بعثك باحلق ال تدخله حىت أدخله، : فأنزله، مث قال
فدخل فلم ير شيئا، فحمله فأدخله ، وكان يف الغار خرق فيه حيات وأفاعي، فخشي أبو بكر 
أن خيرج منهن شيء يؤذي رسول اهللا، فألقمه قدمه فجعلن يضربنه ويلسعنه احليات واألفاعي، 

ا بكر ال حتزن إن اهللا يا أب: وجعلت دموعه تنحدر ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يقول له
معنا، فأنزل اهللا سكينته اإلطمئنانية أليب بكر فهذه ليلته، وأما يومه فلما تويف رسول اهللا صلى 

ال نصلي وال : نصلي وال نزكي، وقال بعضهم: اهللا عليه وسلم  وارتدت العرب فقال بعضهم
: وارفق بـهم ، فقاليا خليفة رسول اهللا تألف الناس : نزكي فأتيته وال آلوه نصحا، فقلت

جبار يف اجلاهلية خوار يف اإلسالم، فبماذا أتألفهم؟ أبشعر مفتعل أو بشعر مفترى ؟ قبض النيب 
وارتفع الوحي، فواهللا لو منعوين عقاال مما كانوا يعطون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

ه اهـ واخلَوار الضعيف، ويف فقاتلنا معه فكان واهللا رشيد األمر، فهذا يوم: لقاتلتهم عليه، قال
  .  بـهمزة اإلستفهام - أجبار: رواية
أتانا رسول اهللا : عن عائشة أم املؤمنني أنـها قالت: قال ابن إسحاق)) البداية والنهاية((ويف 

إن اهللا قد أذن يل يف اخلروج واهلجرة، قالت :  وقال- أي يف بيت أبيها-صلى اهللا عليه وسلم
الصحبة ، قالت فواهللا ما شعرت قط قبل ذلك اليوم :  يا رسول اهللا، قالأبوبكر الصحبة: فقال

  .أن أحدا يبكي من الفرح حىت رأيت أبابكر يومئذ يبكي اهـ باختصار 
نظرت إىل قدمي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : روي أن أبا بكر قال)) املواهب اللدنية((ويف 

ه صلى اهللا عليه وسلم  مل يكن تعود احلفى واجلفوة يف الغار وقد تقطرتا دما، فبكيت وعلمت أن
وإمنا بكى أبو بكر ملا علم من رقة قلبه وشدة حبه : قال الزرقاين. أي مل يتعود جفوة قومه له

روى ابن رزين أن أبا بكر : أيضا)) املواهب اللدنية((ويف . للمصطفى املقتضي لغلبة البكاء
 وسلم  ليقيه بنفسه ، وأنه رأى جحرا فيه فألقمه عقبه دخل الغار قبل رسول اهللا صلى اهللا عليه
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لئال خيرج منه ما يؤذي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  فجعلت احليات واألفاعي تضربنه 
وتلسعنه فجعل دموعه تنحدر، ويف رواية فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ووضع رأسه 

من اجلحر ومل يتحرك، فسقطت دموعه على يف حجر أيب بكر ونام، فلدغ أبو بكر يف رجله 
لدغت فداك أيب وأمي ، : ما لك يا أبا بكر؟ قال: وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  فقال

  .فتفل عليه رسول صلى اهللا عليه وسلم  فذهب ما جيده
 ملا كان ليلة الغار: بسنده عن أنس بن مالك قال)) حلية األولياء((وروى احلافظ أبو نعيم يف 

: يا رسول اهللا دعين أدخل قبلك، فإن كانت حية أو شيء كانت يل قبلك، قال: قال أبو بكر
ادخل، فدخل أبو بكر فجعل يلتمس بيده، فكلما رأى جحرا جاء بثوبه فشقه مث ألقمه اجلحر 
حىت فعل ذلك جبميع ثوبه أمجع، فبقي جحر فوضع عقبه عليه، مث أدخل رسول اهللا صلى اهللا 

فأين ثوبك يا أبا بكر؟ فأخربه :  فلما أصبح قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم: قالعليه وسلم،  
اللهم اجعل أبا بكر معي يف درجيت : بالذي صنع ، فرفع النيب صلى اهللا عليه وسلم  يديه وقال

وذكره أيضا احلافظ ابن . إن اهللا تعاىل قد استجاب لك: يوم القيامة، فأوحى اهللا تعاىل إليه
  .اهـ )) صفة الصفوة(( يف اجلوزي

حبب إيل من : وشرحه للزرقاين روي أنه عليه الصالة والسالم ملا قال)) املواهب اللدنية((ويف 
وأنا : النساء، والطيب، وجعلت قرة عيين يف الصالة، قال أبو بكر الصديق: دنياكم ثالث

 عليك، والتوسل يارسول اهللا حبب إيل من الدنيا النظر إىل وجهك، ومجع املال لإلنفاق
وأنا حبب إيل من : وقال عمر. بقرابتك، أي التوسل إليك بقرابتك كعلي والعباس وفاطمة

وأنا يا رسول : وقال عثمان. األمر باملعروف، والنهي عن املنكر والقيام بأمر اهللا: الدينا ثالث
وأنا :  وقال علي.إشباع اجلائع، وإرواء الظمآن، وكسوة العاري: اهللا حبب إيلّ من الدنيا ثالث

الصوم يف الصيف، وإقراء الضيف، والضرب بني يديك : يارسول اهللا حبب إيلّ من الدنيا ثالث
  .قال الطربي حمب الدين رواه اجلندي بفتحتني كذا قال والعهدة عليه اهـ . بالسيف

يد بن عن ز)) حلية األولياء((وأخرج أبو داود يف كتاب الزكاة من سننه واحلافظ أبو نعيم يف 
أمرنا رسول اهللا صلى : مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه يقول : أرقم عن أبيه قال

اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، : اهللا عليه وسلم  أن نتصدق ووافق ذلك ماال عندي، فقلت
ما أبقيت ألهلك؟ :  فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فجئت بنصف مايل، قال: قال

ما أبقيت :  مثله، وأتى أبو بكر بكل ما عنده ، فقال له رسول صلى اهللا عليه وسلم: قلت
  .ال أسابقك إىل شيء أبدا: أبقيت هلم اهللا ورسوله، فقلت: ألهلك ؟ قال
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أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أمر ليلة خروجه إىل الغار علي بن )) املواهب اللدنية((ويف 
وغطى بربد له صلى اهللا عليه وسلم،  فكان أول من شرى نفسه يف اهللا، أيب طالب فنام مكانه 

  :ووقي بـها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  ويف ذلك يقول علي
 ومن طاف بالبيت العتيق وباحلجر وقيت بنفسي خري من وطئ الثرى

 فنجاه ذو الطول  اإلله  من املكر رسول  إله خاف أن يـمكروا به

 بسنده عن هود بن عبد اهللا بن سعيد أنه مسع ٣٢٧ ص ٥ج )) دالئل النبوة(( روى البيهقي يف
سيطلع عليكم : بينما النيب صلى اهللا عليه وسلم حيدث أصحابه إذ قال هلم: مزيدة العصري قال

: من هاهنا ركب هم خري أهل املشرق، فقام عمر فتوجه حنوهم فلقي ثالثة عشر راكبا، فقال
أما : ال قال: فما أقدمكم هذه البالد أجتارة؟ قالوا :  بين عبد القيس، قالمن: من القوم؟ قالوا 

إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد ذكركم آنفا فقال خريا، مث مشى معهم حىت أتو النيب صلى اهللا 
هذا صاحبكم الذي تريدونه، فرمى القوم بأنفسهم من ركائبهم : عليه وسلم،  فقال عمر للقوم

ليه، ومنهم من هرول، ومنهم من سعى، حىت أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم  فمنهم من مشي إ
فأخذوا بيده فقبلوها، وختلف األشج يف الركاب حىت أناخها، ومجع متاع القوم مث جاء ميشي 

إن :  حىت أخذ بيد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فقبلها، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
 احلديث، ويف رواية أخرى للبيهقي عن زارع وكان يف وفد -  اهللا ورسولهفيك خلتني حيبهما

 -فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ورجله: عبد القيس قال
. مطوال)) األدب املفرد((وأخرجه أيضا البخاري يف )) فتح الباري((احلديث قال احلافظ يف 

أن اإلمام أمحد رمحه اهللا رواه بسنده عن هند بنت الوازع عن أبيها )): البداية والنهاية((ويف 
  .فذكر حنوه مع زيادة 

مزيدة رجل، وهو مزيدة بن مالك بن مهام العبدي العصري،وهو جد هود بن عبد اهللا : قلت
مزيدة العصري له : العصري ألمه ، وهذا هو املعتمد، ووهم من جعله امرأة، قال البخاري

ما كان : وعن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه)). اإلصابة(( ذلك كله احلافظ يف صحبة، ذكر
ما : وعن عبدة بنت خالد بن معدان قالت. أحد أحب إىل من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

كان خالد يأوي إىل فراش إال وهو يذكر من شوقه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  وإىل 
هم أصلي وفصلي، وإليهم حين قليب، طال : واالنصار، يسميهم ويقولأصحابه من املهاجرين 

وروي عن أيب بكر رضي اهللا عنه أنه قال . شوقي إليهم فاجعل رب قبضي إليك حىت يغلبه النوم
 –والذي بعثك باحلق إلسالم أيب طالب كان أقر بعيين من إسالمه :  للنيب صلى اهللا عليه وسلم
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وعن عمر بن اخلطاب قال . إن إسالم أيب طالب كان أقر لعينك وذلك -يعين أباه أبا قحافة
أن تسلم أحب إيل من أن يسلم اخلطاب، ألن ذلك أحب إىل رسول اهللا : للعباس رضي اهللا عنه
  . صلى اهللا عليه وسلم 

: حرف امليم، عن عمر قال/ يف باب فضائل الصحابة من كتاب الفضائل)) كنـز العمال((ويف 
ى اهللا عليه وسلم إىل مصعب بن عمري مقبال عليه إهاب كبش قد تنطَّق به، نظر رسول اهللا صل

انظروا إىل هذا الذي نور اهللا قلبه، لقد رأيته بني أبوين يغذوانه : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
أطيب الطعام والشراب، لقد رأيت عليه حلّة اشتِريت مبائىت درهم، فدعاه حب اهللا وحب 

رواه احلسن بن سفيان وأبو عبد الرمحن السلمي يف األربعني، وأبو نعيم .  ما ترون رسوله إىل
  .يف األربعني الصوفية، والبيهقي والديلمي واحلاكم 

وعن ابن إسحاق أن امرأة من األنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد مع رسول اهللا 
خريا، هو حبمد : هللا عليه وسلم؟ قالواما فعل رسول اهللا صلى ا: صلى اهللا عليه وسلم، فقالت

  . كل مصيبة بعدك جلل: أرنيه حىت أنظر إليه، فلما رأته قالت: اهللا كما حتبني، قالت
وسئل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه كيف كان حبكم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ 

  . ومن املاء البارد على الظمأكان واهللا أحب إلينا من أموالنا وأوالدنا وآبائنا وأمهاتنا، : قال
اذكر أحب الناس إليك يزل عنك فصاح يا : وروي أن عبد اهللا بن عمر خدرت رجله، فقيل له

وا طرباه غدا : وملا احتضر بالل رضي اهللا عنه نادت امرأته وا حزناه، فقال. حممداه فانتشرت
  . ألقى األحبة حممدا وحزبه

اكشفي يل قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :  عنهاويروى أن امرأة قالت لعائشة رضي اهللا
وملا أخرج أهل مكة زيد بن الدثنه من احلرم ليقتلوه قال له أبو . فكشفته هلا، فبكت حىت ماتت

أنشدك اهللا يا زيد، أحتب أن حممدا اآلن عندنا مكانك يضرب عنقه وأنك يف : سفيان بن حرب
 اآلن يف مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وأين واهللا ما أحب أن حممدا: أهلك؟ فقال زيد

ما رأيت من الناس أحدا حيب أحدا كحب أصحاب حممد : جالس يف أهلي، فقال أبو سفيان
أخرج الطرباين عن حصني بن وحوح األنصاري أن )) : حياة الصحابة((حممدا اهـ ويف كتاب 

 وسلم  فجعل يلصق برسول اهللا طلحة بن الرباء رضي اهللا عنهما ملا لقي النيب صلى اهللا عليه
يا رسول اهللا، مرين مبا أحببت وال أعصي لك أمرا، : صلى اهللا عليه وسلم  ويقبل قدميه، قال

اذهب فاقتل أباك، : فعجب لذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم  وهو غالم، فقال له عند ذلك
وذكر ذلك أيضا اهليثمي . أقبل فإين مل أبعث بقطيعة رحم: فخرج موليا ليفعل، فدعاه فقال له
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وزاد فيه فمرض  : ٣٦٥ ص ٩يف باب ما جاء يف طلحة بن الرباء ج ))  جممع الزوائد((يف 
طلحة بعد ذلك فأتاه النيب صلى اهللا عليه وسلم  يعوده يف الشتاء يف غيم وبرد، فلما انصرف 

 فلم يبلغ ال أرى طلحة إال حدث به املوت، فآذنوين حىت أشهده وأصلي عليه وأعجل،: قال
النيب صلى اهللا عليه وسلم  بين صال بن عوف حىت تويف وجن عليه الليل، وكان فيما قال 

ادفنوين وأحلقوين بريب تبارك وتعاىل، وال تدعو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  فإين : طلحة
حىت أخاف عليه اليهود فيصاب يف سبيب، فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم  حني أصبح، فجاء 

رواه . اللهم الق طلحة تضحك إليه ويضحك إليك: وقف على قربه وصف الناس معه حىت قال
وقد روى أبو داود بعض هذا احلديث وسكت عليه فهو حسن إن شاء : الطرباين يف األوسط

ويف رواية أخرى عن طلحة بن مسكني أنه مرض فعاده النيب فوجده مغمى عليه، فقال النيب . اهللا
ما أظن طلحة إال مقبوضا من ليلته، فإن أفاق فأرسلوا إيلّ فأفاق طلحة :  يه وسلمصلى اهللا عل

: بلى فأخربوه مبا قال، فقال: ما عادين النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ قالوا: يف جوف الليل فقال
ال ترسلوا إليه يف هذه الساعة فتلسعه دابة أو يصيبه شيء، ولكن إذا فقدت فأقرأوا مين السالم 

لوا له فليستغفر يل، فلما صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم  الصبح سأل عنه فأخربوه مبوته وقو
اللهم القه يضحك إليك وأنت : فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يده وقال: ومبا قال، قال
  .تضحك إليه

لى اهللا بينما رسول اهللا ص: أبو قتادة  يف باب قضاء صالة الفائتة قال)) صحيح مسلم((ويف 
فنعس رسول اهللا صلى اهللا  عليه وسلم : عليه وسلم يسري حىت ابـهار الليل وأنا إىل جنبه قال

مث سار حىت : فمال عن راحلته فأتيته فدعمته من غري أن أوقظه حىت اعتدل على راحلته، قال 
مث : ته، قالفدعمته من غري أن أوقظه حىت اعتدل على راحل: تـهور الليل مال عن راحلته، قال

سار حىت إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من امليلتني األوليني حىت كاد ينجفل فأتيته 
: مىت كان هذا مسريك مين ؟ قلت : أبو قتادة، قال: من هذا ؟ قلت: فدعمته فرفع رأسه فقال

" بـهار الليل ا" قوله . حفظك اهللا مبا حفظت به نبيه اهـ : مازال هذا مسريي منذ الليلة، قال
أي أقمت ميله من النوم وصرت حتته كالِدعامة للبناء فوقها، " فدعمته"  أي انتصف، وقوله

أي ذهب أكثره مأخوذ من تـهور البناء وهو انـهدامه، وقوله " تـهور الليل " وقوله 
  .أي يسقط "  ينجفل"

النيب صلى اهللا عنده بكى كان السختياين إذا ذكر : للحافظ القسطالين)) املواهب اللدنية((ويف 
حىت نرمحه، وكان جعفر بن حممد كثري الدعابة والتبسم، وإذا ذكر عنده النيب صلى اهللا عليه 
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وسلم اصفر لونه، وكان عبد الرمحن بن قاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق إذا ذكر النيب صلى 
 يف فمه هيبة لرسول اهللا اهللا عليه وسلم  ينظر إىل لونه كأنه قد نزف منه الدم وقد جف لسانه

بضم النون وكسر الزاي أي سال عنه الدم ومل يبق منه شيء، " نزف"و.  صلى اهللا عليه وسلم
وكان عبد اهللا بن الزبري إذا ذكر عنده النيب صلى اهللا عليه وسلم  بكى حىت ال يبقى يف عينه 

 من أهنأ الناس دموع، وكان الزهري حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن هشام
 فإذا ذكر عنده النيب صلى اهللا عليه وسلم  فكأنك ما عرفته وال -  أي يف املودة-وأقربـهم

 من املتعبدين اتهدين، فإذا ذكر عنده النيب -  بضم السني- وكان صفوان بن سليم. عرفك
 إذا مسع وكان قتادة. صلى اهللا عليه وسلم  بكى، فال يزال يبكي حىت يقوم الناس عنه ويتركوه

وحيكى أنه رؤيت امرأة مسرفة على نفسها بعد . احلديث يقرأ عنده أخذه العويل والبكاء
مبحبيت لرسول اهللا صلى : مباذا؟ قالت: غفر يل، قيل: ما فعل اهللا بك قالت: موتـها، فقيل هلا

 بعتابنا، اهللا عليه وسلم وشهويت النظر إليه، فنوديت من اشتهى النظر إىل حبيبنا نستحيي أن نذله
  . بل جنمع بينه وبني من حيبه اهـ 

كان اإلمام مالك إذا ذكر النيب صلى : قال مصعب بن عبد اهللا: للقاضي عياض)) الشفاء((ويف 
: فقال: اهللا عليه وسلم  يتغري لونه وينحين حىت يصعب ذلك على جلسائه، فقيل له يوما يف ذلك

لقد كنت أرى حممد بن املنكدر وكان سيد القراء لو رأيتم ما رأيت ملا أنكرمت علي ما ترون، و
  .ال تكاد تسئله عن حديث أبدا إال يبكي حىت نرمحه 

ولقد كنت آيت عامر بن عبد اهللا بن الزبري، فإذا ذكر عنده النيب صلى اهللا عليه وسلم  بكى حىت 
: عهم، فقاللو جعلت مستمليا يسم: وملا كثر على مالك الناس قيل له. ال يبقى يف عينيه دموعه

يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب، وحرمته حيا وميتا : قال اهللا تعاىل
وكان عبد الرمحن بن مهدي إذا قرأ حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم  أمرهم بالسكوت . سواء
 من ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب، ويتأول أنه جيب له صلى اهللا عليه وسلم : وقال

اإلنصات عند قراءة حديثه ما جيب له عند مساع قوله، وكان ابن سريين رمبا يضحك فإذا ذكر 
اختلفت إىل ابن مسعود : عنده حديث النيب صلى اهللا وسلم خشع، وعن عمرو بن ميمون قال

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  إال أنه حدث يوما فجرى على : سنة، فما مسعته يقول
ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  مث عاله كرب حىت رأيت العرق ينحدر عن جبهته، لسانه قا

مث قال هكذا إن شاء اهللا أو فوق ذا أو ما دون ذا أو ما هو قريب من ذا، ويف رواية فتربد 
  .وجهه، ويف رواية وقد تغرغرت عيناه وانتفخت أوداجه 



 

32 

 عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  كان مالك بن أنس إذا حدث: وقال مصعب بن عبد اهللا
إنه حديث رسول اهللا : فسئل عن ذلك، فقال: توضأ وتـهيأ ولبس ثيابه مث حيدث، قال مصعب

أحب أن أعظم حديث رسول اهللا صلى : قال مالك: قال ابن أيب أويس.  صلى اهللا عليه وسلم
 أتى إليه الناس يريدون وكان مالك أيضا إذا. اهللا عليه وسلم،  وال أحدث به إال على طهارة

احلديث دخل مغسله فاغتسل وتطيب، ولبس ثيابا جددا ولبس طيلسانه وتعمم، ووضع على 
رأسه رداءه، وتلقى له منصة أي شيء عال كالكرسي وحنوه، فيخرج وجيلس عليها وعليه 

ل وقا.  اخلشوع ، وال يزال يبخر بالعود حىت يفرغ من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
كنت عند مالك وهو حيدثنا فلدغه عقرب ستة عشر مرة وهو يتغري لونه : عبد اهللا بن املبارك

ويصفر وال يقطع حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  فلما فرغ من الس وتفرق عنه 
نعم، إمنا صربت إجالال حلديث : يا أبا عبد اهللا لقد رأيت منك اليوم عجبا، قال: الناس قلت له

كانوا يكرهون أن حيدثوا على غري : قال ضرار بن مرة .  ل اهللا صلى اهللا عليه وسلمرسو
وكان . كان مالك والليث ال يكتبان احلديث إال ومها طاهران: وقال عبد اهللا بن صاحل. وضوء

وكان . قتادة يستحب أن ال يقرأ أحاديث النيب إال على وضوء، وال حيدث إال على طهارة
 أن ٣٧ص ٧ج)) فتح الباري((ويف . أن حيدث وهو على غري وضوء تيمماألعمش إذا أراد 

وال مسست : عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد كالم
  . ذكري بيميين منذ بايعتك

 أن عمران بن حصني ٣٨١ص٩ج)) جممع الزوائد(( و٥٠٩ص ٢ج )) سري أعالم النبالء((ويف 
. ما مسست ذكري بيميين منذ بايعت بـها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الرضي اهللا عنه ق

روى الطرباين عن األسلع بن شريك : ٥٩-٥٨ص ١للحافظ العسقالين ج)) اإلصابة((ويف 
كنت أرحل ناقة النيب صلى اهللا عليه وسلم  فأصابتين جنابة يف ليلة باردة ، وأراد رسول : قال

لرحلة ، فكرهت أن أرحل ناقته وأنا جنب، وخشيت أن أغتسل باملاء اهللا صلى اهللا عليه وسلم ا
البارد فأموت أو أمرض، فأمرت رجال من األنصار فرحلها، ووضعت أحجارا فأسخنت بـها 

يا أسلع ما يل أراك : ماء فاغتسلت ، مث حلقت رسول صلى اهللا عليه وسلم  وأصحابه ، فقال
: ومل؟ فقلت: حلها رحلها رجل من األنصار، قالرحلتك تغريت؟ فقلت يا رسول اهللا  مل أر

إين أصابتين جنابة فخشيت القر على نفسي ، فأمرته فرحلها، ووضعت أحجارا فأسخنت ماء 
يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى إىل قوله عفوا : فاغتسلت به، فأنزل اهللا

 انـهزم الناس عن رسول اهللا صلى اهللا ملا كان يوم أحد: وروى البخاري عن أنس قال. غفورا
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بأيب : يشرف النيب صلى اهللا عليه وسلم  ينظر اىل القوم،  فيقول أبو طلحة: عليه وسلم،  قال
. أنت وأمي ال تشرف يصبك سهم من سهام القوم، حنري دون حنرك يعين أفديك بنفسي

كون املوحدة على ويصيبك بالرفع أي ال تشرف فإنه يصيبك سهامهم، ويف رواية يصبك بس
  )) الفتح((أنه جواب النهي، قال ذلك كله يف 

أن عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه األنصاري الذي رأى األذان كان يعمل )) املواهب اللدنية((ويف 
اللهم أذهب بصري حىت : يف جنة له، فأتاه ابنه فأخربه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تويف، فقال

وكان اإلمام مالك كما يف .  صلى اهللا عليه وسلم أحدا فكف بصرهال أرى بعد حبييب حممد
أستحيي من اهللا تعاىل أن أطأ تربة فيها رسول : ال يركب باملدينة دابة، وكان يقول)) الشفاء((

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم   حبافر دابة
ح الفاء وعن أمحد بن فضلويه بفت : ٤٣٥ ص ٣ج )) نسيم الرياض((وشرحه )) الشفاء((ويف 

ما مسست القوس بيدي إال على : وسكون الضاد  الزاهد وكان من الرماة الغزاة أنه قال 
طهارة منذ بلغين أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  أخذ القوس بيده اهـ واملعىن ما أمسكت قوسي 

ذلك أو قوس غريي إال بطهارة منذ بلغين أنه صلى اهللا عليه وسلم  أخذ القوس بيده، وإمنا فعل 
رمحه اهللا احتراما وتشريفا للقسي كلها، وإمنا خصها بذلك دون السيف وحنوها ألن السهام 
كانت يف عصره صلى اهللا عليه وسلم  أعظم آالت احلرب وأنفعها ، وكانت العرب تسميها 

-رسل املنايا، وفسر النيب صلى اهللا عليه وسلم قوله تعاىل وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة
  .أال إن القوة الرمي وكررها ثالثا اهـ:  وقال  ،-بالرمي
أخرج احلافظ عن سعد أنه : ٨٩ص٦للحافظ ابن عساكر ج)) تـهذيب تاريخ دمشق((ويف 

: ما هذا يا أبا ثابت ؟ فقال : أيت النيب صلى اهللا عليه وسلم بصحفة أو جفنة مملوءة خما فقال 
:  فأحببت أن أشبعك من املخ ، قالوالذي بعثك باحلق لقد حنرت أو ذحبت أربعني ذات كبد،

: فأكل ودعا له النيب صلى اهللا عليه وسلم خبري، قال إبراهيم بن حبيب أحد رواة هذا احلديث
مسعت أن اخليزران حدثت بـهذا احلديث، فقسمت ِقسما من ماهلا على ولد سعد بن عبادة 

وكان سعد رضي اهللا  . وسلمأكافئ به ولد سعد عن فعله برسول اهللا صلى اهللا عليه: فقالت 
عنه يبعث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا هاجر إىل املدينة كل يوم جفنة فيها ثريد بلحم 
أو بلنب أوخبل أو بزيت أو بسمن، فكانت جفنة سعد تدور مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .يف بيوت أزواجه
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مل زادا يوم ضلت زاملة النيب صلى اهللا عليه جاء سعد وابنه قيس بزاملة حت: وقال الواقدي 
وسلم يف حجة الوداع، حىت وجدا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واقفا عند باب داره، قد 

يا رسول اهللا بلغنا أن زاملتك ضلت العام، وهذه زاملة مكانـها، : أتى اهللا بزاملته، فقال سعد
 بزاملتنا فارجعا بزاملتكما بارك اهللا عليكما، قد جاء اهللا: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يا رسول اهللا املنة : أما يكفيك يا أبا ثابت ما تصنع بنا يف ضيافتك منذ نزلنا املدينة ؟ فقال سعد
صدقتم يا أبا : هللا ولرسوله، واهللا يا رسول اهللا للذي تأخذ من أموالنا أحب إلينا مما تدع، قال 

  .ملخصا ثابت، أبشر فقد أفلحت اهـ 
والزاملة الدابة اليت حيمل عليها طعام الرجل ومتاعه . وخيزران أم أمري املومنني هارون الرشيد 

  .وشرحه)) القاموس (( يف سفره من اإلبل وغريها كما يف 
بلغين أن رجال دخل : أن عبد الوهاب املدين قال: للحافظ الذهيب )) سريأعالم النبالء(( ويف 

: فقال مررت باملدينة فإذا أبو هريرة جالس يف املسجد حوله حلقة حيدثهم،: على معاوية ، فقال
حدثين خليلي : حدثين خليلي أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم  مث استعرب فبكى، مث عاد فقال

  . صلى اهللا عليه وسلم نيب اهللا أبو القاسم مث استعرب فبكي، مث قام
سيـر أعالم (( و ٢٢٧ ص٣ج)) الغابـةأسد (( و ٥ص٩ج)) البداية والنهايـة(( ويف 

 كان ابن عمر رضي اهللا عنه يتعاهد شجرة نزل حتتها النيب صلى اهللا ٢١٣ص٣ج)) النبـالء
  .عليه وسلم فيصب يف أصلها املاء لكيال تيبس اهـ

للبيهقي بسند صحيح عن عمر بن حممد )) الزهد (( ويف )) : اإلصابة يف متييز الصحابة (( ويف 
ما ذكر ابن عمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عبد اهللا بن عمر مسعت أيب يقولابن زيد بن 

: بعد ذكره هذا)) جممع الزوائد (( وقال يف . إال بكي، وال مر على ربعهم إال غمض عينيه 
  )) .األوسط (( رواه الطرباين يف 

 وسلم، وكان وباجلملة كان الصاحلون من السلف واخللف معروفني مبحبته صلى اهللا عليه
للصحابة رضي اهللا عنهم احلظ األوفر والنصيب الكامل منها، فقد مأل حبه صلى اهللا عليه وسلم  

  : قلوبـهم ومل يترك فيها فراغا، وكانوا كما قال القائل
 فإن ترد الزيادة هات قلبا ك بعض حبك كل قليبمتلّ

 صلى اهللا عليه وسلم، منهم وقد أدركت رجاال منحهم اهللا تعاىل حظا وافرا من حمبة حبيبه
شيخنا العارف باهللا أبو علي بن الشيخ حممد املركي، فقد كان عظيم احملبة والشوق إىل رسول 

  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأهل بيته، وكان ينشد يف السحر كل ليلة 
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 وأشهد منكم مجاال صفا مىت عني قليب ترى نوركم

خي، كان مشهورا مبحبته صلى اهللا عليه وسلم ومنهم شيخنا عبد الرمحن بن عمر الورشي
وببغض املبتدعة املانعني للسفر إىل زيارته صلى اهللا عليه وسلم والتوسل إىل اهللا جباهه وحنو 

ومنهم والدي، كان يكثر . ذلك، وألف قصائد كثرية جدا يف مدائحه صلى اهللا عليه وسلم 
ألخرية من عمره، فكان إذا مسع امسه الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف السنوات ا

ومنهم . الشريف صلى اهللا عليه وسلم تأخذه رعدة ودهشة وانزعاج تكاد نفسه تزهق بـها
رفيقي يف اهللا الشيخ علي عنرب ، فقد كان يكثر جدا من الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم، 

  .ة فقط صلوا على نبيكم يف اليوم ولو بعشرة آالف مر: وكان يقول إلخوانه 
    فائدة

وما قد حيصل ألهل احملبة من اهليمان واالنزعاج والطرب وحنو ذلك دليل على احلب الصادق 
 بعد كالم  يف زيارة ٤٨٤ ص ٤ج )) سري أعالم النبالء((والشوق احلقيقي، فقد قال الذهيب يف 
قبيل اجلدران واهللا ما حيصل االنزعاج ملسلم والصياح وت: قربه صلى اهللا عليه وسلم  ما نصه 

وكثرة البكاء إال وهو حمب هللا ولرسوله، فحبه املعيار والفارق بني أهل اجلنة وأهل النار اهـ 
ة، فمنهم وللمحبني له صلى اهللا عليه وسلم أحوال متنوعة وأوصاف متباينة، وأذواق خمتلف

من يفرح ويطرب إذا مسع امسه صلى اهللا عليه وسلم فتحصل له خفة وطيش فيظن من ال 
يدري حاله أنه ِمثل بالشراب أو أن به خلال يف عقله، وقد يتكلم بكالم خمتلط كالذي 

أخطأ من . اللهم أنت عبدي وأنا ربك: وجد راحلته اليت أيس منها، فقال من شدة الفرح
  .ديثه مسلم يف صحيحه، فهذا من سكر الفرح ومثله سكر احملبة روى ح. شدة الفرح

ومنهم من متلك احملبة شعوره وختتلط بشغاف قلبه فيزول إحساس بدنه كصواحب يوسف 
عليه السالم الاليت قطعن أيديـهن ومل يشعرن بأملهن لفرط حمبتهن له عليه وعلى نبينا 

  . الصالة والسالم
يديه صلى اهللا عليه وسلم فتأخذه اهليبة واحلياء فتسكن ومنهم من يتصور أنه واقف بني 

جوارحه وال تتحرك أعضاؤه فكأنه عود يابس فهو كمن رأي األسد بقربه بغتة ففزع 
وانتصب قائما ال حركة وال كالم له، وعلى هذا كان وصف جلسائه صلى اهللا عليه 

سلم وأصحابه حوله أتيت النيب صلى اهللا عليه و: وسلم، فقد روى أسامة بن شريك قال
  .كأن على رأوسهم الطري
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ومنهم من يغضب إذا مسع ذكر امسه صلى اهللا عليه وسلم من أهل الغفلة والفساق 
واملبتدعة وحنوهم غَريةً من ذكر هؤالء امسه الطاهر الطيب بألسنتهم املتضمخة بأوساخ 

  :بين عامر القائلالذنوب وأدناس املعاصي، وصونا المسه من االبتذال، فيكون كعاشق فتاة 
 أغار عليها من فم املتكلم وإياك واسم العامرية إنين

ومنهم من يرتعد ويضطرب عند مساع امسه الشريف ويهتز لذكره حبا وشوقا إليه على 
  .وإين لتعروين لذكراك هزة       : حد قول القائل 

وال أخرى وهذا بعض أوصاف احملبني له صلى اهللا عليه وسلم، وهلم يف حمبته أوصاف وأح
فال تستغرب ما رأيت فيهم من أفعال وأقوال وحركات غريبة، فإنه يقع كثريا يف العشق 

  .الشهواين واحلب الدنيوي أمثال ذلك كما هو معروف مشهور 
واعلم أن احملبة والشوق إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يكن خاصا بالعقالء، بل ما 

  .   آثار احملبة وأمارات الشوق إليه صلى اهللا عليه وسلمزالت البهائم واجلمادات ترى فيها
  فمن ذلك جبل أحد 

أقبلنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم  من : روى البخاري يف باب غزوة تبوك عن أيب محيد قال
هذه طابة ، وهذا أحد، جبل حيبنا وحنبه، ورواه : عزوة تبوك، حىت إذا أشرفنا على املدينة قال

حلج يف باب فضل املدينة عن أنس بن مالك ويف باب معجزات النيب صلى اهللا مسلم يف آخر ا
الصحيح املختار أن معىن هذا احلديث أن أحدا حيبنا : قال النووي يف شرح مسلم.  عليه وسلم

وإن منها ملا يهبط من خشية : حقيقة، جعل اهللا تعاىل فيه متييزا حيب به كما قال سبحانه وتعاىل
جلذع اليابس، وكما سبح احلصى، وكما فر احلجر بثوب موسى عليه وعلى اهللا، وكما حن ا

  . نبينا الصالة والسالم إىل آخر ما قال
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  ومن ذلك اجلذع الذي حن شوقا إليه صلى اهللا عليه وسلم  
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسند ظهره إىل جذع يف املسجد إذا خطب الناس، فلما 

 وقعد عليه خيطب الناس يوم اجلمعة ، فلما فقده اجلذع اشتاق إىل كثر الناس صنع له منرب
جواره صلى اهللا عليه وسلم،  واستماع خطبته، ومس جسده الشريف، فحن حينئذ حنني الناقة 
اليت انتزع منها ولدها، وأنني الواله الغريق يف حبار احلب حىت تصدع وانشق، وارتج لصوته 

بة رضي اهللا عنهم، فقد حتركت احملبة فيهم، وهيج ما رأوه املسجد، فبكى من فيه من الصحا
وما مسعوه من اجلذع كمني احلب العميق يف قلوبـهم، ومل تنطفئ شعلة احلب عن اجلذع بل 
ازداد توقدها والتهابـها، حىت نزل صلى اهللا عليه وسلم  إليه وضمه كما تضم الوالدة الرحيمة 

واطمأن، مث خريه صلى اهللا عليه وسلم  بني أن يغرسه ولدها، ومسح عليه بيده الكرمية فسكن 
يف املكان الذي كان فيه قبل أن يصري جذعا، وبني أن يغرسه يف اجلنة فيأكل من مثاره أولياء اهللا 
تعاىل، فاختار أن يغرسه صلى اهللا عليه وسلم  يف اجلنة، ومسع كالمه مع النيب من كان قريبا منه 

هللا عليه وسلم ذلك، وأمر بعض الصحابة بدفنه فدفن حتت املنرب، من الصحابة، فقبل منه صلى ا
وقال بعض العلماء وإمنا دفن وهو . مث قال صلى اهللا عليه وسلم اختار دار البقاء على دار الفناء

جامد ألنه صار يف حكم املؤمن حلبه وحنينه، ودفنه حتت منربه ليكون اجلذع قريبا من الذكر 
ملا هدم املسجد يف زمن عثمان رضي اهللا عنه للتجديد والتوسيع وما يتبعه من اخلري، مث 

للمسلمني أخذه أيب بن كعب رضي اهللا عنه تربكا به، وكان عنده إىل أن أكلته األرض وصار 
  . رفاتا

كان جذع يقوم إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما : روى البخاري عن جابر بن عبد اهللا قال
جذع مثل أصوات العشار حىت نزل النيب صلى اهللا عليه وسلم  فوضع يده وضع له املنرب مسعنا لل

  .عليه
ويف راوية له عن جابر أيضا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  كان يقوم يوم اجلمعة إىل شجرة أو 

إن شئتم، : يا رسول اهللا أال جنعل لك منربا ؟ قال: خنلة، فقالت امرأة من األنصار أو رجل
،  فلما كان يوم اجلمعة دفع إىل املنرب ، فصاحت النخلة صياح الصيب، مث نزل فجعلوا له منربا

كانت تبكي على ما : النيب صلى اهللا عليه وسلم  فضمه إليه يئن أنني الصيب الذي يسكن، قال
قال : رفع إىل املنرب بالراء، وقوله: قوله دفع إىل املنرب يف رواية. كانت تسمع من الذكر عندها

ويف رواية )) املواهب((ي قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  كما يف الزرقاين على كانت إخل أ
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للبخاري أيضا عن ابن عمر رضي اهللا عنهما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم  خيطب إىل جذع، 
  .فلما اختذ املنرب حتول إليه، فحن اجلذع فأتاه فمسح يده عليه

: روى أبو يعلى املوصلي عن أنس بن مالك بلفظ :للحافظ القسطالين)) املواهب اللدنية((ويف 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  كان يوم اجلمعة يسند ظهره إىل جذع منصوب يف املسجد 

أال أصنع لك شيئا تقعد عليه كأنك قائم؟ فصنع منربا له : خيطب الناس فجاءه رومي فقال
هللا عليه وسلم  على املنرب جأر اجلذع درجتان ويقعد على الثالثة، فلما قعد رسول اهللا صلى ا

كجؤار الثور، وارتج املسجد جلؤاره حزنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  فنـزل إليه 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املنرب فالتزمه وهو خيور، فلما التزمه سكت،مث قال رسول 

ألتزمه ملا زال هكذا حىت تقوم الساعة والذي نفس حممد بيده لو مل : اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ورواه . حزنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأمره به صلى اهللا عليه وسلم  فدفن

صحيح غريب، وكذا رواه ابن ماجه واإلمام أمحد من طريق احلسن عن أنس : الترمذي وقال
إىل خشبة فلما كثر كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا خطب يوم اجلمعة يسند ظهره 

: ابنوا يل منربا، أراد أن يسمعهم فبنوا له عتبتني فتحول من اخلشبة إىل املنرب ، قال: الناس قال
فما زالت حتن حىت نزل النيب صلى : أخرب أنس بن مالك أنه مسع اخلشبة حتن كحنني الواله قال

  .اهللا عليه وسلم  عن املنرب فمشى إليها فاحتضنها فسكتت
فكان احلسن البصري إذا حدث بـهذا احلديث بكى، مث : و القاسم البغوي وزاد فيهورواه أب

يا عباد اهللا اخلشبة حتن إىل رسول اهللا شوقا إليه ملكانه من اهللا، فأنتم أحق أن تشتاقوا إىل : قال
فتح ((ويف تفسري ابن كثري يف آخر سورة احلشر مثل هذا، وقال احلافظ العسقالين يف . لقائه
ويف حديث أيب زبري عن جابر عند النسائي اضطربت تلك السارية كحنني الناقة )): يالبار

اخللوج اهـ واخللوج بفتح اخلاء املعجمة وضم الالم اخلفيفة وآخره جيم الناقة اليت انتزع منها 
  . ويف رواية عند الترمذي خار ذلك اجلذع كخوار الثور. ولدها

فلما جاوزه خار اجلذع حىت تصدع : مي وابن ماجهويف حديث أيب بن كعب عند أمحد والدار
اختر أن أغرسك : ويف حديث بريدة عند الدارمي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال له. وانشق

يف املكان الذي كنت فتكون كما كنت يعىن قبل أن تصري جذعا، وإن شئت أن أغرسك يف 
أولياء اهللا، فقال النيب صلى اهللا اجلنة فتشرب من أنـهارها فيحسن نبتك وتثمر فيأكل منك 

وحديث حنني اجلذع متواتر كما قاله غري واحد . اختار أن أغرسه يف اجلنة اهـ: عليه وسلم 
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خمتصر ابن (( وابن السبكي يف شرحه لـ)) الشفاء((من العلماء بالسنة كالقاضي عياض يف 
  :وهللا در القائل. والقسطالين  والزرقاين)) احلاجب

 فكانت إلهداء  السالم له تـهدى  اجلمادات  حبـهوألقي حىت يف

 فأنّ  أنني األم  إذ تـجد الفقـدا وفارق جذعا كان خيطب  عنده

  أما حنن أوىل  أن نِحن له وجـدا  حين إليه اجلذع  يا قوم  هكـذا
  فليس وفاء أن  نطيـق له بعـدا  إذا كان جذع مل يطق بعد ساعة

يف )) ـالشيخ صويف((ن عبد اهللا املقدشي الشاشي املعروف بـوقال الشيخ عبد الرمحن ب
  :قصيدته الالمية

 وصات صوت  العشار  صائحات  فال واجلذع  حـن لـه وأَنَّ إذ ودعـه

 شوقا  له كيف ال  يشتاقه   العـقـال وارتج مسجده لصوتـه  وبـكـى

  تـمـالفوضع  املصطفي  يـده  فاح  وصار يصِبره كي ال يـدوم  كـذا
  وكون  ثـمـره لألبـرار أي نـزال  واختار إذ أعرض األمرين  دار بقـا

مجع فالة كحصى " فال " قوله :  قال رفيقنا الشيخ أمحد منري يف شرحه على هذه القصيدة
  . زائدة لضروة الشعر اهـ" أي نزال " وأي يف قوله . وحصاة 

  أسباب حمبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
من أقوى أسباب حمبته صلى اهللا عليه وسلم  )) : املواهب اللدنية((احلافظ القسطالين يف قال 

مساع األصوات املطربة باإلنشادات بالصفات النبوية إذا صادفت حمال قابال، فال تسأل عن 
إحدامها أنـها يف نفسها توجب لذة : سكرة السامع، وهذا السكر حيصل عندها من جهتني

تغطي منها العقل، الثانية أنـها حترك النفس إىل حنو حمبوبـها وجهته، فيحصل قوية ينغمر أي ي
بتلك احلركة والشوق والطلب مع التخيل للمحبوب وإحضاره يف النفس، وإدناء صورته إىل 
القلب واستيالئها على الفكرة لذة عظمية تغمر العقل، فتجتمع لذة األحلان ولذة األشجان، 

 أطيب وألذ من سكرالشراب، وحتصل به نشأة ألذ من نشأة فتسكر الروح سكرا عجيبا
جمدين بذلك الصوت الذي : وقد ذكر اإلمام أمحد وغريه أن اهللا تعاىل يقول لداود. الشراب

أنا أرده عليك فيقوم عند ساق : كنت متجدين به يف الدنيا، فيقول كيف وقد أذهبته ؟ فيقول
استفرغ نعيم أهل اجلنة اهـ أي شغلهم صوته عما العرش وميجده، فإذا مسع أهل اجلنة صوته 

  .هم فيه من النعيم
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ومما تنشأ عنه احملبة أيضا صحبة أهل احملبة وخمالطتهم، فإن الطباع تتأثر باملخالطة : قلت
واالجتماع، وطبع اإلنسان التأسي واالقتداء برفيقه وصاحبه ، فكل من انضم إىل مجاعة وعاش 

 معامالتـهم فإنه يتصف غالبا بصفاتـهم، ويتخلق بأخالقهم، معهم زمانا واختلط بـهم يف
  :وصدق من قال 

   فإن القرين باملقارن يقتـدي عن املرء ال تسل وسل عن قرينه

من جالس جانس، وقد ورد يف احلديث املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل، : وقالوا
بيبه صلى اهللا عليه وسلم  أن جيتنب جمالس قرناء فينبغي ملن يريد أن يتقرب إىل اهللا تعاىل حبب ح

السوء وأصحاب القلوب القاسية احملرومني من مودة أحباب اهللا تعاىل وتوقريهم واحترامهم، 
كما ينبغي له أيضا أن خيتار الرفيق الصاحل الذي تزرع مرافقته يف القلب حمبة من أحبه اهللا من 

لكونني، وأفضل اخلالئق أمجعني، صلى اهللا عليه وسلم يف األنبياء والصاحلني، ال سيما حمبة سيد ا
كل وقت وحني، وأن يكثر احلضور يف مواضع اجتماع احملبني، وحمافل قراءتـهم سرية رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومراكز أناشيدهم بلذيذ صفاته كي تنطبع مرآة قلبه مبا انطبعت به 

  . ن مبعيته صلى اهللا عليه وسلم يف دار السالمقلوبـهم، فيصري من مجلة احملبني الفائزي
ومنها التفكر يف عظيم إحسانه صلى اهللا عليه وسلم وجزيل نواله، وكثرة مننه اليت على رقابنا، 
وتدقيق النظر يف أخالقه املعنوية وأوصافه الباطنة، مثل رمحته وشفقته على أمته، بل وعلى 

ال تزرموه أي ال تقطعوا عليه البول ، :  املسجداخلالئق أمجعني، حىت قال يف شأن من يبول يف
ومثل عفوه عند املقدرة والسيطرة على أعدائه الذين أخرجوه من أحب بالد اهللا إليه، فقال هلم 

اذهبوا فأنتم الطلقاء، ومثل حسن : وهم بني اخلوف من االنتقام وأخذ الثأر، وبني الرجاء والعفو
 فال تفريط يف تصرفاته وال إفراط فيها، فيضع كل شيء يف قيادته وسياسته وتنظيم األمور كلها،

أنسب مواضعه وأحسن مواقعه، وهذا يدل على رجحان عقله وكمال ذكائه وفطانته، فإن 
حسن التدبري يف قيادة العامة واخلاصة وانسجام األمور واألنظمة يف امليادين كلها حبيث ال يرى 

 مل يتم هذا الكمال لغريه صلى اهللا عليه وسلم  فيها اخللل أصال صعب جدا، ونادر عرفا، بل
قبله وال بعده كماحققه أصحاب التواريخ املنصفون، أعداء كانوا له صلى اهللا عليه وسلم  أو 

أن وهب : للقاضي عياض)) الشفاء((ويف . أحبابا، وهذا يشهد أنه كان أعقل خلق اهللا كلهم
وجدت يف مجيعها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  قرأت يف أحد وسبعني كتابا ف: ابن منبٍه قال

  . أرجح الناس عقال وأفضلهم رأيا
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ومثل شجاعته النادرة عند التقاء الصفوف وامحرار األحداق، حىت كان تتوقى به ليوث الوغى 
كنا واهللا إذا امحر البأس نتقي به، : قالمسلم أن الرباء لدى اشتعال نريان املعارك ، ففي صحيح 

اع للذي حياذي به صلى اهللا عليه وسلم، وقد كان يف غزوة حنني من أمره صلى اهللا وإن الشج
عليه وسلم  ما كان حني تناست األحبة واضطربت األفئدة، وانـهزم بعض الصحابة وغشيه 
املشركون، وقال وهو يركض ببغلته البيضاء قبل الكفار والعباس يكفها إرادة أن ال تسرع كما 

أنا النيب ال : " املشهورة اليت مل يقل مبثلها بشر يف مثل ذلك املوقفيف صحيح مسلم كلمته
 لفت أبصارهم إليه ودهلم ما كانوا يقصدون إليه، فهاجت عندئذ "كذب أنا ابن عبد املطلب

أطماعهم وظنوا أنـهم ظفروا مبقصودهم ومأموهلم، فشدوا عليه ومحلوا محلة رجل واحد، 
مل تسمع أذن مثله، وحاربـهم هو صلى اهللا عليه وسلم فوقف صلى اهللا عليه وسلم  موقفا 

وقليل من أصحابه، حىت رجع إليه املنهزمون وقاتلوا معه قتاال مكلال بالغلبة والنجاح، وهزموهم 
وغنموهم مث ملا حتقق املشركون أنـهم فشلوا يف ميدان القتال صاروا يتفكرون فرد اهللا إليهم 

سكر، فانقادوا وأرسلوا إليه صلى اهللا عليه وسلم  وفدا وقد عقوهلم، وحصل هلم الصحو بعد ال
أسلموا وبايعوا وسألوا عنه كرمه صلى اهللا عليه وسلم  وإحسانه، كأنـهم مل يكونوا قبل 

  . حريصني على قتله، وإطفاء نور دعوته، وحمو رسالته، مث تفضل عليهم ورد إليهم سباياهم
ناسب أعضائه الشريفة واعتداهلا، وتأللؤ وجهه الكرمي تصور صورته اجلسمية ومجاهلا، وت: ومنها

كالبدر يف ليلة كماله، وقد ورد أنه كان عند سروره يزداد صفاء وجهه وملعانه، فريى من 
  . خالله اجلدران كاملرآة الصقيلة

أليب سعيد الواعظ أن )) شرف املصطفى((للحافظ السخاوي نقال عن )) القول البديع((ويف 
 عنها كانت ختيط شيأ، فضلت اإلبرة وطفئ السراج، فدخل عليها النيب صلى عائشة رضي اهللا

ما أضوأ : اهللا عليه وسلم  فأضاء البيت بضوئه، صلى اهللا عليه وسلم  ووجدت اإلبرة فقالت
البخيل، : ومن ال يراك؟ قال: ويل ملن ال يراين يوم القيامة، قالت: قال!! وجهك يا رسول اهللا 

وقد وصفه اهللا تعاىل بأنه نور . الذي ال يصلى علي إذا مسع بامسي:  قالومن البخيل؟:قالت 
وسراج منري، فإذا كانت الشمس النور احلسي هلذا العامل الفاين فهو صلى اهللا النور املعنوي 
للعامل الدنيوي واألخروي الذي ال يغيب وال يزول بزوال الدنيا وفنائها، فهو سراج ال ينطفئ 

  . نمحي، بل هو صلى اهللا عليه وسلم  دائم الترقي فتزداد أنوارهمبوته، ونور ال ي
ولقد كان صلى اهللا عليه وسلم  أحسن خلق اهللا صورة، كما كان أفضلهم وأقربـهم إىل اهللا 

  :درجة ورتبة، ولقد أجاد حسان بن ثابت حيث قال
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 وأمجل منك مل تلد النسـاء وأحسن منك مل تر قط عينـي

 كأنك قد خلقت كما تشـاء ـبخلقت مربأ من كـل عي

فال شك أن كل من لنفسه شعور، وحلواسه إحساس وإدراك ومتييز بني احلسن وضده، إذا تفكر 
يف مكارم أخالقه صلى اهللا عليه وسلم  ومعايل صفاته، وأمعن النظر يف ذلك وأكثر املطالعة يف 

 إىل اتصاله به ويتمىن لقاءه، سريه ومشائله صلى اهللا عليه وسلم  أنه يتأثر بـها وحيبه، ويشتاق
وكذلك تصور حماسنه الظاهرة اجلسمانية ينشأ عنه حمبته صلى اهللا عليه وسلم، والشوق إىل 
التمتع برؤية مجاله ، فكم من حمب لشيء ال حيبه إال جلمال صورته الظاهرة فقط، وليست حمبة 

يف ال تلتذ حينئذ نفوس األلوان والثياب الفاخرة وحنوها إال من حسن صورها وأشكاهلا، فك
املؤمنني بتذكر مشائله صلى اهللا عليه وسلم  وأوصافه املعنوية، وتصور حماسنه الظاهرة 

  !! واستحضارها يف الذهن؟
ومما تنشأ عنه حمبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  متابعته يف أفعاله وأحواله كلها، والتمسك 

والعمل بـها، مث بتعليم الناس ودعوتـهم إليها، بسنته، وبذل املهجة يف خدمة ملته بالتعلم 
والذب عن محى الشريعة وحراسة أصوهلا وفروعها، وقمع املبتدعة وإزالة شبهها وإدحاض 
أباطيلها، فمن أكرمه اهللا مبتابعة حبيبه صلى اهللا عليه وسلم  واقتفاء آثاره أعطاه اهللا بربكتها 

 واقتدى به يف أموره تعلق به قلبه ويكثر تفكره فيه، حمبته صلى اهللا عليه وسلم،  ألنه إذا تابعه
ويكون بينه وبينه صلى اهللا عليه وسلم  عالقة التابع واملتبوع، واخلادم واملخدوم، ويدوم بينهما 
االتصال الروحي واالرتباط القليب، فيدرك حينئذ حماسنه صلى اهللا عليه وسلم  ويستحضر يف 

ينطبع ذلك يف نفسه ويستقر فيها، فيستحسن حينئذ أحواله ذهنه كماالته الظاهرة والباطنة، و
صلى اهللا عليه وسلم من أفعاله وأقواله وتصرفاته وأخالقه، ورمحته وجوده ووقاره، وحيائه 
وحلمه وفصاحته وجوامع كالمه وغري ذلك من مزاياه العلية، وأوصافه السنية، ومجال صورته 

لتلذذ بذكر امسه صلى اهللا عليه وسلم، وقد ذكرنا أن البهية، فيؤدي ذلك إىل حمبته وتعظيمه، وا
استحسان الشيء يقتضي حبه وميل القلب إليه، فتحقق لك إن شاء اهللا أن متابعته صلى اهللا 
عليه وسلم  الصادقة تكون سببا قويا حملبته عليه الصالة والسالم، بل قد تكون أقوى األسباب 

حظا وافرا ونصيبا كامال، وكما تكون املتابعة سببا وأعالها وأنفعها، رزقنا اهللا من متابعته 
  للمحبة كذلك تكون احملبة الصادقة سببا للمتابعة والطاعة غالبا، فإن احملب يستحيي طبعا عن 

  :خمالفة حمبوبه فقد قيل 
 هذا لعمري يف القياس شنيع تعصي اإلله وأنت تظهر حبـه
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 طيـعإن احملب ملن حيب  م لو كان حبك صادقا  ألطعتـه

فاحملبة واملتابعة متالزمان، مىت وجدت إحدامها ترتبت عنها األخرى غالبا، فأيتهما سبقت عن 
  .أختها حلقتها األخرى هذا ما ظهر، والعلم عند اهللا سبحانه وتعاىل

  حمبة اهللا تعاىل لعبده
بهم وحيبونه، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حي: قال اهللا تعاىل

  .قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا: وقال تعاىل
اعلم أن حمبة العبد لربه أيسر بكثري من حمبة اهللا تعاىل لعبده، وال شك أن حمبته تعاىل لعبده أفضل 

  .وأجل من حمبة العبد ملواله جل جالله
 اهللا فقط، بل الشأن أن حيبك ليس الشأن أن حتب: وشرحه للزرقاين )) املواهب اللدنية((ويف 

اهللا، وال حيبك إال إذا اتبعت حبيبه صلى اهللا عليه وسلم  ظاهرا وباطنا، وصدقته وأطعت أمره 
وأجبت دعوته، وآثرت طاعته على كل شيء، وإن مل تكن كذلك فال تتعن،  فلست على 

كم ال يف أنكم حتبونه، فاتبعوين حيببكم اهللا أي الشأن يف أن اهللا حيب: شيء، وتأمل قوله تعاىل
وقال العارف باهللا . وهذا ال ينالونه إال باتباع احلبيب صلى اهللا عليه وسلم  انتهى باختصار

قد مجع اهللا اخلري كله يف بيت، وجعل )): تاج العروس((أمحد بن عطاء اهللا السكندري يف 
 دليل على حمبة اهللا له ، مفتاحه يف متابعته صلى اهللا عليه وسلم، فمن فتح له باب املتابعة فذلك

اللـهم أين أسألك : قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين، وإذا طلبت اخلري كله فقل: قال تعاىل
املتابعة لرسولك صلى اهللا عليه وسلم  يف األقوال واألفعال، وقال اهللا تعاىل حكاية عن اخلليل 

ين، فمفهوم هذا أن من مل يتبعه فمن تبعين فإنه م: عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم
إن ابين : ليس منه، وقال تعاىل حكاية عن نوح عليه وعلى نبينا املصطفى أزكى الصالة والسالم

إنه ليس من أهلك إنه عمل غري صاحل، فاملتابعة جتعل : من أهلي فأجابه سبحانه بقوله تعاىل
: ي لقوله صلى اهللا عليه وسلمالتابع كأنه جزء من املتبوع وإن كان أجنبيا، كسلمان الفارس

سلمان منا أهل البيت، ومعلوم أن سلمان رضي اهللا عنه من أهل فارس، ولكن باملتابعة قال عنه 
صلى اهللا عليه وسلم  ذلك تعليما، فكما أن املتابعة تثبت االتصال، كذلك عدمها يثبت 

  . االنفصال اهـ
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  : د السلمي ابن أيب الفضل املرسي حيث قالولقد أجاد الشيخ العالمة حممد بن عبد اهللا بن حمم
 غري  اتباع  املصطفـى فيما أتـى من كان يرغب يف النجاة فما له

  سبل الضاللة والغوايـة والـردى  ذاك السبيل املستقيـم وغيـره
  صحت فذاك إذا اتبعت هو اهلدى  فاتبع كتاب اهللا  والسنن الـيت 

  باب جير ذوي  البصرية  للعمـى  فإنهودع السؤال  بلم  وكيف  
  والتابعون ومن مناهجهم  قَفَـى  الدين  ما قال  النيب  وصحبـه

كان الشيخ السلمي فقيها حمدثا : ٢٩ص ٥ج)) طبقات الشافعية الكربى(( قال ابن السبكي يف 
 .  اهـ واهللا ويلّ التوفيق ٦٥٥أصوليا حنويا أديبا زاهدا متعبدا، تويف سنة  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



 

45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  املقصد األول يف التربك برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  
  



 

46 

  املقصد األول يف التربك برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  التربك مبوضع والدته صلى اهللا عليه وسلم وزمانـها

 يستحب زيارة املواضع املشهورة بالفضل يف مكة: ٤٤٤ ص))مناسك احلج((قال النووي يف 
البيت الذي ولد فيه رسول اهللا صلى اهللا : إنـها مثانية عشر موضعا، منها: واحلرم، وقد قيل

زقاق املولد، ومنها بيت خدجية الذي كان : عليه وسلم، وهو اليوم مسجد يف زقاق يقال له
يسكنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخدجية رضي اهللا عنها، وفيه ولَدت أوالدها من رسول 

هللا صلى اهللا عليه وسلم، ومنها الغار الذي جببل حراء، كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يتعبد ا
. إذ مها يف الغار اهـ: فيه، والغار الذي جببل ثور وهو املذكور يف القرآن، قال اهللا عز وجل

  .الزقَاق كغراٍب السكَةُ : ويف القاموس
من املزارات اليت مبكة مولد )) على مناسك احلجحاشية اإليضاح ((وعد ابن حجر اهليتمي يف 

  وهو اليوم مزار مشهور اهـ: علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، قال
 يف ٩٥٨وقال العالمة الفقيه الشيخ عبد اهللا بن حممد باقشري احلضرمي الشافعي املتوىف سنة 

 يف احلرم ويتبرك ينبغي أن تزار مواضع مشهورة: ٢٧٥ص١ج)) قالئد اخلرائد وفرائد الفوائد((
موضع مولده عليه الصالة والسالم يف الشعِب، ودار خدجية، وفيها ولَدت أوالدها : بـها، منها

منه صلى اهللا عليه وسلم ورضي اهللا عنهم وتوفيت فيها، وكانت مسكنه حىت هاجر صلى اهللا 
ودار أيب بكر رضي اهللا . ى فيهاودار األرقم وتسمى دار اخلَيزران وهي اليت اختف. عليه وسلم

  عنه اهـ
ويف اجلامع اللطيف يف فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف للعالمة احلنفي مجال الدين 

ذكر : ٣٥٤حممد جار اهللا بن حممد نور الدين بن أيب بكر بن علي بن ظهرية املخزومي ص
خدجية رضي اهللا عنها العالمة النقاش يف منسكه مواضع يستجاب فيها الدعاء، منها دار 

   ويف مولد النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنني عند الزوال اهـ،ليلة اجلمعة
ولد النيب صلى اهللا عليه وسلم  مبكة يف الدار اليت حملمد )): املواهب اللدنية((وقال القسطالين يف 

اهب املو((ابن يوسف أخي احلجاج بن يوسف الثقفي، وقال الزرقاين يف شرحه على 
ورأيت أنا حجاج بيت : قلت. تزار ويتربك بـها إىل اآلن اهـ :  ٢٥٨ ص ١ج ))اللدنيـة

إنه احملل الذي ولد فيه : اهللا يزورون ويتربكون مبوضع قريب من الكعبة املشرفة، وهم يقولون
  . صلى اهللا عليه وسلم 
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 من ربيع األول، ١٢ أن والدته صلى اهللا عليه وسلم  يف ٩٣ ص ١ج)): السرية احللبية((ويف 
وعليه العمل اآلن يف األمصار خصوصا أهل مكة يف زيارتـهم موضع مولده صلى اهللا عليه 

اختلف يف مكان والدته : ٤٩٦ ص ٣ج )) السرية احللبية((ويف موضع آخر من . وسلم اهـ
بالدار اليت كانت حملمد بن يوسف أخي : مبكة، وعليه قيل: صلى اهللا عليه وسلم، فقيل

ولد : بالردم، وقيل:  وذلك احملل يزار اآلن، وقيل-  شعب بين هاشم- بالشعب: ج، وقيلاحلجا
: اختلف يف زمان والدته صلى اهللا عليه وسلم، فقيل: صلى اهللا عليه وسلم  بعسفان، وفيه أيضا

املواهب ((وقال القسطالين يف . ولد ليال، وعليه عمل أهل مكة يف زيارة موضع مولده الشريف
إذا قلنا بأنه عليه الصالة والسالم ولد ليال فأميا أفضل ليلة القدر أو ليلة : فإن قلت: ))اللدنية

مولده عليه الصالة والسالم ؟ أجيب بأن ليلة مولده صلى اهللا عليه وسلم  أفضل من ليلة القدر 
ة له، أن ليلة املولد ليلة ظهوره صلى اهللا عليه وسلم،  وليلة القدر معطا: من وجوه ثالثة، أحدها

وما شرف بظهور ذات املشرف من أجله أشرف مما شرف بسبب ما أعطيه، وال نزاع يف 
أن ليلة القدر شرفت بنـزول املالئكة : الثاين. ذلك، فكانت ليلة املولد أفضل من ليلة القدر

فيها، وليلة املولد شرفت بظهوره صلى اهللا عليه وسلم ، ومن شرف به ليلة املولد أفضل ممن 
أن ليلة القدر : هم ليلة القدر على األصح املرتضى، فتكون ليلة املولد أفضل، الثالثشرفت بـ

وقع فيها التفضل على أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم،  وليلة املولد الشريف وقع التفضل فيها 
على سائر املوجودات، فهو الذي بعثه اهللا عز وجل رمحة للعاملني، فعمت به النعمة على مجيع 

شرحه على ((وقال الزرقاين يف . ق، فكانت ليلة املولد أعم نفعا فكانت أفضل اهـاخلالئ
فيه : وهذا الذي ساقه املصنف وأقره متعقب، قال الشهاب اهليتمي: ٢٥٦ ص ١ج)) املواهب

احتمال واستدالل مبا ال ينتج املدعى، ألنه إن أريد أن تلك الليلة ومثلها من كل سنة إىل يوم 
من ليلة القدر فهذه األدلة ال تنتج ذلك كما هو جلي، وإن أريد عني تلك الليلة القيامة أفضل 

فليلة القدر مل تكن موجودة إذ ذاك، وإمنا أتى فضلها يف االحاديث الصحيحة على سائر ليايل 
السنة بعد الوالدة مبدة، فلم ميكن اجتماعهما حىت يتأتى بينهما التفضيل، وتلك انقضت وهذه 

يوم، وقد نص الشارع على أفضليتها، ومل يتعرض لليلة مولده وال ألمثاهلا بالتفضيل باقية إىل ال
أصال، فوجب علينا أن نقتصر على ما جاء عنه، وال نبتدع شيئا من عند نفوسنا القاصرة عن 
إدراكه إال بتوقيف منه صلى اهللا عليه وسلم ، على أنا لو سلمنا أفضلية ليلة مولده مل يكن له 

تفضيل األزمنة إال بفضل العمل فيها، وأما تفضيل ذات الزمن الذي ال يكون العمل فائدة يف 
إن الوالدة : مث إذا قلنا مبا قال املصنف وقلنا. إىل هنا كالمه وهو وجيه. فيه فليس له كبري فائدة
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: نـهارا فهل األفضل يوم املولد أو يوم بعثه صلى اهللا عليه وسلم ؟ واألقرب كما قال شيخنا
يوم املولد أفضل ملن اهللا به فيه على العاملني، ووجوده يترتب عليه بعثه ، فالوجود أصل أن 

  .اهـ. والبعثة طارئة عليه، وذلك قد يقتضي تفضيل املولد ألصالته
واعلم أن اهليتمي مل ينكر فضيلة ليلة املولد النبوي من أصلها، حاشاه عن ذلك، وإمنا اعترض 

  .قدرعلى أنـها أشرف من ليلة ال
  تنبيه

ال خيفى أن شرف ليلة املولد ال خيتص بعني تلك الليلة اليت ولد فيها صلى اهللا عليه وسلم، وأنه 
ما انقضى بانقضائها، فهي كيوم عاشوراء الذي ثبت أن فضيلته باقية، وأنه مشرف يستحب 

  .صيامه كل سنة
الصالة والسالم، وإغراق ومعلوم أن أصل شرفه وسبب حرمته إجناء اهللا تعاىل نبيه موسى عليه 

فرعون فيه كما يف حديث مسلم، فكما مل ينقض شرف عاشوراء بانقضاء إغراق فرعون وإجناء 
موسى كذلك ال ينقضي شرف ليلة املولد النبوي، وال خيتص بعني ليلة والدته صلى اهللا عليه 

الة والسالم وسلم فقط، بل يعم نظائرها من كل عام، ونظري ذلك أيضا مائدة عيسى عليه الص
وأصحابه، فقد كانت عيدا ألوهلم وآخرهم كما نطق به القرآن العزيز، ومل خيتص باحلاضرين 
وقت النـزول وال بيوم النـزول  فقط، فما املانع أن تكون ليلة املولد عيدا ألولنا وآخرنا، 

  :ية املشهورةفهذا إن شاء اهللا قياس ظاهر، وهللا در العالمة الزيلعي حيث يقول يف قصيدته العين
 جيدد شوق الواله املتطلع وميالده عيد لنا وهو ذخرنا

  : وأجاد العاشق القائل
 على األحداق ال فوق النجائـب ولو أنا سعينا  كل  وقت 

  ألمحـد مـولدا قد كان واجب  ولو أنا عملنا كل  يـوم 
 حديث اإلسراء ما ورد يف: ومما يدل على شرف موضع والدته صلى اهللا عليه وسلم  وبركته

من أن جربيل عليه السالم أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم  بالصالة ببيت حلم الذي ولد فيه 
عيسى عليه الصالة والسالم، فكما تشرف بيت حلم مبيالد عيسى فيه حىت أمر أفضل الرسل 

لى عليهم الصالة والسالم بالصالة فيه تربكا به، كذلك يتشرف موضع ميالد سيد البشر به ص
  . اهللا عليه وسلم،  وهذا قياس ظاهر جلي أولوي إن شاء اهللا

: قد أقسم اهللا بليلة مولده صلى اهللا عليه وسلم يف قوله تعايل: ٩٥ص١ج)) السرية احللبية((ويف 
  . أراد بالليل ليلة اإلسراء، وال مانع أن يكون اإلقسام وقع بـهما: والضحى والليل، وقيل
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  ليه وسلم  التربك برؤيته صلى اهللا ع
اعلم أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  هم أفضل هذه األمة بعد نبيها عليه الصالة 

إن رؤساء : والسالم، بل هم أشرف بين آدم غري األنبياء واملرسلني، بل قال كثري من العلماء
 وما نالوا الصحابة أفضل من بعض املالئكة املعصومني الذين يسبحون الليل والنهار ال يفترون،

تلك املراتب العلية والدرجات الرفيعة إال بربكة رؤية سيد الوجود، وإمام املقربني، أفضل خلق 
  . اهللا أمجعني

املعروف عند احملدثني أنه كل مسلم )): التقريب((واختلفوا يف حد الصحايب، فقال النووي يف  
تدريب ((زاد السيوطي يف رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث ذكر قولني آخرين ، و

ثالثة أخرى ، فاألقوال يف حد الصحايب ستة، نقتصر على ذكر الراجح منها فقط، ))  الرواي
: وهو ما قاله البخاري يف كتاب فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم  من صحيحه

  ـ من صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم  أو رآه من املسلمني فهو من أصحابه اه: ولفظه
وهذا الذي ذكره البخاري هو الراجح، وهو قول : ٥- ٣ ص٧ج )) الفتح((وقال احلافظ يف 

أمحد واجلمهور من احملدثني، ومنهم علي بن املديين شيخ البخاري، وهذا فيمن رآه صلى اهللا 
عليه وسلم وهو يف قيد احلياة الدنيوية ، أما من رآه بعد موته وقبل دفنه فالراجح أنه ليس 

 من اتفق أن يرى جسده املكرم وهو يف قربه املعظم ولو -  أي من الصحابة - وإال لعدبصحايب،
يف هذه األعصار ، وكذلك من كشف له عنه من األولياء فرآه على طريق الكرامة اهـ ملفقا 

من : وعبارة ابن املديين كما قال شيخنا أي السخاوي: ما معناه)) املواهب اللدنية((ويف 
  .  عليه وسلم  أو رآه ولو ساعة من نـهار فهو من أصحابه اهـ صحب النيب صلى اهللا

قوله أو رآه الضمري املنصوب للنيب صلى اهللا عليه وسلم  : ٢٨٥-٢٨٤ص٩ج)) الزرقاين((ويف 
من الصحابة من حضر معه صلى اهللا عليه )) اإلصابة (( أو للصاحب، فلهذا عد احلافظ يف 

ة والطائف وما بينهما من األعراب، وكانوا أربعني ألفا وسلم حجة الوداع من أهل مكة واملدين
حلصول رؤيتهم له صلى اهللا عليه وسلم  وإن مل يرهم هو، بل ومن كان مؤمنا به يف زمن 
اإلسراء إن ثبت أنه صلى اهللا عليه وسلم  كشف له يف ليلته عن مجيع من يف االرض فرآه ومل 

ويتجه أنه حيث )) : اإليعاب((وقال يف .  وسلميلقه، حلصول الرؤية من جانبه صلى اهللا عليه
وقع بصره صلى اهللا عليه وسلم  على جمنون حمكوم بإسالمه أفاده ذلك الصحبة أخذا من هذا 

ليس : ومن الصغري غري املميز، فإن حكمهما واحد عند الفقهاء، وبـهذا يرد قول الدماميين
النيب صلى اهللا عليه وسلم،  ألنه يلزم  يعود على -  أو رآه-الضمري املستتر يف قول االبخاري
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عليه أن يكون من وقع عليه بصره صلى اهللا عليه وسلم  صحابيا وال قائل به، وإن يف نفيه 
  . اخلالف نظرا كبريا اهـ

أطلق مجاعة أن من رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم  فهو صحايب،  : ٧ص١ج)) اإلصابة((ويف 
إذ من مل مييز ال تصح نسبة الرؤية إليه ، نعم يصدق أن وهو حممول على من بلغ سن التمييز 

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم رآه فيكون صحابيا من هذه احليثية
وأصح ما وقفت عليه يف ذلك أن الصحايب من لقي النيب  : ٦ص ١أيضا ج)) اإلصابة((ويف 

لى ذلك فقال يف وتبعه القسطالين ع. صلى اهللا عليه وسلم  مؤمنا به ومات على اإلسالم اهـ
  .ينبغي أن يزاد يف تعريف الصحايب ومات على ذلك اهـ )) : املواهب((

  عدالة الصحابة وفضلهم
: ٩٧-٩٣ص  ))الكفاية((قال احلافظ أبو بكر أمحد بن علي املعروف باخلطيب البغدادي يف 

م يف نص عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل اهللا هلم ، وإخباره عن طهارتـهم، واختياره هل
  . القرآن

وكذلك جعلناكم أمة : كنتم خري أمة أخرجت للناس ، وقوله تعاىل: فمن ذلك قوله تعاىل 
وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وهذا اللفظ وإن كان عاما فاملراد به اخلاص، وقيل هو وارد 

ؤمنني، يف آيات ياأيها النيب حسبك اهللا ومن اتبعك من امل:وقوله تعاىل . يف الصحابة دون غريهم
يكثر إيرادها ويطول تعدادها، ووصف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  الصحابة وأطنب يف 
تعظيمهم وأحسن الثناء عليهم ، فمن األخبار املستفيضة عنه يف هذا املعىن ما رواه ابن مسعود 

ـهم مث الذين خري أميت قرين مث الذين يلون: رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال
ال تسبوا أصحايب، : احلديث ، وروى أبو سعيد أنه صلى اهللا عليه وسلم قال-يلونـهم 

" النصيف"و. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم وال نصيفه
قال رسول اهللا صلى اهللا : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال. النصف كما قال أهل اللغة

مهما أوتيتم من كتاب اهللا فالعمل به ال عذر ألحدكم يف تركه، فإن مل يكن يف : يه وسلم  عل
كتاب اهللا فسنة مين ماضية ، فإن مل تكن سنة مين ماضية فما قال أصحايب ، إن أصحايب 

  . مبنـزلة النجوم يف السماء فأيها أخذمت به اهتديتم ، واختالف أصحايب لكم رمحة
سألت ريب :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رضي اهللا عنه قالوعن عمر بن اخلطاب 

يا حممد إن أصحابك عندي مبنـزلة : فيما اختلف فيه أصحايب من بعدي، فأوحى اهللا إيلّ 
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النجوم يف السماء بعضها أضوأ من بعض ، فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختالفهم فهو 
  .عندي على هدى 

إن اهللا اختارين :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هللا عنه قالوعن أنس بن مالك رضي ا
واختار أصحايب فجعلهم أصهاري وجعلهم أنصاري، وإنه سيجيء يف آخر الزمان قوم 
ينتقصونـهم ، أال فال تناكحوهم، أال فال تنكحوا إليهم ، أال فال تصلوا معهم، أال فال تصلوا 

  . عليهم، عليهم حلت اللعنة
إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : إلمام أبو زرعة وقال ا

وسلم  فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم  عندنا حق، والقرآن حق، 
وإمنا أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  وإمنا يريدون أن 

 ليبطلوا الكتاب والسنة ، واجلرح بـهم أوىل وهم زنادقة، واألخبار يف هذا جيرحوا شهودنا
املعىن تتسع ، كلها مطابقة ملا ورد يف نص القرآن، ومجيع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع 
على تعديلهم ونزاهتهم، فال حيتاج أحد منهم مع تعديل اهللا تعاىل هلم  املطلع على بواطنهم  إىل 

ن اخللق له، ولو مل يرد من اهللا عز وجلّ ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه ألوجبت تعديل أحد م
احلال اليت كانوا عليها من اهلجرة واجلهاد والنصرة، وبذل املهج واألموال، وقتل األباء 
واألوالد، واملناصحة يف الدين، وقوة اإلميان واليقني القطع على عدالتهم، واالعتقاد لنـزاهتهم، 

وهذا مذهب . فضل من مجيع املعدلني واملزكني الذين  جييئون من بعدهم أبد اآلبدينوأنـهم أ
  .باختصار)) الكفاية((انتهى ما نقلته من . كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء 

وسئل اإلمام عبد اهللا بن املبارك رمحه : ٢٦١ص  البن حجر اهليتمي)) الفتاوي احلديثية((ويف 
واهللا للغبار الذي دخل أنف فرس : ميا أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز ؟ فقال أ: اهللا تعاىل 

معاوية مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  خري من مائة مثل ابن عبد العزيز، يريد بذلك أن 
شرف الصحبة والرؤية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  وحلول نظره الكرمي ال يعادله عمل، 

  .شرف اهـوال يوازنه 
كان جممعا على إمامته وجاللته يف : وابن املبارك هو اإلمام املشهور، وقد قال النووي فيه: قلت

 وستأيت نبذة من ١٨١كل شيء الذي تستنـزل الرمحة بذكره وترجى املغفرة حببه، تويف سنة 
  .ترمجته يف التربك بذكر الصاحلني

اجلمهور على :  القاضي عياض قال: ٩٣ص١٦ج للنووي رمحه اهللا)) شرح مسلم((ويف 
وفضيلة الصحبة ولو حلظة ال : تفضيل الصحابة كلهم على مجيع من بعدهم، مث قال النووي 
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يوازيها عمل ، وال تنال درجتها بشيء ، والفضائل ال تؤخذ بقياس ، ذلك فضل اهللا يؤتيه من 
 فضائل أصحاب  يف شرح باب٧ص٧ج ))فتح الباري((وقال احلافظ العسقالين يف . يشاء اهـ

أن فضيلة الصحبة ال يعدهلا عمل : والذي ذهب إليه اجلمهور: النيب صلى اهللا عليه وسلم
ملشاهدة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ألنه ما من خصلة من خصال اخلري إال وللذي سبق 

  .بـها مثل أجر من عمل بـها من بعده، فظهر فضلهم اهـ مبعناه 
وقد صرح غري واحد أنه صلى اهللا عليه وسلم   : ٢٨٤ ص ٩ج  ))اهبالزرقاين على املو((ويف 

لو رآه مسلم أو رأى مسلما حلظة طبع قلبه على االستقامة، ألنه بإسالمه متهيئ للقبول ، فإذا 
  .قابله النور احملمدي أشرق عليه فظهر أثره يف قلبه ومأل جوارحه اهـ 

أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم :  عنه قالوروى الشيخان واللفظ للبخاري عن الرباء رضي اهللا
أسلم مث قاتل ، فأسلم مث قاتل ، : يا رسول اهللا أقاتل أو أسلم ؟ قال: رجل مقنع باحلديد، فقال

  . عمل قليال وأجر كثريا: فقتل ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
امسه : وقيل. الرجل مل أقف على اسم هذا  : ٢٥- ٢٤ص ٦ج  ))فتح الباري((قال احلافظ يف 

بإسناد صحيح عن أيب هريرة أنه كان )) املغازي (( عمرو بن ثابت، فقد أخرج ابن إسحاق يف 
: قوله . هو عمرو بن ثابت: أخربوين عن رجل دخل اجلنة ومل يصل صالة ؟ مث يقول : يقول

اي : ر كثريامقنع  بفتح القاف والنون املشددة هو كناية عن تغطية وجهه بآلة احلرب وقوله أج
  .أجر أجرا كثريا اهـ 

ومن أصحاب احلديث من : قال القاضي  : ٩٣ ص ١٦ج  ))شرح مسلم((وقال النووي يف 
هذه الفضيلة خمتصة مبن طالت صحبته وقاتل معه وأنفق وهاجر ونصر ، ال ملن رآه مرة : يقول

ه هجرة وال أثر يف كوفود األعراب أو صحبه آخرا بعد الفتح وبعد إعزاز الدين ممن مل يوجد ل
  .والصحيح هو األول وعليه األكثرون : الدين ومنفعة املسلمني، قال
قد يوجد يف اخللق من هو : قال ابن عبد الرب)) : الفتاوي احلديثية((وقال ابن حجر اهليتمي يف 

أفضل من الصحابة حلديث أميت كاملطر ال يدرى أوله خري أم آخره وأحاديث أخر قريبة منه 
كالم يتعلق يف رأي ابن عبد الرب )) فتح الباري((لة شاذة جدا ، وللحافظ العسقالين يف وهو مقا

  . واجلواب عنه
 يف شرح حديث خري الناس قرين ، مث الذين ٦ص٧ج)) فتح الباري((وقال احلافظ يف 

اقتضى هذا احلديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعني ، :يلونـهم، مث الذين يلونـهم 
 أفضل من أتباع التابعني، لكن هل هذه األفضلية بالنسبة إىل اموع أو األفراد ؟ حمل والتابعون
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وهذا احلديث رواه الشيخان يف فضائل الصحابة بطرق متعددة، . حبث ، وإىل الثاين حنا اجلمهور
  . إنه متواتر )) : اإلصابة((بل قال احلافظ يف 

يأيت على الناس زمان : ى اهللا عليه وسلم  وروى الشيخان عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صل
: فيكم من رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ؟ فيقولون: يغزو فئام من الناس ، فيقال هلم

فيكم من رأى من صحب رسول اهللا : نعم، فيفتح هلم ، مث يغزو فئام من الناس ، فيقال هلم 
هل فيكم : يغزو فئام من الناس فيقال هلم نعم فيفتح هلم ، مث : صلى اهللا عليه وسلم  فيقولون 

. نعم، فيفتح هلم : من رأى من صحب من صحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟  فيقولون
  . والفئام بفاء مكسورة مث مهزة اجلماعة. واللفظ ملسلم

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أيب سعيد اخلدري قال: ويف راوية أخرى ولفظها ملسلم 
انظروا هل جتدون فيكم أحدا من : يأيت على الناس زمان يبعث منهم البعث ، فيقولون  : وسلم

أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ فيوجد الرجل فيفتح هلم به ، مث يبعث البعث الثاين 
هل فيهم من رأى أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم  ؟ فيفتح هلم به ، مث يبعث : فيقولون

انظروا هل ترون فيهم من رأى من رأى أصحاب النيب صلى اهللا عليه : فيقال البعث الثالث ، 
انظروا هل ترون فيهم أحدا  رأى من رأى أحدا رأى : وسلم؟  مث يكون البعث الرابع فيقال 

ويف هذا احلديث : قلت. أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم؟  فيوجد الرجل فيفتح هلم به 
بة يف القتال سبب االنتصارات والفتوحات، وبربكتهم تغلب داللة ظاهرة بأن حضور الصحا

البعوث اإلسالمية وجيوشها على أعدائها، وما نالوا ذلك إال بربكة رؤية من كان وجود 
شعرات منه يف صف القتال سببا لالنتصارات والفتوحات صلى اهللا عليه وسلم، وسيأيت إن شاء 

 عليه وسلم، مث مل تنقطع تلك الربكات اهللا اسنتصار خالد بن الوليد بشعره صلى اهللا
بانقطاعهم، بل احتظى بـها من رآهم من التابعني، ومن رأى من رآهم من أتباع التابعني، مث 

فلهذا كان الناس ال يؤمرون يف الغزوات إال الصحابة رضوان اهللا عليهم . من رأى أتباع التابعني
اال هلزمية أعداء املسلمني ، وهذا كله ما ما وجدوا لذلك سبيال طمعا للنصرة بربكتهم واستعج

  .فيفتح هلم به، بل هو كالصريح فيه: يرشد إليه قوله صلى اهللا عليه وسلم  
أخرج ابن أيب شيبة أنـهم : ١٠-٩ ص ١ج )) اإلصابة((وقال احلافظ ابن حجر العسقالين يف 

يف الردة والفتوح وجد من كانوا ال يؤمرون يف املغازي إال الصحابة، فمن تتبع األخبار الواردة 
  . ذلك شيئا كثريا 
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فكما ثبت أنـهم كانوا قادة يف املغازي والفتوحات ورد أن من مات منهم بأرض :  قلت
ال بن )) تـهـذيب تاريـخ دمشـق((يكون قائدا ملن فيها ونورا هلم يوم القيامة، ففي 

من مات من : عاروي عن أوس بن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه مرفو: ٢٦٥ص ١ج عساكر
ما من أحد من أصحايب ميوت بأرض إال : ويف رواية. أصحايب بأرض فهو قائدهم يوم القيامة

  .هذا حديث غريب اهـ : رواه الترمذي وقال. بعث قائدا ونورا هلم يوم القيامة
  .فهم رضي اهللا عنهم السادة والقادة يف الدنيا ويوم البعث 

 ليه وسلم  استحقاقهم اجلنة برؤيته صلى اهللا ع

ال متس النار مسلما : روى الترمذي عن جابر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
أن سند هذا احلديث : ويف شرح التاج للشيخ منصور علي ناصف. رآين أو رأى من رآين 

  .حسن 
قال  . الصحابة كلهم من أهل اجلنة قطعا: قال أبو حممد بن حزم  : ١١ص١ج)) اإلصابة((ويف 

ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا : اهللا تعاىل
إن الذين سبقت هلم منا احلسىن أولئك : من بعد وقاتلوا وكال وعد اهللا احلسىن ، وقال تعاىل

اطبون عنها مبعدون ، فثبت أن اجلميع من أهل اجلنة وأنه ال يدخل أحد منهم النار ، ألنـهم خم
  .باآلية السابقة 

واجلواب عما قد يتوهم من أن التقييد باإلنفاق والقتال يف هذه اآلية، وكذلك التقييد باإلحسان 
والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان خيرج من مل : يف قوله تعاىل

ال فاملراد من اتصف يتصف بذلك، هو أن التقييدات املذكورة خرجت خمرج الغالب، وإ
  .بتصرف واختصار )) اإلصابة((باإلنفاق والقتال بالفعل أو القوة اهـ من 

  عظمة الصحابة واهليبة منهم 
وقد كان تعظيم الصحابة  ولوكان اجتماعهم به : ١٣- ١٢ ص ١أيضا ج )) اإلصابة((قال يف 

 ذكر ما رواه حممد بن قدامة مث. صلى اهللا عليه وسلم قليال مقررا عند اخللفاء  الراشدين وغريهم
 – يعين أبا سعيد –كنا عنده : املروزي بسنده إىل نبيح العنـزي عن أيب سعيد اخلدري قال

وهو متكئ، فذكرنا عليا ومعاوية، فتناول رجل معاوية فاستوى أبو سعيد اخلدري جالسا، مث 
ها أبو بكر، فنـزلنا كنا ننـزل رفاقا مع رسول صلى اهللا عليه وسلم،  وكنا يف رفقة في: قال

أيسرك أن : على أهل أبيات وفيهم امرأة حبلى، ومعنا رجل من أهل البادية، فقال للمرأة احلامل
إن أعطيتين شاة ولدت غالما فأعطته فسجع هلا أسجاعا، مث : نعم، قال : تلدي غالما؟ قالت
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م بالقصة قام فتقيأ عمد إىل الشاة فذحبها وطبخها وجلسنا نأكل منها، ومعنا أبو بكر فلما عل
مث رأيت ذلك البدوي أيت به عمر بن اخلطاب وقد هجا األنصار، فقال : كل شيء أكل، قال

لوال أن له صحبة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أدرى ما نال فيها لكفيتموه، : هلم عمر
وقد توقف . ورجال هذا احلديث ثقات . ولكن له صحبة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

عمر رضي اهللا عنه عن معاتبته فضال عن معاقبته، لكونه علم أنه لقي النيب صلى اهللا عليه وسلم، 
ويف ذلك أبني شاهد على أنـهم كانوا يعتقدون أن شأن الصحبة ال يعدله شيء، كما ثبت يف 

ق والذي نفسي بيده، لو أنف: الصحيح عن أيب سعيد اخلدري من قوله صلى اهللا عليه وسلم
 .أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم وال نصيفه اهـ 

واحلاكم عن عبد اهللا بن بسر عن )) املعجم الكبري((روى الطرباين يف )): اجلامع الصغري((ويف 
طوىب ملن رآين وآمن يب، وطوىب ملن رأى من رآين، وملن رأى : النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال

وعن أيب سعيد اخلدري أنه صلى اهللا عليه وسلم  . ن مآبمن رأى من رآين ، طويب هلم وحس
رواه أمحد يف . طويب ملن رآين وآمن يب ، مث طوىب مث طوىب مث طوىب ملن آمن يب ومل يرىن: قال
وابن حبان )) التاريخ((وروى أمحد يف مسنده أيضا والبخاري يف . وابن حبان )) املسند((

طوىب ملن رآين وآمن يب مرة ، وطوىب ملن : ه وسلم  قالواحلاكم عن أيب أمامة أنه صلى اهللا علي
فيض ((قال املناوي يف . مل يرين وآمن يب سبع مرات ، ويف رواية أخرى ثالث مرات اهـ

قوله طوىب ملن رآين أي وأثرت فيه بركة نظري إليه ورؤيته يل ، وقوله : ٢٨٠ص ٤ج)) القدير
 سبع مرات ألن الصحابة رضوان اهللا عليهم طوىب ملن مل يرين وآمن يب: صلى اهللا عليه وسلم

كان إميانـهم غيبا وشهودا، فإنـهم آمنوا باهللا وباليوم اآلخر غيبا وآمنوا بالنيب صلى اهللا عليه 
وسلم  شهودا ، ألنـهم رأوا اآليات وشاهدوا املعجزات، ورأوا بأعينهم ذاته الشريفة وكمال 

ته ما حيقق هلم أنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أخالقه وحماسنها، وعلموا من معاشرته ومعامل
وأمني وحيه، فانسد بذلك عنهم طرق الشك والتردد ، وصار علمهم برسالته صلى اهللا عليه 
وسلم  وبصدقه فيها يقينا راسخا يف قلوبـهم، ال يطرقه االحتمال أصال ، وصار كاحملسوس 

د الصحابة فإن إميانـهم كله بالغيب ، آمنوا الذي تراه بعينيك، وما راء كمن مسع ، وأما من بع
باهللا تعاىل وباليوم اآلخر وبالنيب صلى اهللا عليه وسلم  غيبا، ومل يشاهدوا النيب صلى اهللا عليه 
وسلم  بأعينهم، وال رأوا اخلوارق واملعجزات اليت أظهرها اهللا يف يديه، فصدقوا مبا مل يروه ثقة 

ن اخلرب ليس كاملعاينة، فلهذا أثىن عليهم النيب صلى اهللا عليه باخلرب الذي وصل إليهم، ومعلوم أ
طوىب ملن مل يرين وآمن يب سبع مرات اهـ وقد أخذ بعض العلماء منهم ابن عبد : وسلم  فقال 
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الرب من هذا احلديث وحنوه أنه يوجد فيمن يأيت بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة، 
 الصحبة ورؤية وجهه الشريف ولو حلظة ال يعدهلا عمل وال لكن قد علمت مما تقدم أن فضيلة

  .تنال درجتها بشيء من الطاعات والعبادات 
  خامتة يف صفتهم 

أن علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه صلى صالة الفجر، : ٣٣١ ص١ج )) صفة الصفوة((ويف 
ى حائط فلما سلم انفتل عن ميينه ، مث مكث كأن عليه كآبة، حىت إذا كانت الشمس عل

لقد رأيت أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فما أرى : املسجد قيد رمح قال وقلب يده
اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا غربا بني أعينهم أمثال ركب املعزي ، قد باتوا هللا 

يف يوم سجدا وقياما ، يتلون كتاب اهللا ، فإذا أصبحوا فذكروا اهللا مادوا كما متيد الشجرة 
والركب مجع ركبة، واملعزى بكسر امليم وسكون . الريح ومهلت أعينهم حىت تبل ثيابـهم 

  ))القاموس((العني خالف الضأن من الغنم كاملعَز كما يف 
وباجلملة ينبغي لكل مؤمن باهللا ورسوله واليوم اآلخر أن يعرف هلم حقهم علينا ، إذ هم 

 الكون صلى اهللا عليه وسلم، وهم أنصاره ومحاة الشريعة الواسطة بيننا وبني من أرسله اهللا إىل
وحراس العقيدة، فكان له صلى اهللا عليه وسلم  فيهم الكفاية بعد اهللا كما تشهد له اآلية 

: يا أيها النيب حسبك اهللا ومن اتبعك من املؤمنني، ويكفيهم شرفا أن وصفهم اهللا تعاىل: الكرمية
 عليه وسلم وحسبه، وهم السبب يف انتشار هذه امللة بأنـهم كفاية رسول اهللا صلى اهللا

احلنيفية يف آفاق األرض ، وهم املبلغون عنه صلى اهللا عليه وسلم، فلوالهم النقرض الدين ومل 
ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان . يعقب، فجزاهم اهللا عن االمة احملمدية خري اجلزاء

  . ورضي اهللا عنهم وعنا بـهم. ين آمنوا ربنا إنك رؤف رحيموال جتعل يف قلوبنا غال للذ
  التربك بامسه الشريف صلى اهللا عليه وسلم  

سئل عن حديث من ولد له مولود فسماه : ٢٥٩ ص ٤للهيتمي ج )) الفتاوي الفقهية((ويف 
 .حممدا حبا يل وتربكا كان هو ومولوده يف اجلنة، من رواه ؟ فأجاب بقوله رواه أمحد وغريه

  .وسنده عندي على شرط احلسن اهـ : احلافظ السيوطي: وقال
أنه قد ألف يف فضائل اسم أمحد وحممد أبو : ٣٩٩-٣٩٥للنبهاين ص)) سعادة الدارين((ويف 

عبد اهللا احلسني بن أمحد بن عبد اهللا بن بكري احلافظ كتابا ذكر فيه أحاديث كثرية ، منها هذا 
وتربكا بامسي ، : ، لفظ أحدمها ما ذكرناه إال أنه قالاحلديث املذكور، فقد رواه بطريقني 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا تعاىل عنه قال: واللفظ اآلخر
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وروى أيضا بسنده . من ولد له مولود فسماه حممدا تربكا به كان هو ومولوده يف اجلنة:  وسلم
من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  عنهما قالعن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا تعاىل

رواه بطرق كثرية، وروى أيضا بطرق عن علي . ولد له ثالثة فلم يسم أحدهم حممدا فقد جهل
ما اجتمع قوم يف مشورة معهم رجل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن أيب طالب قال

وروى أيضا بسنده عن جعفر بن . بارك هلم امسه حممد فلم يدخلوه يف مشورتـهم إال مل ي
إذا مسيتموه حممدا فعظموه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حممد عن أبيه عن جده قال

ويف . ووقروه وجبلوه ، وال تذلوه وال حتقروه وال جتبهوه تعظيما حملمد صلى اهللا عليه وسلم
. ا له يف الس، وال تقبحوا له وجهاإذا مسيتم الولد حممدا فأكرموه، وأوسعو: رواية أخرى

ما أكل : ورواه بسنده عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ورواه بسنده . طعام قط من حالل عليه رجل امسه امسي إال تضاعف هلم الربكة يف طعامهم

ه حممد إال مل يزالوا ما من أهل بيت فيه من امس: أيضا عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
ورواه أيضا بسنده عن . يتعاهدهم اهللا عز وجل يف كل يوم وليلة، يعين بالربكة يف كل يوم وليلة

ما من مائدة وضعت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: علي أيب طالب رضي اهللا عنه قال
ويف هذه . تني اهـوحضر عليها من امسه أمحد أو حممد إال قدس ذلك املنـزل يف كل يوم مر

األحاديث داللة على أن بركة من امسه حممد تسري إىل من يستشريه وإىل من سكن معه وإىل 
)) األذكار((ومن بركات هذا االسم الشريف أنه عالج ودواء خلدر الرجل ففي . من أكل معه 

ضي كنا عند ابن عمر ر: روى ابن السين عن اهليثم بن حنش قال: ٢٧١للنووي رمحه اهللا ص
يا حممد، فكأمنا نشط : أذكر أحب الناس إليك فقال: اهللا عنهما فخدرت رجله، فقال له رجل

خدرت رجل رجل عند ابن عباس رضي اهللا : وروى ابن السين أيضا عن جماهد قال. من عقال
حممد صلى اهللا عليه وسلم  فذهب : اذكر أحب الناس إليك فقال: عنهما فقال ابن عباس 

خدر العضو خدرا من )) : املصباح(( بفتح اخلاء والدال االسترخاء، ويف خدره اهـ واخلدر
أن ابن عمر خدرت رجله ، فقيل )) تاج العروس((ويف . باب تعب استرخى فال يطيق احلركة 

حممد ، : اذكر أحب الناس إليك ، فقال: اجتمع عصبها ، فقيل له : ما لرجلك ؟ قال : له
  .فبسطها اهـ 

 أن الشيخ الصاحل العابد الناسك أمني الدين أمين بن ١٦٨ص ١٤ج)) نهايةالبداية وال((ويف 
حممد كان يذكر أن امسه حممد بن حممد إىل سبعة عشر نفسا كل منهم يسمي حممدا ، تويف 

وأما من كان امسه واسم أبيه وجده .  هـ باملدينة ودفن بالبقيع اهـ٧٣٤الشيخ أمين سنة 
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وذكر احلافظ السخاوي يف . حجة اإلسالم أبوحامد الغزايل حممدا فكثري جدا ، منهم اإلمام 
 نيفا ومخسني نفسا كل منهم حممد بن ١٨-٣ص ١٠ج)) الضوء الالمع ألهل القرن التاسع((

حممد بن حممد ، وكلهم يف القرن التاسع، وذكر أيضا أربعة كل منهم يسمى حممد بن حممد بن 
  .حممد بن حممد إىل أربعة أنفس 

   الشريف صلى اهللا عليه وسلم  التربك جبسده
زاهر باديتنا وحنن حاضرته، : أنه صلى اهللا عليه وسلم  كان يقول )): املواهب اللدنية((ويف 

وكان صلى اهللا عليه وسلم  حيبه، فمشى صلى اهللا عليه وسلم  يوما إىل السوق فوجده قائما، 
 اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  فجاء من قبل ظهره وضمه بيده إىل صدره، فأحس زاهر بأنه رسول

عن أنس )) الشمائل((وروى الترمذي يف . فجعلت أمسح ظهري يف صدره رجاء بركته: قال
أن رجال من أهل البادية كان امسه زاهرا، وكان يهدي إىل النيب صلى : ابن مالك رضي اهللا عنه

ا أراد أن خيرج، فقال اهللا عليه وسلم  هدية من البادية، فيجهزه النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ
إن زاهرا باديتنا وحنن حاضروه، وكان صلى اهللا عليه وسلم  حيبه، :  النيب صلى اهللا عليه وسلم

وكان رجال دميما فأتاه النيب صلى اهللا عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو 
يه وسلم، فجعل ال يألو ما من هذا؟ أرسلين، فالتفت فعرف النيب صلى اهللا عل: ال يبصره فقال

ألصق ظهره بصدر النيب صلى اهللا عليه وسلم حني عرفه، فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يا رسول اهللا إذا واهللا جتدين كاسدا، فقال النيب صلى اهللا : من يشتري هذا العبد؟ فقال: يقول

ره الترمذي يف باب ذك. أنت عند اهللا غال: لكن عند اهللا لست بكاسد، أو قال: عليه وسلم
 أخرج ابن إسحاق عن حبان ابن واسع ١٤٠ص  ))املفاهيم((ويف . مزاحه صلى اهللا عليه وسلم

عن أشياخ من قومه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر، ويف 
و يده قدح يعدل به القوم، فمر بسواد بن غزية رضي اهللا عنه حليف بين عدي بن النجار وه

يا : استو يا سواد، فقال:  فطعنه يف بطنه يف القدح، وقال-  أي خارج- مستنصل من الصف
رسول اهللا  أوجعتين وقد بعثك اهللا باحلق والعدل فأقدين، فكشف رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ما محلك على هذا يا سواد، : فاعتنقه فقبل بطنه، فقال: استقد قال: وسلم  عن بدنه فقال 
ول اهللا حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن ميس جلدي جلدك، فدعا فقال يا رس

  . أيضا  ٢١٨ ص ٣ج  ))اإلصابة((له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  خبري واحلديث يف 
  )) .القاموس((والقدح بكسر القاف وسكون الدال السهم قبل أن يراش وينصل، كما يف 



 

59 

كان أسيد بن حضري : عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال ١٤٠-١٣٩أيضا ص )) املفاهيم((ويف 
رضي اهللا عنه رجال صاحلا ضاحكا مليحا، فبينما هو عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

أو جعتين، : حيدث القوم ويضحكهم فطعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يف خاصرته، فقال
فرفع رسول اهللا :  يكن علي قميص، قاليا رسول اهللا إن عليك قميصا ومل: اقتص، قال: قال

بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا : صلى اهللا عليه وسلم  قميصه فاحتضنه مث جعل يقبل كشحه فقال
  . أردت هذا 
: صحيح، قلت : هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب فقال: قال احلاكم

   .واحلديث عند أيب داود اهـ
   عليه وسلم  التربك بعرقه صلى اهللا

روى البخاري يف صحيحه عن أنس أن أم سليم كانت تبسط للنيب صلى اهللا عليه وسلم  نطعا 
فإذا نام النيب صلى اهللا عليه وسلم  أخذت من عرقه : فيقيل عندها على ذلك النطع، قال

فلما حضر : وشعره، فجمعته يف قارورة مث مجعته يف سك وهو نائم، قال أي الراوي عن أنس
  .فجعل يف حنوطه اهـ : س بن مالك الوفاةُ أوصى  أن جيعل يف حنوطه من ذلك السك قالأن

ويف ذكر الشعر غرابة يف هذه القصة، مث نقل من رواية  : ٧١ص ١١ج)) فتح الباري((ويف 
حممد بن سعد ما يزيل اللبس، وحاصل ذلك أنـها ملا أخذت العرق وقت قيلولته أضافته إىل 

عليه وسلم  كان عندها ، وليس املراد أنـها أخذت من شعره صلى اهللا شعر منه صلى اهللا 
  .عليه وسلم  ملا نام

وروى اإلمام مسلم يف باب طيب عرقه صلى اهللا عليه وسلم  والتربك به من صحيحه عن أنس 
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم  يدخل بيت أم سليم فينام على : ابن مالك رضي اهللا عنه قال

هذا النيب صلى اهللا : فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت، فقيل هلا: يست فيه، قالفراشها ول
فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أدمي : عليه وسلم  نام يف بيتك على فراشك، قال

على الفراش، ففتحت عتيدتـها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره يف قواريرها ، ففزع النيب 
نرجو بركته لصبياننا، : ما تصنعني يا أم سليم؟ فقالت يا رسول اهللا: م  فقالصلى اهللا عليه وسل

  .أصبت : قال
  . وهو أطيب الطيب : ويف بعض طرق حديث أنس : ٥٧٣ ص ٦ج )) فتح الباري((قال يف 

ما : نقال عن ابن سعد أنه ملا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ألم سليم)) سري أعالم النبالء((ويف 
  . آخذ هذه الربكة اليت خترج منك:  ؟ قالت لهتصنعني
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العتيدة كالصندوق : ٨٧ ص ٥ج  ))صحيح مسلم((قال النووي رمحه اهللا يف شرحه على 
العتيدة السلة، )): فتح الباري((وقال احلافظ يف . الصغري جتعل املرأة فيه ما يعز من متاعها

نـها بساط من األدمي، والسك والنطع بكسر النون وفتحها ومع كل واحد فتح الطاء وسكو
أي استيقظ من نومه، واستنقع مبعىن : بضم السني وتشديد الكاف طيب مركب ، وقوله فزع

  )) . النهاية((استجمع كما يف 
كانت أم سليم وأختها : وقال النووي رمحه اهللا يف شرحه على مسلم يف باب فضائل أم سليم

رضاع، وإما من النسب، فتحل له اخللوة بـهما، محرمني له صلى اهللا عليه وسلم، إما من ال
  .وكان يدخل عليهما خاصة ال يدخل على غريمها من النساء إال أزواجه اهـ  

كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب أم رسول اهللا : أن ابن اجلوزي قال )) فتح الباري((ويف 
  . صلى اهللا عليه وسلم  من الرضاعة ، وذكر أقواال كثرية غري هذا اهـ

  . أخت أم سليم هي أم حرام بنت ملحان : قلت
كان : عن أيوب عن ابن سريين عن أم سليم قالت: ٣٠٧ص ٢ج ))سري أعالم النبالء((ويف 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يقيل يف بييت وكنت أبسط له نطعا فيقيل عليه فيعرق وكنت 
سليم من ذلك السك فوهبت يل آخذ سكا فأعجنه بعرقه ، قال ابن سريين فاستوهبت من أم 

فاستوهبت من حممد بن سريين من ذلك السك فوهب يل منه ، فإنه عندي : منه، قال أيوب
رواه ابن سعد عن عبد اهللا بن جعفر الرقي عن . وملا مات حممد حنط بذلك السك: اآلن ، قال

  . عبيد اهللا بن عمرو عنه
رباين من حديث أيب هريرة يف قصة أخرج أبو يعلى والط: ٥٧٣ص ٦ج)) فتح الباري((ويف 

الذي استعان به صلى اهللا عليه وسلم على جتهيز ابنته فلم يكن عنده شيء ، فاستدعى بقارورة 
مرها فلتطيب به ، فكانت إذا تطيبت به شم أهل املدينة : فسلت له فيها من عرقه ، وقال له

ويف )) املصباح(( وسلت مبعىن أزال كما يف. رائحة ذلك الطيب فسموا بيت املطيبني
  .سلت القصعة مسحها بأصبعه)) : القاموس((

  فائدة 
أخربنا أبو حازم عمر بن : ٢٥٢ ص ١٣ج )) تاريخ بغداد((قال احلافظ اخلطيب البغدادي يف 

أمحد بن إبراهيم العبدوي بنيسابور أخربين علي بن أمحد بن عبد العزيز اجلرجاين، حدثين داود 
اري حدثنا حممد بن إمساعيل البخاري حدثنا أبو عبيدة معمر بن ابن سليمان بن خزمية البخ

كنت قاعدة أغزل والنيب صلى اهللا : املثىن التيمي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت
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عليه وسلم  خيصف نعله فجعل جبينه يعرق ، وجعل عرقه يتولد نورا فبهت ، فنظر إيلّ رسول 
جعل جبينك يعرق، وجعل : ما لك يا عائشة بـهت ؟ فقلت: لاهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقا

وما يقول أبو كبري ؟ : عرقك يتولد نورا، ولو رآك أبو كبري اهلذيل لعلم أنك أحق بشعره ، قال 
  : قلت يقول: قالت 

 وفساد مرضعـة وداء مغيل ر حيضةبومربأ مـن كل غُ

  برقت كربق العارض املتهلل  فإذا نظرت إىل أسرة وجهه
جزاك اهللا يا عائشة عين خريا، ما : فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم  وقبل بني عيين وقال: قالت

قال أبو علي : قال أبو ذر: سررت مين كسروري منك، ورواه اخلطيب أيضا بسند آخر، وقال
  .وسند هذا احلديث عندي حسن اهـ باختصار : صاحل بن حممد البغدادي ما معناه

روي عن عائشة رضي اهللا عنها أنـها  : ٣٢٦ص ١ج)) ض شرح الشفاءنسيم الريا((ويف 
نظرت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم  وهو خيصف نعله، وقد عرق جبينه وجعل عرقه يتولد 

نظرت لعرقك يتولد نورا، فلو رآك أبو كبري اهلذيل : نورا فبهتت، فقال ما لك تبهتني ؟ فقالت
غرب حيضة إىل البيتني املذكورين، فقام النيب صلى اهللا عليه ومربأ من كل : لعلم أنك أحق بقوله

وغرب . جزاك اهللا عين خريا ما سررت بشيء كسروري بـهذا: وسلم  وقبل بني عيين، وقال 
وذُِكرت هذه . بضم الغني املعجمة وفتح الباء املوحدة املشددة بقاياه اهـ باختصار: حيضة

 وذكرها العمراين يف باب احليض ٣٢٥ص١ج )) اكرتـهذيب تاريخ ابن عس((القصة أيضا يف 
وأنت مربأة من :  وزاد فيها فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم٣٤٨ص ١ج)) البيان(( من كتابه 

مرقاة ((وشرحه )) املشكاة((ويف . والغرب البقية اهـ. أن تكون أمك محلت بك يف غرب احليض
ضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه ح: وعن جذامة بنت وهب قالت : ٢٣٨ص ٦ج)) املفاتيح

لقد مهمت أن أنـهى عن الغيلة فنظرت يف الروم وفارس، فإذا هم : وسلم  يف أناس وهو يقول
بكسر الغني املعجمة : يغيلون أوالدهم فال يضر أوالدهم ذلك شيئا، رواه مسلم والغيلة

جل زوجته وهي مرضعة بفتح الغني أن جيامع الر: الغيلة)): النهاية((اإلرضاع حال احلمل، ويف 
إن ذلك اللنب داء، والعرب تكرهه وتتقيه، : وكذلك إذا محلت وهي مرضع، واألطباء يقولون

كان العرب حيترزون عن الغيلة ويزعمون أنـها تضر الولد، : ذكره السيوطي، قال القاضي
ل أهل قا: وقال اإلمام النووي يف شرح هذا احلديث. وكان ذلك من املشهورات الذائعة عندهم

الغيلة هنا بكسر الغني ويقال هلا الغيل بفتح الغني مع حذف اهلاء، واختلف العلماء يف : اللغة
هى أن :واالصمعي وغريمها من أهل اللغة )) املوطأ((املراد بالغيلة يف هذا احلديث فقال مالك يف 
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: ن السكِّيِتأغال الرجل وأغيل إذا فعل ذلك، وقال اب: جيامع امراته وهي مرضع ، يقال فيه 
ويف احلديث جواز الغيلة فإنه صلى . غالت وأغليت: هو أن ترضع املرأة وهي حامل، يقال فيه 

وأسرة الوجه خطوطه، واألسارير مجع . اهللا عليه وسلم مل ينه عنها وبني سبب ترك النهي اهـ
سارير وجهه تربق أ: ويف حديث عائشة رضي اهللا عنها يف صفته صلى اهللا عليه وسلم .  اجلمع

: ومنه قوله تعاىل. السحاب: والعارض. وهي اخلطوط اليت يف اجلبهة، وهي أيضا حماسن الوجه
  )). القاموس((فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، واسم أيب كبري عامر بن حليس كما يف شرح 

وكل إناء : وباجلملة كان وجهه صلى اهللا عليه وسلم  نورا يتوقد وعرقه نورا يتألأل ، وقد قالوا
  : بالذي فيه يرشح، وقال البوصريي يف مهزيتة
  ـضح إال مبا حواه اإلناء     فعله كله مجيل وهل ينـ

قد : بل كان كله صلى اهللا عليه وسلم  نورا ساطعا ظاهرا وباطنا حسا ومعىن، قال تعاىل
 الوسيم حممد جاءكم  من اهللا نور وكتاب مبني، فالكتاب القرآن العظيم، والنور هو نبينا الكرمي

فتح ((وكما كان صلى اهللا عليه وسلم نورا كذلك كان كله طيبا، ففي . صلى اهللا عليه وسلم
كان رسول اهللا صلى : روى أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنس: ٥٧٤ص ٦ج)) الباري

 مر رسول اهللا:اهللا عليه وسلم  إذا مر يف طريق من طرق املدينة وجد منه رائحة املسك، فيقال
  .صلى اهللا عليه وسلم اهـ

  مالحظة
لقد حدث يف اإلسالم من بعض الطوائف استنكار التربك وكراهيته، بل واستقباحه ومنعه بتاتا، 
فالذي ينبغي للمؤمن أن يأخذ حذره عن هذا احلادث البغيض، ويقتنع بالسنن الثابتة عن سيد 

:  عليه وسلم  لليت ترجو بركة عرقهالكونني صلى اهللا عليه وسلم، وليطمئن قلبه بقوله صلى اهللا
: أصبت، وليستحي املسلم بعد هذا أن يقول ملن يتربك به صلى اهللا عليه وسلم أو بورثته

  .أخطأت 
  التربك بريقه الشريف صلى اهللا عليه وسلم  

يا أنس انظر : ملا ولدت أم سليم قالت يل: روى مسلم رمحه اهللا عن أنس رضي اهللا عنه قال
فغدوت فإذا : فال يصينب شيئا حىت تغدو به إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم  حينكه قالهذا الغالم 

  . هو يف احلائط وعليه مخيصة جونية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه يف الفتح
يف باب جواز وسم احليوان غري اآلدمي يف غري  ))صحيح مسلم((قال النووي يف شرحه على 

ديث فوائد، منها محل املولود عند والدته إىل واحد من يف هذا احل: ١٠٠-٩٨ص١٤الوجه ج
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. أهل الصالح والفضل حينكه بتمرة ليكون أول ما يدخل يف جوفه ريق الصاحلني فيتربك به
: قوله. واخلميصة كساء من صوف أو خز ، واجلونية منسوبة إىل بين اجلون قبيلة من األزد اهـ

الظهر املراد : وسم أثر الكي، والسمة العالمة، وقولهوال. يسم الظهر من وسم دابته بامليسم ومسا
  . به اإلبل، مسيت بذلك ألنـها حتمل األثقال على ظهرها 

ذهبت بعبد اهللا بن أيب طلحة األنصاري إىل : وروى مسلم أيضا عن أنس رضي اهللا عنه قال
اءة يهنأ بعريا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني ولد، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عب

نعم، فناولته مترات فألقاهن يف فيه فالكهن، مث فغر فا الصيب : هل معك متر ؟ فقلت: له فقال
حب األنصار التمر : فمجه يف فيه، فجعل الصيب يتلمظه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 أي يطليه يهنأ: قوله: ١٢٣ص١٤ج))شرحه على مسلم(( ومساه عبد اهللا اهـ وقال النووي يف 
فغر فا الصيب أي فتح فم الصيب، وقوله، يتلمظه : فالكهن أي مضغهن، وقوله: بالقطران، وقوله

أي حيرك لسانه لتتبع ما يف فمه من آثار التمر، والتلمظ فعل ذلك باللسان يقصد به فاعله تنقية 
: وقوله. طيبهالفم من بقايا الطعام، وكذلك ما على الشفتني، وأكثر ما يفعل ذلك يف شيء يست

حب األنصار روي بكسر احلاء مبعىن احملبوب كالذبح مبعىن املذبوح، فالباء مرفوعة أي حمبوب 
انظروا : األنصار التمر، وروي بضم احلاء وهو مصدر، وعلى هذا فباء حب منصوبة فتقديره

حب األنصار التمر، فالتمر منصوب أيضا، وجيوز رفع الباء فهي مبتدأ حذف خربه أي حب 
  . األنصار التمر الزم أو حنوها اهـ

كان ابن أليب طلحة يشتكي، : وروى اإلمام مسلم أيضا عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال
هو : ما فعل ابين؟ قالت أم سليم : فخرج أبو طلحة فقبض الصيب، فلما رجع أبو طلحة قال

واروا الصيب، فلما : التأسكن مما كان، فقربت إليه العشاء فتعشى مث أصاب منها، فلما فرغ ق
نعم، : أعرستم الليلة ؟ قال: أصبح أبو طلحة أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه، فقال

امحله حىت تأيت به النيب صلى اهللا عليه : اللهم بارك هلما، فولدت غالما، فقال يل أبو طلحة: قال
بتمرات، فأخذه النيب صلى اهللا عليه وسلم،  فأيت به النيب صلى اهللا عليه وسلم، وبعثَت معه 

نعم مترات، فأخذها النيب صلى اهللا عليه وسلم  فمضغها، مث : أمعه شيء ؟ قالوا: وسلم فقال
  . أخذها من فيه فجعلها يف يف الصيب مث حنكه ومساه عبد اهللا 

ء بنت أن أمسا: وروى اإلمام مسلم يف صحيحه عن عروة بن الزبري وفاطمة بنت املنذر بن الزبري
أيب بكر خرجت حني هاجرت وهي حبلى بعبد اهللا بن الزبري، فقدمت قباء فَنِفست بعبد اهللا 
بقباء، مث خرجت حني نفست إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ليحنكه، فأخذه رسول اهللا 
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فمكثنا ساعة : قالت عائشة: صلى اهللا عليه وسلم منها فوضعه يف حجره، مث دعا بتمرة قال
تمسها قبل أن جندها، فمضغها مث بصقها يف فيه، فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول اهللا نل

مث مسحه وصلى عليه ومساه عبد اهللا ، مث جاء وهو ابن : صلى اهللا عليه وسلم،  مث قالت أمساء
سبع سنني أو مثان ليبايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمره بذلك الزبري، فتبسم رسول اهللا 

:  قوله١٢٦ص ١٤قال النووي يف شرحه ج. ى اهللا عليه وسلم حني رآه مقبال إليه مث بايعهصل
: صلى عليه أي دعا له، وذكر أيضا أن فيه استحباب مسح املولود للتربيك، وفسر قوله مث بايعه

  .بأنـها بيعة تربيك وتشريف ال بيعة تكليف اهـ 
بكر أنـها محلت بعبد اهللا بن الزبري مبكة، عن أمساء بنت أيب : وروى اإلمام مسلم يف صحيحه 

فخرجت وأنا متم فأتيت املدينة، فنـزلت بقباء فولدته بقباء، مث أتيت رسول اهللا صلى : قالت
اهللا عليه وسلم  فوضعه يف حجره ، مث دعا بتمرة فمضغها مث تفل يف فيه، فكان أول شيء دخل 

ه بتمرة مث دعا له وبرك عليه، وكان أول جوفه ريق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  مث حنك
يعين أول من ولد يف املدينة بعد : قال النووي يف شرح هذا احلديث. مولود ولد يف اإلسالم 

املهاجرين، وإال فالنعمان بن بشري األنصاري رضي اهللا عنهما ولد قبله بعد  اهلجرة من أوالد
  .وأنا متم أي قريبة الوالدة : اهلجرة، وقوهلا

ولد يل غالم فأتيت به النيب صلى اهللا عليه :  اإلمام مسلم يف صحيحه عن أيب موسى قالوروى
عن عائشة أن رسول : وروى اإلمام مسلم  يف صحيحه . وسلم  فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة 

قال احلافظ ابن حجر . اهللا صلى اهللا عليه وسلم  كان يؤتى بالصبيان فيربك عليهم وحينكهم 
يغلب على الظن أن من الصحابة كل : ٤ص ١ج ))اإلصابة يف متييز الصحابة ((العسقالين يف

من ولد يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم  لبعض الصحابة من النساء والرجال، ممن مات النيب 
صلى اهللا عليه وسلم  وهو يف دون سن التمييز، وإمنا يلحق بالصحابة للظن الغالب على أنه 

رآهم لتوفر دواعي أصحابه على إحضارهم أوالدهم عنده صلى اهللا عليه صلى اهللا عليه وسلم 
وأخرج . وسلم عند والدتـهم ليحنكهم ويسميهم ويربك عليهم، واألخبار بذلك كثرية شهرية

ما كان : عن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه قال)) املستدرك((احلاكم يف كتاب الفنت يف 
وأخرج ابن شاهني .  احلديث- يب صلى اهللا عليه وسلم  فدعا له يولد ألحد مولود إال أتى به الن

يف ترمجة حممد بن طلحة بن عبد اهللا أنه ملا ولد حممد بن طلحة أيت به )) الصحابة((يف كتاب 
  . النيب صلى اهللا عليه وسلم  ليحنكه ويدعو له، وكذلك كان يفعل بالصبيان اهـ باختصار
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:  أيضا١٤٣ص ٤ج  ))اإلصابة((وقال احلافظ  يف . اإلمجاع حتنيك املولود سنة ب: وقال النووي
: أن ابن عمر رضي اهللا عنه كان يقرب ابن عباس رضي اهللا عنه ويقول)) معجم البغوي((ويف 

اللهم فقهه : إين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعاك فمسح رأسك وتفل يف فيك، وقال
  .ى ابن خثيم عن ابن عباس حنوه رو: يف الدين وعلمه التأويل، وقال أيضا 

 بسنده عن ابن عمر رضي اهللا ١٧٤ص ١ج ))تاريخ بغداد(( ورواه اخلطيب البغدادي يف 
  .عنهما بلفظ قريب إىل رواية البغوي 

وروى البخاري عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه يف إطعامه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أنه صلى اهللا عليه وسلم  بصق يف العجني والربمة وبارك، وأهل اخلندق من صاع شعري وعناق 

أقسم باهللا أكلوا حىت تركوه واحنرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا خيبز : وقال جابر
  . كما هو، وقد كان عددهم ألفا وهو حديث طويل

لب ؟ فقالوا أين علي بن أيب طا: وروى البخاري يف غزوة خيرب أنه صلى اهللا عليه وسلم  قال 
فأرسلوا إليه فأيت فبصق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : هو يا رسول اهللا  يشتكي عينيه، قال

وقال القسطالىن يف . وروى مسلم حنوه. يف عينيه ودعا له فربأ حىت كأن مل يكن به وجع
 فمارمدت والصدعت منذ دفع إيلّ: روى الطرباين من حديث علي قال)): املواهب اللدنية((

فوضع : وروى احلاكم من حديث علي قال . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الراية يوم خيرب
قال : ويف الطرباين. صلى اهللا عليه وسلم رأسي يف حجره مث بصق يف راحته فدلك بـها عيين 

اللهم أذهب : فما اشتكيتهما حىت الساعة، ودعا يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: علي
  )) .القاموس((بالضم الربد كما يف : والقر. احلر والقر فما اشتكيتهما حىت يومى هذاعنه 

أصيبت عيناي يوم أحد فسقطتا على وجنيت، : وعن قتادة بن النعمان رضي اهللا عنهما قال
. فأتيت بـهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعادمها مكانـهما، وبصق فيهما فعادتا تربقان

، واحلافظ ابن حجر يف ٢٥١ص ٣ج)) الدالئل((صة قتادة البيهقي يف وروى ق: قلت
نسيم ((ويف . وغريهم )) الشفاء(( والدارقطين، والقاضي عياض يف ٤١٧ ص ٥ج)) اإلصابة((

واختلف هل قلعت عينه أو عيناه؟ واملشهور األول، ورجح ابن حجر : ١٠٥ص ٣ج)) الرياض
إنـها بقيت معلقة : يضا هل انفصلت أو ال ؟ فقيلاهليتمى يف شرح اهلمزية الثاين، واختلف أ

إن :  سقطت فأتى بـها أو بـهما يف كفه، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقيل
إين حمب للنساء ، وعندي : شئت فاصرب ولك اجلنة، وإن شئت رددتـها، قال يا رسول اهللا

. ة، ففعل فكانت أقوى عينيه وأحسنهماامرأة أحبها فأخشى أن تقذرين فردها وادع اهللا يل باجلن
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روى ابن أيب شيبة  : ١٠٧ص ٣ج)) نسيم الرياض(( و٥٨١- ٥٨٠ص ٢ج)) املواهب((ويف 
والبغوي والبيهقي والطرباين أنه صلى اهللا عليه وسلم  نفث يف عيين فديك وكانتا مبيضتني ال 

 وإنه البن مثانني يبصر بـهما شيئا، وكان وقع على بيض حية فكان يدخل اخليط يف اإلبرة
وروى البخاري أنه أصيب سلمة بن األكوع يوم خيرب بضربة  . سنة، وإن عينيه ملبيضتان اهـ 

ويف . يف ساقه فنفث فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث نفثات فما اشتكاها قط
 قرد ، أنه صلى اهللا عليه وسلم  بصق على أثر سهم يف وجه أيب قتادة يف يوم ذي)) الشفاء((

 قوله ما ضرب علي ١٠٥ص٣ج)) نسيم الرياض((ويف . فما ضرب علي وال قاح اهـ : قال 
وال قاح من القيح أي ما سال منه قيح، وذي : ضرب الدهر مبعىن آمل، وقوله: أي ما آملين يقال

  قرد بفتح القاف والراء وروي بضمهما، وهو اسم ماء بينه وبني املدينة مسافة يوم وليلتني اهـ 
أن خبيب بن عدي ضرب يوم بدر فمال : ٩٨- ٩٧ ص ٣ج )) الدالئل((وأخرج البيهقي يف 

)) املقاييس((ألمه يف : قوله. شقه فتفل عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وألمه ورده فانطبق
  . ألمت اجلرح والصدع إذا سددت ، وإذا اتفق شيئان فقد التأما : البن فارس 

أن رفاعة )): جممع الزوائد((واهليثمي يف : ١٠٠ ص ٣ج )) الدالئل(( وأخرج البيهقي أيضا يف
ملا كان يوم بدر جتمع الناس على أمية بن خلف، فأقبلت إليه فنظرت : ابن رافع بن مالك قال

فأطْعنه بالسيف فيها طعنة،  ورِميت بسهم : إىل قطعة من درعه قد انقطعت من حتت إبطه، قال
، فبصق فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ودعا يل، فما آذاين منها يوم بدر ففقئت عيين

  .شيء 
أن : ٢٤٦ص ٦ج)) اإلصابة(( والعسقالين يف ٢٢٧ ص ٦ج)) الدالئل((وذكر البيهقي يف 

ثابت بن قيس بن مشاس فارق مجيلة بنت عبد اهللا بن أيب وهي حامل مبحمد، فلما ولدته حلفت 
 به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فبصق يف فيه وحنكه بتمرة أن ال تلبنه من لبنها، فدعا

اختِلف به فإن اهللا رازقه، فأتيته اليوم األول والثاين والثالث فإذا امرأة : عجوة ومساه حممدا، وقال
رأيت يف : ما تريدين منه ؟ أنا ثابت، فقالت: من العرب تسأل عن ثابت بن قيس ، فقلت هلا

وإذا : فأنا ثابت وهذا ابين حممد، قال: حممد، فقال: كأين أرضع ابنا له يقال لهمنامي هذه الليلة 
  . درعها ينعصر من لبنها اهـ واللفظ للبيهقي

: أن ال تلبِنه أي ال تسقيه بلبنها، يقال: اختلف به وقوله: اذهب به بدل قوله)) اإلصابة((ويف 
  .نه يلبنه من باب ضرب ونصروشرحه لَب)) القاموس((ويف . لبنته إذا سقيته اللنب
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أن عامر بن كريز أتى بابنه النيب صلى اهللا عليه : ٢٢٥ ص ٦ج )) الدالئل((وأخرج البيهقي يف 
وسلم  وهو ابن مخس سنني أو ست سنني، فتفل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف فيه، فجعل 

إن ابنك هذا :  عليه وسلميزدرد ريق النيب صلى اهللا عليه وسلم  ويتلمظ،  فقال النيب صلى اهللا
لو أن عبد اهللا قدح حجرا أماهه، يعين خيرج من احلجر املاء من : فكان يقال: مسقى، قال

ويف . والقدوح الركي تغرف باليد . قدح اخلتام قدحا فضه)) : القاموس((ويف شرح . بركته
  . بئر قدوح ال يوجد ماؤها إال غَرفة غَرفة : للزخمشرى)) أساس البالغة ((

بسنده عن علية بنت الكميت العتكية عن : ٢٢٦ ص ٦ج )) دالئل النبوة((وأخرج البيهقي يف 
يا أمة اهللا : قلت ألمة اهللا بنت رزينة موالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أمها أميمة قالت

أمسعت أمك رزينة تذكر أنـها مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يذكر صوم يوم 
نعم، كان يعظمه ويدعو برضعائه ورضعاء ابنته فاطمة، ويتفل يف أفواههم، : تعاشوراء قال

  .ال ترضعنهن إىل الليل : ويقول لألمهات
 عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه يف قصة ٢٨٦ص )) عمل اليوم والليلة((وروى ابن السين يف 

اهللا عنهما قال زواج علي بن أيب طالب وفاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ورضي 
فقمت فمألته القعب فأتيته به ، : ائتوين مباء، قال علي: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم:أنس 

اللهم إين أعيذه بك : تقدم، فَصب على رأسي وبني يدي، مث قال : فأخذه ومج فيه مث قال يل
 اللهم أين أعيذه :أدبر فأدبرت فصب بني كتفي، مث قال: وذريته من الشيطان الرجيم، مث قال

. يا علي ادخل باسم اهللا بأهلك على الربكة اهـ : بك وذريته من الشيطان الرجيم، مث قال
: القَعب القدح الضحم الغليظ، وقيل)) القاموس وشرحه((فمألت القعب يف : وقوله. باختصار

 .قدح من حشب 

بن األحوص عن أمه عن سليمان بن عمرو  : ٤٤٤ ص ٥ج)) دالئل النبوة((وروى البيهقي يف 
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  عند مجرة العقبة راكبا ووراءه رجل يستره من : قالت

يا أيها الناس ال يقتل بعضكم بعضا، ومن رمى مجرة العقبة فلريمها مبثل : رمي الناس، فقال
 مث: فرمى ورمى الناس، قالت: ورأيت بني أصابعه حجرا ، قالت: حصى اخلذف، قالت

يا نيب اهللا ابين هذا، فأمرها النيب صلى اهللا : انصرف، فجاءت امراة ومعها ابن هلا به مس، قالت
عليه وسلم فدخلت بعض األخبية، فجاء بتور من حجارة فيه ماء فأخذ بيده فمج فيه ودعا فيه 

ملاء، هبين يل من هذا ا: فتبعتها، فقلت: اسقيه واغسليه فيه، قال:  وأعاد فيه، مث أمرها فقال
خذي منه فأخذت منه حفنة فسقيته ابين عبد اهللا فعاش فكان من بره ما شاء اهللا أن : فقالت
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: قال: ولقيت املرأة فزعمت أن ابنها برئ وأنه غالم ال غالم خري منه قوله: يكون، قالت
ء التور إنا: قوله بتور.  واهللا أعلم- قالت–والظاهر )) دالئل النبوة((كذا يف نسخة . فتبعتها

 .هبين يل كذا يف نسخيت ولعله هيب يل  : يشرب فيه، قوله

وقعت : أن حممد بن حاطب قال:  بسنده١٧٥- ١٧٤ ص٦ج)) الدالئل((وأخرج البيهقي يف 
على يدي القدر فاحترقت، فانطلقت يب أمي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم  فجعل يتفل عليها 

أن أم : ويف رواية أخرى. ف أنت الشايفواش: أذهب الباس رب الناس، وأحسبه قال: ويقول
أقبلت بك من أرض احلبشة، حىت إذا كنت من املدينة بليلة أو ليلتني : حممد بن حاطب قالت له

فطبخت لك طبيخا ففين احلطب، فَرحت لطلب احلطب فتناولت القدر فانكفت على ذراعك، 
 رسول اهللا هذا حممد بن حاطب، فقدمت املدينة فأتيت بك النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقلت يا

وهو أول من مسي بك ، فمسح على رأسك ودعا بالربكة، مث تفل يف فيك ، وجعل يتفل على 
أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشايف، ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال : يديك، وهو يقول

يف فما قمت من عنده حىت برئت يدك وذكره أيضا القاضي عياض : يغادر سقما، قالت
 ومال علي سلطان قارئ ١١٢ص ٣ج)) نسيم الرياض((وقال الشهاب اخلفاجي يف )) الشفاء((

الذي يف : قوله انكفت. النسائي والطيالسي رواه: ١١٣ص٣يف شرحه عليه أيضا ج
  . انكفأت وهو الصواب إن شاء اهللا، ومعناه انقلبت)): الشفاء((

أتيت رسول اهللا : بيل اجلعفي قال  عن شرح١٧٦ ص ٦ج)) الدالئل (( وأخرج البيهقي يف 
يا رسول اهللا هذه السلعة قد آذتين حتول بيين وبني : صلى اهللا عليه وسلم  وبكفي سلعة، فقلت

افتح كفك : ادن مين، فدنوت منه، فقال يل: قائم السيف أن أقبض عليه عنان الدابة، فقال 
افتحها ففتحتها، فنفث يف : ه فقالادن مين فدنوت من: اقبضها فقبضتها مث قال: ففتحتها، مث قال

. كفي ووضع كفه على السلعة فما زال يطحنها بكفه حىت رفعها عنها وما أدري أين أثرها
  . قائمة السيف أيضا : ويقال)) تاج العروس((وقائم السيف مقبضها كما يف 

  .خمتصرا)) الشفاء((وذكر حديث شرحبيل القاضي عياض يف 
وشرحبيل بضم الشني . رواه الطرباين والبيهقي: ١١٣ص ٣ ج وقال شارحه الشهاب اخلفاجي

سلعة بكسر السني، وهي زيادة : وفتح الراء وسكون احلاء وموحدة مكسورة صحايب، وقوله
  .حتدث بني اجللد واللحم كالغدة ، وعنان الدابة ما يقاد به الفرس وحنوه 
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أحد يف حنره فبصق رسول اهللا أن كلثوم بن احلصني رمى يوم : للقاضي عياض)) الشفاء(( ويف 
وحصني بضم احلاء وفتح الصاد، وكلثوم صحايب شهد أحدا . صلى اهللا عليه وسلم فيه فربأ

  . وبايع حتت الشجرة
أتيت النيب صلى اهللا : أن خبيب بن إساف قال: ١٧٨ ص ٦ج)) الدالئل((وأخرج البيهقي يف 

أسلمتم؟ :  نشتهي معك مشهدا، قالإنا: عليه وسلم أنا ورجل من قومي يف بعض مغازيه فقلنا
فأسلمت فشهدت مع رسول اهللا : فإنا ال نستعني باملشركني على املشركني، قال: ال قال: فقلنا

صلى اهللا عليه وسلم فأصابتين ضربة على عاتقي، فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فتفل فيها 
ة الذي ضربته فقتلته، وحدثتين فألزقها فالتئمت وبرئت، وقتلت الذي ضربين ، مث تزوجت ابن

ال عدمت رجال عجل أباك إىل : ال عدمت رجال وشحك هذا الوشاح فأقول: وكانت تقول
وذكر هذا .  خمتصرا٢٦٢ ص ٢ج )) اإلصابة((النار انتهى باختصار وذكره العسقالين يف 

: ١١١ص٣ج ))نسيم الرياض((، وقال الشهاب اخلفاجي يف ))الشفاء (( احلديث القاضي يف 
يساف :  خبيب بالتصغري أي بضم اخلاء املعجمة وفتح الباء، وإساف بكسر اهلمزة ويقال: قوله

الوشاح بالضم والكسر وهو أدمي عريض يرصع باجلواهر فتشده : بكسر الياء أو بفتحها، وقوله
، قال اخلفاجي تعين الضربة اليت يف حمل ))القاموس((املرأة بني عاتقيها وكشحيها كما يف 

  .شاح الو
أن أبا جهل قطع يوم بدر يد معوذ بن عفراء، فجاء حيمل يده فبصق عليها )) الشفاء((ويف 

وقال الشهاب اخلفاجي يف . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وألصقها فلصقت رواه ابن وهب
أي فلصقت كما كانت يف مكانـها بربكته صلى اهللا عليه : ١١١ ص ٣ج)) نسيم الرياض((

وروي أن معاذ بن عفراء قتل أبا جهل فضربه ابنه . قه الشريف الذي تفله عليهاوسلم وبركة ري
عكرمة على عاتقه وطرح يده وتعلقت جبلدة من جنبه وأجهضه القتال، فقاتل يومه وهو 

ذكر هذه الرواية ابن سيد الناس ونقلها . يسحب يده خلفه، فلما آذته وضع عليها قدمه فقطعها
كتاب، فيحتمل أن أبا جهل قطع يد معوذ مث استشهد، وقطع ابنه عن املصنف يف غري هذا ال

عكرمة يد معاذ واهللا أعلم، ومعوذ ومعاذ أخوان وأمهما عفراء بنت عبيد، وهلما أخ آخر امسه 
عوف شهدوا كلهم بدرا فاستشهد عوف ومعوذ بـها، وبقي معاذ بن عفراء إىل زمان عثمان 

اء بضم امليم وفتح العني وتشديد الواو املكسورة ومعوذ بن عفر. ابن عفان رضي اهللا عنهم
  .وتفتح اهـ 
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انه صلى اهللا عليه وسلم  نفث يف رجل زيد بن معاذ حني أصابـها السيف إىل )) الشفاء((ويف 
الكعب حني قتل ابن األشرف فربئت، وقال الشهاب اخلفاجي ومال علي بن سلطان قارئ يف 

ه عبد بن محيد يف تفسريه مث قال علي بن سلطان روا: ١٠٩ ص ٣ج)) الشفاء((شرحيهما على 
ورواه . احلارث بن أوس : ورواه ابن إسحاق والواقدي لكن قاال بدل زيد بن معاذ: قارئ

: البيهقي وذكر بدهلما عباد بن بشر وهو ممن حضر قتل كعب، وأما زيد بن معاذ فقال احلليب 
زيد بن معاذ إال أن يكون : أحد يقال لهال أعرف أنه ذكر يف هذه الواقعة بل وال يف الصحابة 

  . أحد نسب إىل جده أو جد له أعلى 
أنه صلى اهللا عليه وسلم تفل على شجة عبد اهللا بن أنيس فلم تِمد، وأنيس )) الشفاء((ويف 

فلم متد بضم املثناة الفوقية وكسر امليم وتشديد الدال : بالتصغري هو ابن أسعد بن حرام وقوله
  . وحة أي مل يبق فيها مدة بكسرامليم وهي القيحاملهملة املفت

  .وروى هذا احلديث الطرباين مسندا: ١٠٨ ص ٣قال اخلفاجي يف شرحه ج 
أيضا أنه صلى اهللا عليه وسلم نفث على ساق علي بن احلكم يوم اخلندق إذ )) الشفاء((ويف 

  .انكسرت فربئ مكانه وما نزل عن فرسه، أي برأ يف مكانه
 صحيحه عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه أنـهم كانوا مع رسول اهللا وروى البخاري يف

صلى اهللا عليه وسلم يوم احلديبية ألفا وأربعمائة أو أكثر، فنـزلوا على بئر فنـزحوها، فأتوا 
ائتوين بدلو من مائها فأيت : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتى البئر وقعد على شفريها مث قال

قال احلافظ يف . دعوها ساعة، فأرووا أنفسهم وركابـهم حىت ارحتلوا:  مث قالبه، فبصق فدعا،
  .والنـزح أخذ املاء شيئا بعد شيء إىل أن ال يبقى منه شيء: ٤٤٢ص ٧ج)) الفتح((

وروى مسلم يف كتاب اجلهاد والسري يف باب غزوة ذي قرد عن إياس بن سلمة بن األكوع 
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم  احلديبية وحنن أربع عشرة مائة، قدمنا مع رسو: حدثين أيب قال: قال

فقعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على جبا الركية فإما : وعليها مخسون شاة ال ترويها، قال
  .دعا وإما بصق فيها فجاشت فسقينا واستقينا 

 . فجاشت أي ارتفعت وفاضت : والركية البئر، وجباها ما حوهلا، وقوله

أن عروة بن الزبري ذكر خروج النيب صلى اهللا : ١١٢ ص ٤ج)) الدالئل((رواية للبيهقي يف ويف 
وإىل املاء فنـزلوا عليه، فلما " بلدح"وخرجت قريش من مكة، فسبقوه إىل : عليه وسلم قال

رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قد سبق نزل إىل احلديبية، وذلك يف حر شديد وليس 
ئر واحدة، فأشفق القوم من الظمأ والقوم كثري، فنـزل فيها رجال مييحونـها، بـها إال ب
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ودعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدلو من ماء فتوضأ يف الدلو ومضمض فاه مث مج به وأمر 
أن يصب يف البئر، ونزع سهما من كنانته فألقاه يف البئر، ودعا اهللا تبارك وتعاىل ففارت باملاء 

  .يغترفون بأيديهم منها وهم جلوس على شفتيها حىت جعلوا 
وروى عروة هذا احلديث عن مروان بن احلكم واملسور بن خمرمة كما يفهم من عبارة البيهقي 

: وقوله. هاج ونبع: وفار املاء. واد ِقبل مكة أو جبل بطريق جدة" بلدح"و. واهللا أعلم
  .ل البئر فتمأل الدلو لقلة مائها أن تدخ)) القاموس((مييحونـها من امليح وهو كما يف 

روى أبو نعيم عن عروة أن ابن : ١٠٦ص ٣ج)) نسيم الرياض((وشرحه )) الشفاء((ويف 
مالعب األسنة أصابه استسقاء فبعث إىل النيب  صلى اهللا عليه وسلم فأخذ بيده حثوة من 

به على شفا األرض فتفل عليها،فأعطاها رسوله،فأخذها متعجبا يرى أن قد هزئ به، فأتاه 
شفا بفتح : حثوة من حثا حيثو أي أخذ قبضة من التراب، وقوله: وقوله. فشربـها فشفاه اهللا

فشربـها أي وضع احلثوة يف ماء : الشني املعجمة والشفا مقصور أي قريب من املوت، وقوله 
  . وشربـها فشفاه اهللا عليه بربكته صلى اهللا عليه وسلم 

عقلت من النيب : يصح مساع الصيب عن حممود بن الربيع قاليف باب مىت )) البخاري((ويف 
صلى اهللا عليه وسلم جمة جمها يف وجهي وأنا ابن مخس سنني من دلو ، قال العيين يف شرحه 

معىن عقلت عرفت  أو حفظت، واة رمي الشراب من الفم، وإمنا مج : ٧٣- ٧١ص ٢عليه ج
  .يف وجهه إلفادته الربكة

كنت عند النيب صلى : غزوة الطائف عن أيب موسى رضي اهللا عنه قالوروى البخاري يف باب 
اهللا عليه وسلم وهو نازل باجلعرانة بني مكة واملدينة، ومعه بالل، فأتى النيب صلى اهللا عليه 

قد أكثرت علي من أبشر : أبشر ، فقال : أال تنجز ما وعدتين ؟ فقال له : وسلم أعرايب فقال
قبلنا، مث دعا : رد البشرى  فاقبال أنتما قاال:  كهيئة الغضبان، وقالفأقبل على أيب موسى وبالل

اشربا منه وأفرغا على وجوهكما : بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه، ومج فيه، مث قال
أن أفضال ألمكما، : وحنوركما وأبشرا ، فأخذا القدح ففعال ، فنادت أم سلمة من وراء الستر 

ى البخاري هذا احلديث خمتصرا،  يف باب استعمال فضل وضوء ورو. فأفضال هلا منه طائفة
ومج فيه أي صب : قوله: ٢٩٥ ص ١وقال احلافظ العسقالين يف شرحه يف هذا الباب ج. الناس

 .ما تناوله من املاء يف اإلناء، والغرض بذلك إجياد الربكة بريقه املبارك اهـ
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 عليه وسلم بصق يف آبار املدينة املنورة وأنه واعلم أنه ذكر الفقهاء وعلماء املناسك أنه صلى اهللا
لإلمام )) مناسك احلج((يسن الشرب من مائها ،وذكر منها اهليتمي سبعة يف حاشيته على 

  :   وهي٥١٠ - ٥٠٨ص  النووي رمحهما اهللا تعاىل
بئر غرس مبعجمة مضمومة أو مفتوحة، ورد أنه صلى اهللا عليه وسلم  اغتسل منها وكان  .١

إين رأيت الليلة أين أصبحت على بئر من : وأنه صلى اهللا عليه وسلم  قاليشرب منها، 
  . اجلنة فأصبح على بئر غرس، فتوضأ منها وبزق فيها، وأهدي له عسل فصبه فيها

وبئر بضاعة مبوحدة مضمومة ورد أنه صلى اهللا عليه وسلم  توضأ من دلو منها ورده إليها  .٢
ضي اهللا عنهما كنا نغسل املرضى منها ثالثة أيام وقالت أمساء بنت أيب بكر ر. وبصق فيها

  . فيعافون
وبئر أنس بن مالك رضي اهللا عنه، ورد أنه صلى اهللا عليه وسلم بزق فيها فلم يكن  باملدينة  .٣

  .أعذب منها
وبئر إهاب، ورد أنه صلى اهللا عليه وسلم  بزق فيها ومل يزل أهل املدينة يتربكون بـها  .٤

  .لربكتها)) بزمزم((ها كما ينقل من ماء زمزم ، ومسوها وينقل إىل اآلفاق من مائ
  .وبئر القراضة ، ورد أنه صلى اهللا عليه وسلم  بصق فيها .٥
  .وبئر الفريضة ، ورد أنه صلى اهللا عليه وسلم  توضأ منها وشرب وبصق فيها  .٦
ل  ، ورد أنه صلى اهللا عليه وسلم  مساها بذلك ملا قي- من اليسر ضد العسر-وبئر اليسرية  .٧

 .إن امسها عسرية وبصق فيها وبرك : له

  فائدة 
يسن أن يأيت بئر أريس فيشرب منها : للخطيب الشربيين )) مغين احملتاج يف شرح املنهاج((ويف 

  : ويتوضأ، وكذلك بقية اآلبار السبعة، وقد نظمها بعضهم يف بيت فقال
  كذا بصة قل بريحاء مع العهن   أريس وغرس رومة وبضاعة 

 بوزن جليس فسيأيت يف التربك خبامته صلى اهللا عليه وسلم، ورومة بضم الراء هي اليت فأما أريس
من يشتري رومة فيتصدق بـها، : اشتراها عثمان رضي اهللا عنه ملا قال صلى اهللا عليه وسلم

مشددة من وبص كوعد إذا بلغ أو : مبوحدة مضمومة فمهملة خمففة، وقيل: وبصة قال اهليتمي
 املاء إذا رشح ، وبريحاء ورد يف الصحيح أنه صلى اهللا عليه وسلم  كان أعطى، أو من بص

  . إنـها اليسرية املذكورة: يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب ، والعهن بكسر فسكون قيل



 

73 

يستحب أن يأيت الزائر لقربه صلى اهللا عليه وسلم  اآلبار اليت كان )) اإليضاح((قال النووي يف 
. يه وسلم  يتوضأ منها ويغتسل، فيشرب ويتوضأ وهي سبع آبار اهـرسول اهللا صلى اهللا عل

حصر : وتزيد اآلبار على ذلك مث ذكر تسعة عشر، وقال: قيل: وقال اهليتمي يف حاشيته
  .املصنف وغريه هلا يف سبع كأنه للذي اشتهر معرفته اهـ

ابن عباس رضي عن :  يف باب املج يف اإلناء رجاء الربكة٨٣ ص ٥ج )) جممع الزوائد((ويف 
جاءنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  إىل منـزلنا، فناولته دلوا فشرب مث مج : اهللا عنهما قال

روى اإلمام أمحد عن : ٥٧٣ ص ٦ج  ))فتح الباري((ويف . رواه البزار ورجاله ثقات. يف الدلو
رب منه، مث مج أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  بدلو من ماء فش: وائل بن حجر ما لفظه 

  .يف الدلو، مث يف البئر ، ففاح منه مثل ريح املسك 
روى ابن ماجه أنه صلى اهللا عليه : ١٣٦ ص ٣ج)) نسيم الرياض((وشرحه )) الشفاء((ويف 

  . وسلم أيت بدلو من ماء زمزم فمج فيه فصارت أطيب من املسك 
لى اهللا عليه وسلم بزق أنه ص: ١٣٦ ص ٣أيضا ج )) نسيم الرياض((وشرحه )) الشفاء((ويف 

وفيهما )). دالئله((رواه أبو نعيم يف . يف بئر كانت يف دار أنس فلم يكن باملدينة أعذب منها
 أن رجال به أدرة أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فأمره أن ينضحها مباء من ١٤٨ ص ٣أيضا ج

  . اخلصيتنيواألدرة بضم اهلمزة وسكون الدال انتفاخ يف . عني مج فيها ففعل فربئ
  خامتة 

لقد ذكرنا كثريا ممن اختارهم اهللا لبلع ريق حبيبه صلى اهللا عليه وسلم  يف حياته ، فنتربك بذكر 
  .  أفراد شرفهم اهللا بذلك أيضا بعد وفاته صلى اهللا عليه وسلم

: ٣٣٧ ص٧للذهيب ج)) سري أعالم النبالء((فمنهم نافع بن أيب نعيم أحد القراء السبعة، ففي 
رأيت النيب صلى اهللا عليه : أن نافعا كان إذا تكلم توجد من فيه ريح مسك فسئل عنه قالروي 

ولد نافع سنة بضع وسبعني، وتويف سنة تسع وستني ومائة اهـ . وسلم يف النوم تفل يف يف
قال أمحد بن هالل : ١٠٩-١٠٨ص ١ ج))معرفة القراء الكبار((وقال الذهيب أيضا يف 

إن نافعا كان إذا تكلم يشم من فيه : قال يل رجل ممن قرأ على نافع: ين قال يل الشيبا: املصري
ما أمس : يا  أبا عبد اهللا أو يا أبا رومي أتتطيب كلما قعدت تقرأ ؟ قال: رائحة املسك، فقلت له

طيبا، ولكين رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يقرأ يف يفّ فمن ذلك الوقت أشم من يفّ هذه 
  .الرائحة
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 ٨٤ص ١لإلمام النووي ج)) تـهذيب األمساء واللغات((ففي : هم اإلمام الشافعي رمحه اهللاومن
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يف املنام قبل حلمى، : مسعت الشافعي يقول: قال الربيع

ادن : من رهطك، قال : ممن أنت ؟ قلت: لبيك يا رسول اهللا، قال: يا غالم، فقلت:  فقال يل
امض بارك اهللا : دنوت منه، ففتح فمي فأمر من ريقه على لساين وفمي وشفيت وقالمين، ف

  . فيك، فما أذكر حلنت يف حديث بعد ذلك وال شعر
  ومنهم الشيخ عبد القادر اجليالين 

طبقات ((حكى ابن امللقن يف :  ما نصه٢٥٦ص )) الفتاوي احلديثية((قال ابن حجر اهليتمي يف 
رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل الظهر فقال : عبد القادر اجليلي قالأن الشيح )) األولياء

يا بين مل ال تتكلم ؟ قلت يا أبتاه أنا رجل أعجمي كيف أتكلم على فصحاء بغداد، فقال : يل
تكلم على الناس وادع إىل سبيل ربك باحلكمة : افتح فاك ففتحته فتفل فيه سبعا وقال: يل

الظهر وجلست وحضرين خلق كثري فارتج علي، فرأيت عليا قائما واملوعظة احلسنة، فصليت 
افتح فاك ففتحته : يابين مل التتكلم ؟ فقلت ياأبتاه قدارتج علي فقال: بإزائي يف الس فقال

أدبا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث : مل ال تكملها سبعا ؟ قال: فتفل فيه ستا، قلت
  . توارى عين فتكلمت اهـ

  . اهـ١٣للشيخ حممد بن حيىي التاديف احلنبلي ص )) قالئد اجلواهر (( ثله يف وم
  ومنهم الشيخ سعد الدين التفتازاين 

حكى بعض األفاضل أن الشيخ  : ٣٢١ ص ٦البن عماد احلنبلي ج )) شذرات الذهب((ففي 
د منه، ومع سعد الدين كان يف ابتداء طلبه بعيد الفهم جدا ومل يكن يف مجاعة شيخه العضد أبل

ذلك كان كثري االجتهاد، ومل يئيسه مجود فهمه من الطلب ، فاتفق أن أتاه إىل خلوته رجل ال 
ماللسري خلقت، أنا ال أفهم شيئا مع : قم يا سعد الدين لتذهب إىل السري، فقال: يعرفه فقال له

ىل السري فأجابه قم بنا إ: املطالعة فكيف إذا ذهبت إىل السري ومل أطالع ؟ فذهب وعاد وقال له
ما رأيت : مثل قال أوال، فقال: باجلواب األول ومل يذهب معه، فذهب الرجل وعاد وقال له

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يدعوك، : ما للسري خلقت ؟ فقال له: أبلد منك أمل أقل لك
رآى فقام منـزعجا ومل ينتعل بل خرج حافيا حىت وصل إىل مكان خارج البلد به شجريات، ف

نرسل : النيب صلى اهللا عليه وسلم  يف نفر من أصحابه حتت تلك الشجريات، فتبسم له وقال له
يا رسول اهللا ما علمت أنك املرسل وأنت أعلم مبا : إليك املرة بعد املرة ومل تأت؟ فقال

اعتذرت به من سوء فهمي وقلة حفظي وأشكو إليك ذلك، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه 
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 افتح فمك وتفل له فيه ودعا له، مث أمر بالعود إىل منـزله وبشره بالفتح، فعاد وقد : وسلم
  .تويف رمحه اهللا سنة أحد وتسعني وسبعمائة  بسمرقند . تضلع علما ونورا

  التربك مبضمضته صلى اهللا عليه وسلم 
 عليه خرجنا وفدا إىل رسول اهللا صلى اهللا: روى النسائي عن طلق بن علي رضي اهللا عنه قال

وسلم فبايعناه وصلينا معه، وأخربناه أن بأرضنا بيعة لنا، فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا مباء 
اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم : فتوضأ ومتضمض مث صبه لنا يف إداوة وأمرنا فقال

 واملاء إن البلد بعيد واحلر شديد: وانضحوا مكانـها بـهذا املاء واختذوها مسجدا، قلنا
  .مدوه من املاء فإنه ال يزيده إال طيبا : ينشف، فقال

: ٢٠٤ص ٢ج ))مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح((قال املال علي بن سلطان قاري يف 
خرجنا ستة وفدا إىل رسول : عن طلق بن علي قال: ورواه ابن حبان يف صحيحه مطوال فقال

ة وسادس من ضبيعة بن ربيعة حىت قدمنا على اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخسة من بين حنيف
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فبايعناه وصلينا معه وأخربنا بأن بأرضنا بيعة لنا، واستوهبناه 

اذهبوا بـهذا املاء : من فضل طهوره فدعا مباء فتوضأ منه ومتضمض مث صبه لنا يف إداوة مث قال
وا مكانـها من هذا املاء واختذوا مكانـها فإذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم مث انضح

فأمدوه من املاء فإنه ال يزيده إال : يا رسول اهللا البلد بعيد واملاء ينشف، قال: مسجدا، قلنا
طيبا، فخرجنا فتشاححنا على محل اإلداوة أينا حيملها، فجعلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قدمنا بلدنا فعملنا الذي أمرنا، وراهب ذلك لكل رجل منا يوما وليال، فخرجنا بـها حىت 
دعوة حق مث هرب فلم ير بعد، نقله مريك : القوم رجل من طيئ، فنادينا بالصالة، فقال الراهب

  .انتهى )) التخريج((عن 
بيعة بكسر الباء، وهي :  قوله٥٤٣- ٥٤٢ ص ٢ ج))دالئل النبوة((ورواه البيهقي يف : قلت

فتح الطاء هو ما يتطهربه، واالداوة ظرف صغري من جلد، ب: معبد النصارى، وقوله طهوره
نشف الثوب العرق ونشف : بالتخفيف على صيغة اهول يقال: قال القاري. وقوله ينشف 

نشف كسمع ونصر، ونشف املاء يف األرض )) : القاموس((قال يف . احلوض املاء شربه اهـ
. ى حبرف إذا كانت مبعىن ذهب ذهب اهـ فهي تتعدى بنفسها إذا كانت مبعىن شرب وتتعد

قوله فإنه اليزيده إالطيبا اي )): املرقاة((قال يف . أي زيدوا عليه ماء آخر : وقوله مدوه
اليزيداملاء الوارد املاء املورود ، وقال ابن حجر اهليتمي األوىل العكس، أي إن املورود اليزيد 

 اليطرقه تغري بل هو باق على غاية الوارد إالطيبا، ألن ما أصاب بدنه عليه الصالة والسالم
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كماله الذي حصل له بواسطة مالمسته لتلك األعضاء الشريفة، فكل ما مسه أكسبه طيبا، 
وفيه التربك بفضلته صلى اهللا عليه وسلم ونقله إىل البالد، ونظريه ماء زمزم فإنه : وقال اهليتمي

املدينة، ويؤخذ من ذلك أن فضلة عليه الصالة والسالم يستهديه من أمري مكة ليتربك به أهل 
  .وارثيه من العلماء والصاحلني كذلك اهـ

 وقد -  فتح مكة -تعدون أنتم الفتح : عن الرباء قال)) الدالئل((وروى البخاري والبيهقي يف 
كان فتح مكة فتحا، وحنن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم احلديبية، كنا مع النيب صلى اهللا عليه 

ائة، واحلديبية بئر فنـزحناها ، فلم نترك فيها قطرة ، فبلغ ذلك النيب صلى وسلم أربع عشرة م
اهللا عليه وسلم فأتاها فجلس على شفريها، مث دعا بإناء من ماء فتوضأ مث مضمض ودعا مث صبه 

  . فيها فتركناها غري بعيد مث إنا أصدرتنا ما شئنا حنن وركابنا
رتنا أي رجعتنا، يعين أنـهم رجعوا عنها وقد وأصد: ٤٤٢ص ٧ج  ))الفتح (( قال احلافظ يف 

  .رووا 
  التربك بنخامته صلى اهللا عليه وسلم 

ذكر اإلمام البخاري يف صحيحه يف باب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة 
مث إن عروة يعين ابن مسعود جعل يرمق أصحاب النيب صلى اهللا : الشروط حديثا طويال قال فيه

فواهللا ما تنخم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  خنامة إال وقعت يف : سلم بعينيه، قالعليه و
كف رجل منهم فدلك بـها وجهه وجلده ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا 
يقتتلون على وضوءه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتـهم عنده وما حيدون إليه النظر تعظيما له، 

أي قوم واهللا لقد وفدت على امللوك، ووفدت على قيصر : ابه فقالفرجع عروة إىل أصح
وكسرى والنجاشي ، واهللا إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب حممد حممدا، 
واهللا إن يتنخم خنامة إال وقعت يف كف رجل منهم فدلك بـها وجهه وجلده ، وإذا أمرهم 

ى وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتـهم عنده وما ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون عل
  .حيدون إليه النظر تعظيما له
. يف هذا احلديث التربك بفضالت الصاحلني : ٣٤١ ص٥ج ))الفتح((قال احلافظ ابن حجر يف 

. بضم أوله وكسر املهملة أي يدميون اهـ: وقوله وما حيدون. بضم امليم أي يلحظ: قوله يرمق
حدثين من ال : أخرج البيهقي عن الزهري قال : ٣٢٥ص ٢ج)) حابةكتاب حياة الص((ويف 

أتـهم من األنصار أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  كان إذا توضأ  أو تنخم ابتدروا خنامته 
مل تفعلون هذا ؟ :فمسحوا بـها وجوههم وجلودهم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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من أحب أن حيبه اهللا ورسوله :   اهللا صلى اهللا عليه وسلمنلتمس به الربكة، فقال رسول: قالوا
  .  اهـ٢٢٨ ص ٨ج )) الكنـز((فليصدق احلديث وليؤد األمانة وال يؤذ جاره، كذا يف 

  التربك باملاء املتفجر من بني أصابعه الكرمية صلى اهللا عليه وسلم 
قد : هللا رضي اهللا عنه قالأخرج البخاري يف باب شرب الربكة واملاء املبارك عن جابر بن عبد ا

رأيتين مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غري فضلة، فجعل يف 
حي على أهل : إناء فأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه مث قال

أ الناس وشربوا، فجعلت الوضوء،  الربكة من اهللا ، فلقد رأيت املاء يتفجر من بني أصابعه فتوض
كم كنتم : قلت  جلابر: ال آلو ما جعلت يف بطين منه فعلمت أنه بركة، قال سامل بن أيب اجلعد

 أي ال -وقوله ال آلو: ١٠٢ ص١٠ج ))الفتح((ألفا وأربعمائة اهـ قال احلافظ يف : يومئذ قال
 ويف رواية حي على . واملراد أنه جعل يستكثر من شربه من ذلك املاء ألجل الربكة - أقصر 

يؤخذ منه أنه ال سرف وال شره يف : قال ابن بطال. الوضوء بإسقاط لفظ أهل، وهي أصوب
  .الطعام أو الشراب الذي تظهر فيه الربكة باملعجزة بل يستحب االستكثار منه اهـ 

  بفتح الواء املاء الذي يتوضأ به  الوضوءالتربك بوضوئه صلى اهللا عليه وسلم 
سلم يف صحيحه رمحه اهللا تعاىل  عن عون بن أيب جحيفة أن أباه رأى رسول اهللا روى اإلمام م

صلى اهللا عليه وسلم يف قبة محراء من أدم، ورأيت  بالال أخرج وضوًء فرأيت الناس يبتدرون 
ذلك الوضوَء، فمن أصاب منه شيئا متسح به، ومن مل يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه، مث 

نـزة فركزها، وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حلة محراء رأيت بالال أخرج ع
. مشمرا فصلى  إىل العنـزة بالناس ركعتني، ورأيت الناس والدواب ميرون بني يدي العنـزة

أتيت رسول اهللا صلى اهللا : وروى مسلم أيضا بسند آخر عن عون بن أيب جحيفة عن أبيه قال
وخرج بالل بوضوئه فمن نائل :  قبة له محراء من أدم قالعليه وسلم  مبكة وهو باألبطح يف

فمنهم من ينال منه : معناه: ٢١٩- ٢١٨ ص ٤ج احلديث، قال النووي يف شرحه -وناضح
  .شيئا ومنهم من ينضح عليه غريه شيئا مما ناله ويرش عليه بلال مما حصل له 

  . ن على وضوئهوذكرنا قريبا حديث وإذا توضأ صلى اهللا عليه وسلم  كادوا يقتتلو
جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه : وروى البخاري ومسلم والنسائي عن جابر رضي اهللا عنه قال

وسلم  يعودين وأنا مريض ال أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، ويف رواية ملسلم أن 
ال أعقل، عادين النيب صلى اهللا عليه وسلم  وأبو بكر يف بين سلمة ميشيان فوجدين : جابرا قال

يف هذا  : ٥٦- ٥٥ص ١١جفدعا مباء فتوضأ مث رش علي منه فأفقت ، قال النووي يف شرحه 
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احلديث التربك بآثار  الصاحلني، وفضل طعامهم وشرابـهم وحنومها، وهذا حيتمل أنه صلى اهللا 
م  يف عليه وسلم صب من املاء الباقي يف اإلناء  أو من املاء املالقي أعضاءه صلى اهللا عليه وسل

  .الوضوء اهـ 
 ٢٨٦ص ))عمل اليوم والليلة((وابن السين يف  ٩٧ص )) عمل اليوم والليلة((يف  وروى النسائي

يف قصة زواج علي بن أيب طالب وفاطمة أنه صلى اهللا عليه وسلم توضأ مباء مث أفرغه على علي 
يعين ولدمها ألن . همااللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك هلما يف شبل: بن أيب طالب، فقال 

  . الشبل بكسر الشني ولد األسد إذا أدرك الصيد
وروى البخاري يف باب الدعاء للصبيان بالربكة ومسح رؤوسهم ومسلم عن السائب بن يزيد 

يارسول اهللا إن : ذهبت يب خاليت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت: رضي اهللا عنه قال
دعا يل بالربكة، مث توضأ فشربت من وضوئه، مث قمت خلف ابن أخيت وجع، فمسح رأسي و

والزر بكسر الزاي وتشديد الراء الذي . ظهره فنظرت إىل خامت النبوة بني كتفيه مثل زر احلجلة
 احلجلة بفتح احلاء واجليم :٢٩٦ ص ١ج))فتح الباري((يوضع يف القميص ومجعه أزرار، ويف 

ألسرة والستور هلا عرى وأزرار، وقيل املراد باحلجلة واحدة احلجال وهي بيوت تزين بالثياب وا
الطري، يقال لألنثى منه حجلة، وعلى هذا فاملراد من زرها بيضتها، ويف حديث آخر مثل بيضة 

  .رواه البخاري يف مواضع من صحيحه باختالف يسري يف بعض األلفاظ اهـ : قلت. احلمامة
هم ومسحهم بـها يف وجوههم وصدورهم التربك بغمس يده صلى اهللا عليه وسلم  يف مياه

  وما يشبه ذلك 
كان رسول اهللا صلى : روى اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال

اهللا عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم املدينة بآنيتهم فيها املاء، فما يؤتى بإناء إال غمس يده 
شرحه ((قال النووي رمحه اهللا تعاىل يف . دة فيغمس يده فيهافيها، فرمبا جاؤوه يف الغداة البار

يف هذا احلديث صربه صلى اهللا عليه وسلم  على املشقة يف : ٨٢ص ١٥ج ))على صحيح مسلم
نفسه ملصلحة املسلمني، وإجابته من سأله حاجة أو تربيكا مبس يده وإدخاهلا يف املاء كما 

ن ما كانت الصحابة عليه من التربك بآثاره صلى اهللا ذكروا، وفيه التربك بآثار الصاحلني، وبيا
  . عليه وسلم  وتربكهم بإدخال يده الكرمية يف اآلنية 

 روى الطرباين عن  عبد الرمحن بن احلرث عن أيب ٥٨٩ ص٣ج))الترغيب والترهيب((ويف 
يده قال كنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم  فدعا بطهور فغمس : قراد السلمي رضي اهللا عنه

حب : ما محلكم على ما فعلتم ؟ قلنا: فتوضأ فتتبعناه فحسوناه، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
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فإن أحببتم أن حيبكم اهللا ورسوله فأدوا إذا ائتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم : اهللا ورسوله، قال
الترغيب ((وقال مصطفى حممد عماره يف تعليقه على . وأحسنوا جوار من جاوركم اهـ

فانظر رعاك اهللا إىل . أي دعاهم إىل ذلك حب التربك والتقرب حملبة اهللا ورسوله)) ترهيبوال
  .تيمن الصحابة وتناوهلم شيئا من طهوره رجاء القبول انتهى باملعىن 

روي عن يزيد بن األسود )): نيل األوطار شرح منتقى األخبار((وقال العالمة الشوكاين يف 
فصلى بنا : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حجة الوداع قالحججنا مع ر: رضي اهللا عنه قال

: صالة الصبح مث احنرف جالسا فاستقبل الناس بوجهه، وذكر قصة الرجلني اللّذين مل يصليا قال
ونـهض الناس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ونـهضت معهم وأنا يومئذ أشب الرجال 

صلت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فما زلت أزحم الناس حىت و: وأجلدهم، قال
فما وجدت شيئا أطيب وال أبرد من يد : فأخذت بيده فوضعتها إما على وجهي أو صدري قال

أخرجه أبو داود وأمحد . وهو يومئذ يف مسجد اخليف: رسول صلى اهللا عليه وسلم، قال
 مشروعية التربك يف هذا احلديث: وقال الشوكاين. حسن صحيح: والنسائي والترمذي، وقال

مبالمسة أهل الفضل لتقرير النيب صلى اهللا عليه وسلم له على ذلك، وكذلك قوله يف رواية 
  .أخرى مث ثار الناس بيده ميسحون بـها وجوههم 

 بطرق، وروى اإلمام ٢٠٠–١٩٩ص٤ج))مسنده((روى هذا احلديث اإلمام أمحد يف : قلت
ملا فتح رسول اهللا صلى اهللا : د بن عقبة قال عن الولي٤٢ ص ٤أيضا ج )) املسند((أمحد يف 

  .عليه وسلم  مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانـهم فيمسح على رؤوسهم ويدعو هلم
  التربك واالستشفاء بغسالة جبته صلى اهللا عليه وسلم  بعد وفاته 

 اهللا بن أرسلتين أمساء إىل عبد: روى اإلمام مسلم عن عبد اهللا موىل أمساء بنت أيب بكر أنه قال
العلم يف الثوب، ومئثرة األرجوان، وصوم رجب : بلغين أنك حترم أشياء ثالثة : عمر فقالت

أما ما ذكرت من رجب فكيف مبن يصوم األبد ، وأما  ما ذكرت من : كله، فقال يل عبد اهللا
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : العلم يف الثوب فإين مسعت عمر بن اخلطاب يقول

إمنا يلبس احلرير من ال خالق له فخفت أن يكون العلم منه، وأما مئثرة األرجوان فهذه : يقول
هذه جبة رسول اهللا : فرجعت إىل أمساء فخربتـها فقالت. مئثرة عبد اهللا، فإذا هي أرجوان

صلى اهللا عليه وسلم فأخرجت إيلّ جبة طيالسة كسروانية، هلا ِلبنةُ ديباج وفرجيها مكفوفني 
هذه كانت عند عائشة حىت قبضت فلما قبضت قبضتها، وكان النيب صلى اهللا : باج قالتبالدي

  . عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بـها
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: ٤٤- ٤٢ و ٣٣ص١٤ج  ))صحيح مسلم((وقوله مئثرة األرجوان قال النووي يف شرحه على 
السروج ، ويكون من احلرير، امليثرة بكسر امليم وطاء كانت النساء يضعنه ألزواجهن على 

وثر بضم : ويكون من الصوف وغريه، واملئثرة مهموزة وهي مفعلة بكسم امليم من الوثارة يقال
الثاء وثارة بفتح الواء فهو وثري أي وطيئ لني، وأصلها ِموثَرةٌ فقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها 

 وِموزان ، واألرجوان بضم اهلمزة كما  يف ميعاد وميقات وميزان فإن أصلها ِموعاد وِموقات
واجليم وهو صبغ أمحر شديد احلمرة، وقوله جبة طيالسة بإضافة جبة إىل طيالسة، وهي مجع 

نسبة إىل كسرى ملك الفرس، وقوله هلا لبنة بكسر الالم : طيلسان بفتح الالم، وقوله كسروانية
أي ورأيت فرجيها : وإسكان الباء وهي رقعة يف جيب القميص، وقوله وفرجيها مكفوفني

مكفوفني، ومعىن احلديث أن ابن عمر رضي اهللا عنه أنكر حترميه بصوم رجب وأخرب أنه يصوم 
رجب كلها وأنه يصوم األبد أي الدهر وأما  العلم فلم يعترف بأنه كان حيرمه بل أخرب أنه 

غها عنه فيها ، تورع منه خوفا من دخوله يف عموم النهي عن احلرير، وأما امليثرة فأنكر ما بل
   ويف احلديث استحباب التربك بآثار الصاحلني وثيابـهم اهـ. هذه مئثريت وهي أرجوان : وقال

قوله وفرجيها بضم الفاء أي شقيها شق من خلف وشق من قدام ، ويف كثري من النسخ فتح فاء 
  .فرجيها، وقوله مكفوفني أي خميطني بالديباج اهـ من هامش على صحيح مسلم 

  ك مبا شرب منه صلى اهللا عليه وسلم  من القربة والقدح والقصعة يف حياته وبعد وفاتهالترب
وعن أم سليم أن النيب صلى اهللا عليه :  يف باب الشرب قائما٧٩ ص ٥ج)) جممع الزوائد((ويف 

فعمدت إىل : فشرب من القربة قائما، قالت: وسلم دخل عليها ويف بيتها قربة معلقة، قال
رواه أمحد والطرباين، وفيه الرباء بن زيد ومل يضعفه أحد وبقية رجاله رجال . القربةفقطعتها
  . الصحيح اهـ

حدثتين أمي أن رسول اهللا صلى اهللا :  عن أنس قال٤٠٧ص٦ولفظ أمحد يف مسنده ج: قلت
فعمدت : فشرب  من القربة قائما، قالت: عليه وسلم  دخل عليها ويف بيتها قربة معلقة، قالت

عن أنس أن النيب صلى اهللا : ٣٠٨ص ٢ج ))سري أعالم النبالء((ربة فقطعتها اهـ ويف إىل فم الق
. عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب منها قائما، فقامت إىل يف السقاء فقطعته

  .وأمسكته عندها : رواه عبيد اهللا بن عمرو وزاد 
بن ثابت رضي اهللا عنه وعنها وروى الترمذي عن أم ثابت كَبشةَ بنت ثابت أخت حسان 

دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فشرب من يف قربة معلقة قائما، فقمت إىل : قالت
  .حديث حسن صحيح: فيها فقطعته، وقال



 

81 

إمنا قطعتها لتحفظ موضع فم رسول  : ٢١٨ص  ))رياض الصاحلني((وقال اإلمام النووي يف 
وروى البخاري يف كتاب االعتصام . ه وتصونه عن االبتذال اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وتتربك ب

قدمت املدينة، فلقيين عبد اهللا بن سالم فقال : بالكتاب والسنة من صحيحه  عن أيب بردة قال
انطلق إىل املنـزل فأسقيك يف قدح شرب فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  وتصلي يف : يل

سلم، فانطلقت معه فأسقاين سويقا وأطعمين مترا وصليت مسجد صلى فيه النيب صلى اهللا عليه و
   .١٠٤وأبو بردة تابعي، تويف سنة . يف مسجده اهـ

جلس رسول اهللا صلى : وروى مسلم عن أيب حازم عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه أنه قال
 فأخرجت هلم: أسقنا يا سهل، قال: اهللا عليه وسلم  يف سقيفة بين ساعدة هو وأصحابه، مث قال

مث : فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه، قال: هذا القدح فأسقيتهم فيه، قال أبو حازم
ذكره مسلم يف باب إباحة النبيذ الذي مل يصر . استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له

يف هذا احلديث : ١٧٩- ١٧٨ص ١٣ جوقال النووي رمحه اهللا تعاىل يف شرح مسلم. مسكرا
 النيب صلى اهللا عليه وسلم  وما مسه أو لبسه أو كان منه فيه سبب، وهذا حنو ما التربك بآثار

أمجعوا عليه وأطبق السلف واخللف عليه من التربك بالصالة يف مصلى رسول هللا صلى اهللا عليه 
وسلم يف الروضة الكرمية، ودخول الغار الذي دخله صلى اهللا عليه وسلم  وغري ذلك، ومن هذا 

هللا عليه وسلم  أبا طلحة شعره ليقسمه بني الناس، وإعطاؤه صلى اهللا عليه وسلم إعطاؤه صلى ا
حقوه لتكفن فيه بنته رضي اهللا عنها، وجعله اجلريدتني على القربين، ومجعت بنت ملحان عرقه 
صلى اهللا عليه وسلم، ومتسحوا بوضوئه، ودلكوا وجوههم بنخامته صلى اهللا عليه وسلم، 

هورة يف الصحيح، وكل ذلك واضح ال شك فيه اهـ وإمنا نقلت عبارته وأشباه هذه كثرية مش
وروى أيضا حديث سهل رضي اهللا . كلها ملا فيها من فوائد ال يستغىن عنها وتنبيهات مهمة 

  . عنه البخاري يف باب الشرب من قدح النيب صلى اهللا عليه وسلم  من كتاب األشربة
وعن شهر بن حوشب أن أمساء بنت يزيد بن : ٥١- ٥٠ص٤للهيثمي ج)) جممع الزوائد((ويف 

ال أشتهيه، : السكن إحدى نساء بين عبد األشهل دخل عليها يوما فقربت إليه طعاما، ففال
إين قينت عائشة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  مث جئته فدعوته جللوتـها، فجاء : فقالت

: سها واستحيت،قالت أمساءفجلس إىل جنبها، فأيت بعس لنب فشرب مث ناوهلا، فخفضت رأ
فأخذت فشربت : خذي من يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،قالت: فانتهرتـها وقلت هلا

يا رسول اهللا بل :فقلت:أعطي تربك،قالت أمساء: شيئا، مث قال هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم
ت مث وضعته فجلس: خذه فاشرب منه مث ناولنيه من يدك،فأخذه فشرب منه مث ناولنيه،قالت
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على ركبيت،مث طفقت أديره وأتبعه بشفيت ألصيب منه مشرب النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث قال 
ال جتمعن جوعا :ال نشتهيه فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم :ناوليهن، فقلن: لنسوة عندي

  .بنحوه، وشهر فيه كالم وحديثه حسن اهـ )) الكبري((رواه أمحد والطرباين يف . وكذبا
وقوهلا قينت أي زينتها للزفاف، ففي . ٤٨١–٤٨٠ص٦ج))مسنده((رواه أمحد يف : قلت

وشرحه قانت املرأة املرأة زينتها، والتقيني التزيني، ومنه احلديث أنا قينت عائشة )) القاموس((
جال العروس على )): القاموس((أي لعرضها عليه ، قال يف : أي زينتها اهـ ، وقوهلا جللوتـها

أي صاحبتك، ففي " ِتربِك " و أعطي . ء عرضها عليه، و العس بالضم القدحبعلها جال
  .للزخمشري تربت اجلارية اجلارية خادنتها اهـ يقال خادنته أي صاحبته)) أساس البالغة((

لقد سقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  بقدحي : ويف مسلم عن أنس رضي اهللا عنه قال
عن ثابت عن )) الشمائل((يذ واملاء واللنب، ورواه الترمذي يف هذا الشراب كله العسل والنب

اشتري هذا : ١٠٠ص  ))املواهب اللدنية حاشية الشمائل احملمدية((قال الباجوري يف . أنس
وعن البخاري أنه رآه بالبصرة وشرب . القدح من مرياث النضر بن أنس بثمامنائة ألف درهم

رح القاري أن الذي اشترى من مرياث النضر وشرب منه، هكذا يف شرح املناوي، والذي يف ش
ذكر القرطيب يف : ٤١٦ص ٢ج ))املواهب اللدنية((وقال احلافظ القسطالين يف . منه البخاري

: أنه رأى يف بعض النسخ القدمية من البخاري، قال أبو عبد اهللا البخاري)) خمتصر البخاري((
  .من مرياث النضر بن أنس بثمامنائة ألفرأيت هذا القدح بالبصرة وشربت فيه، وكان اشتري 

 يف كتاب فرض اخلمس  يف باب ما ذُِكر من درع النيب صلى اهللا عليه وسلم ))صحيح البخاري((ويف 
وعصاه وسيفه وقدحه وخامته وما استعمل اخللفاء بعده من ذلك مما مل يذكر قسمته، ومن شعره ونعله 

أي تربكا : رأيت القدح وشربت فيه:  أن عاصما قال- هوآنيته مما تربك أصحابه وغريهم بعد وفات
وقال . ٢٣ص٧ج)): إرشاد الساري((به عليه الصالة والسالم كما قال احلافظ القُسطُالين يف 

 :١٠٠ص١٠ج وقال أيضا يف. وعاصم هو األحول الراوي: ٢١٤ص٦ج ))الفتح ((احلافظ يف 
  .ح وشربت منه اهـوأنا رأيت القد: وأخرج أبو نعيم أن علي بن احلسن قال

وفيما ذكره البخاري يف الترمجة من أن الصحابة وغريهم كانوا يتربكون بدرعه وقدحه : قلت
وغِريمها بعد وفاته صلى اهللا عليه وسلم دليل ظاهر على أن التربك مبا ذُِكر مل يكن خاصا حبياته 

إن -سلم، وبـهذا يقتنع صلى اهللا عليه وسلم بل هو عام يف حياته وبعد مماته صلى اهللا عليه و
ويف .  الزاعم بأن التربك به صلى اهللا عليه وسلم ومبا يتعلق به خاص يف حياته-شاء اهللا 

كانت : قال الشيخ أبو القاسم بن مأمون: ١٣٤ ص٣ج)) نسيم الرياض((وشرحه )) الشفاء((
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فيستشفون عندنا قصعة من قصاع النيب صلى اهللا عليه وسلم، فكنا جنعل فيها املاء للمريض 
سري ((ويف . فيحصل هلم الشفاء بشربـهم مبا وضع فيه لربكة آثاره: قال اخلفاجي. بـها

رأيت أيب أخذ : أن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال: ٢١٢ ص ١١ج للذهيب)) أعالم النبالء
قصعة النيب صلى اهللا عليه وسلم فغسلها يف حب  املاء مث شرب فيها، وتأيت عبارته بكماهلا 

 ٧ص٦ج ))البداية والنهاية((وقال ابن كثري يف  .اب التربك بشعره صلى اهللا عليه وسلميف ب
حدثنا روح بن عبادة : قال اإلمام أمحد: يف مبحث صفة قدح النيب صلى اهللا عليه وسلم

كنا عند أنس بن مالك، فدعا بإناء فيه ثالث ضبات حديد : حدثنا حجاج بن حسان قال
فجعل لنا فيه ماء فأتينا به فشربنا وصببنا على رؤوسنا وحلقة من حديد، وأمر أنس 

ويف . ووجوهنا وصلينا على النيب صلى اهللا عليه وسلم، انفرد به أمحد انتهى باختصار
 قال ابن سريين ٢٧٥للهيتمي ص)) شرح الشمائل(( و٧ص٦أيضا ج)) البداية والنهاية((

د فأراد أنس أن جيعل كان يف قدح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلقة من حدي
ال تغرينّ شيئا صنعه رسول اهللا صلى : مكانـها حلقة من ذهب أو فضة، فقال أبوطلحة

فاحلاصل أن املذكور يف هذا الباب من املتربكني بآثاره صلى اهللا . اهللا عليه وسلم فتركه
عليه وسلم بعد وفاته أبو بردة وأبو حازم والبخاري وعاصم األحول وأبو القاسم بن 

  .أمون واإلمام أمحد بن حنبل وحجاج بن حسانم
  التربك مبا مسته يده الكرمية صلى اهللا عليه وسلم

عن حممد بن عبد امللك بن أيب حمذورة عن أبيه عن جده : ١٥٠- ١٤٩ص  ))املفاهيم((ويف 
اهللا أكرب، اهللا : تقول: فمسح مقدم رأسي، قال: يارسول اهللا علمين سنة األذان، قال: قلت: قال
وكان أبو حمذورة الجيز ناصيته واليفرقها ألن النيب صلى اهللا عليه : ويف رواية. رب، احلديثأك

  .أخرجه البيهقي والدارقطين وأمحد والنسائي وابن حبان مبعناه . وسلم مسح عليها 
 وعن صفية بنت جمزأة أن أبا حمذورة كانت له قصة يف ١٦٥ ص ٥ج ))جممع الزوائد((ويف 

إن رسول اهللا صلى اهللا : أال حتلقها؟ فقال: د أرسلها فتبلغ األرض فقالوا لهمقدم رأسه إذا قع
وحنوه يف . رواه الطرباين اهـ .فلم أكن ألحلقها حىت أموت  عليه وسلم  مسح عليها بيده

للقاضي عياض ذكره يف فصل من إعظامه صلى اهللا عليه وسلم إعظام مجيع أسبابه )) الشفاء((
أن صفية بنت جندة )) نسيم الرياض((ويف .  من مكة واملدينة وما ملسهوإكرام مشاهده وأمكنته

  أو غريها، و أنه كان مؤذن رسول اهللا صلى ٥٩هي زوجة أيب حمذورة الصحايب املتوىف سنة 
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اهللا عليه وسلم  مبكة ، وكان ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  مكة وأُذِّنَ له بـها وهو 
وا األذان فاستهزأوا به، وجعل أبو حمذورة حياكي األذان استهزاء، فسمعه مع فتية من قريش مسع

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأمر بإحضاره، فلما مثل بني يديه ظن أنه مقتول، فمسح 
فامتأل قليب يقينا وإميانا، وعلمت أنه : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ناصيته وصدره بيده، قال

 عليه وسلم،  وعلّمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األذان وأمره أن يؤذن رسول اهللا صلى اهللا
وإمنا مل حيلق قصته وأبقاها . ألهل مكة وهو ابن ستة عشر سنة، فكان مؤذنـهم حىت مات

وجندة بفتح النون . والقصة بضم القاف شعر الناصية. تربكا مبا مسه صلى اهللا عليه وسلم 
  .حبرة اهـ: جنراة، وقيل: إن امسه جنداه، وقيل: هاء،  ويقالوسكون اجليم ودال مهملة و

  التربك بيد من مس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
أحب أن أقبل : قال ثابت البناين ألنس:  ما نصه١٤٧ ص ٣ج)) تـهذيب ابن عساكر((يف 

سست هل م: منك ما رأيت به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فأمكنه من عينيه، وقال له
جممع ((فأعطنيها حىت أقبلها اهـ ويف : نعم قال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  بيدك؟ قال

كنت إذا أتيت أنسا خيرب مبكاين فأدخل عليه فآخذ : عن ثابت قال: ٣٢٥ص ٩ج ))الزوائد
بأيب هاتني اليدين اللتني مستا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأقبل : بيديه فأقبلهما، وأقول

رواه : قال اهليثمي. بأيب هاتني العينني اللتني رأتا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عينيه وأقول
  . أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غري عبد اهللا بن أيب بكر املقدمي وهو ثقة 

أن : ١٤٧ ص ٣ج)) تـهذيب ابن عساكر((ويف . وقوله خيرب مبكاين أي خيربه الناس حبضوري
رأت عيناك رسول اهللا صلى اهللا عليه : دخلت على أنس بن مالك فقلت:  قالثابتا البناين

أفصببت املاء بيديك على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ : نعم فقبلتهما، مث قلت: وسلم؟ قال 
عن : يف باب تقبيل اليد: ٢٨٧ص  ))األدب املفرد((نعم، فقبلتهما، وأخرج البخاري يف : قال

ههنا سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه فاتيته : مررنا بالربذة فقيل لنا: قالعبد الرمحن بن رزين 
بايعت بـهاتني نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فأخرج كفا له : فسلمنا عليه، فأخرج يديه فقال 

 ٢٨٨ص  ))األدب((وأخرج البخاري أيضا يف . ضخمة كأنـها كف بعري فقمنا إليها فقبلناها
أمسست النيب صلى اهللا عليه وسلم  بيديك ؟ : ت ألنس رضي اهللا عنهعن ابن جدعان قال ثاب

دخلنا :  عن يونس بن ميسرة قال٣٠٦ ص ٩ج ))احللية((وعند أيب نعيم يف . نعم فقبلها: قال
على يزيد بن األسود عائدين، فدخل عليه واثلة بن األسقع رضي اهللا عنه فلما نظر إليه مد يده 

يا : دره ألنه بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فقال لهفأخذ يده فمسح بـها وجهه وص
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فأبشر فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : حسن، فقال: يزيد كيف ظنك بربك؟ فقال
  .أنا عند ظن عبدي يب  إن خريا فخري وإن شرا فشر : إن اهللا تعاىل يقول: يقول
لقيت واثلة بن األسقع : رث الذماري قال عن حيىي بن احلا٤٢ ص ٨ج  ))جممع الزوائد((ويف 

أعطين يدك أقبلها، : نعم، قلت: بايعت بيدك هذه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال: فقلت
  .رواه الطرباين، وفيه عبد امللك القاري ومل أعرفه وبقية رجاله ثقات. فأعطانيها فقبلتها

  م  التربك مبا مسته يد مست رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
أن أنس بن مالك رضي اهللا عنه : ١٤٧ ص ٣البن عساكر ج)) تـهذيب تاريخ دمشق((ويف 

: دفع إىل أيب العالية تفاحة، فجعلها يف كفه ، وجعل يشمها ويقبلها وميسحها بوجهه، مث قال
تفاحة مستها كف مست رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  اهـ واسم أيب العالية رفيع بن 

 تابعي جليل، أدرك زمان النيب صلى اهللا عليه وسلم،  وأسلم يف خالفة أيب بكر مهران الرياحي،
   ٩٣ أو ٩٠ليس بعد الصحابة أحد أعلم بالقرآن منه، تويف سنة : الصديق وقد قيل فيه

  التربك بشعره صلى اهللا عليه وسلم  
اهللا عليه لقد رأيت رسول اهللا صلى : روى اإلمام مسلم عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال

وروى  . وسلم واحلالق حيلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إال يف يد رجل
مسلم أيضا عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى مىن فأتى اجلمرة فرماها، 

 يعطيه خذ، وأشار إىل جانبه األمين مث األيسر مث جعل: مث أتى منـزله مبىن وحنر، وقال للحالق
ومما يؤخذ من هذا احلديث التربك بشعره صلى اهللا عليه : الناس، وقال النووي يف شرح مسلم

ملا رمى رسول اهللا : وروى الترمذي من حديث أنس أيضا قال. وسلم وجواز اقتنائه للتربك
مث صلى اهللا عليه وسلم  اجلمرة حنر نسكه، مث ناول احلالق شقه األمين فحلقه فأعطاه أبا طلحة، 

فبدأ : وقد جاء يف رواية عند مسلم ما لفظه . اقسم بني الناس : ناوله شقه األيسر فحلقه فقال 
ويف رواية . بالشق األمين فوزعه الشعرة والشعرتني بني الناس مث قال باأليسر فصنع مثل ذلك

 أخذ شق ملا حلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  رأسه مبىن: أن أنسا قال)) : املسند((أمحد يف 
فلما رأى : يا أنس انطلق بـهذا إىل أم سليم، قال: رأسه األمين بيده ، فلما فرغ ناولين، فقال

  . الناس ما خصنا به تنافسوا يف الشق اآلخر، هذا يأخذ الشيء وهذا يأخذ الشيء
والصحيح : وقد مجع احملب الطربي رمحه اهللا ما قد يبدو بني هذه الروايات من التعارض بقوله

ن الذي وزعه على الناس الشق األمين وأعطى األيسر أبا طلحة وأم سليم وال تضاد بني أ
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فنسب العطية تارة .  الروايتني، ألن أم سليم امرأة أيب طلحة فأعطاه هلما صلى اهللا عليه وسلم
  .إليه وتارة إليها

ك بشعره صلى اهللا ويف هذه الروايات الترب)) املفاهيم((قال الشيخ حممد علوي املالكي يف كتابه 
: إىل ابن سريين أنه قال)): مسنده((وقد روى أمحد يف . عليه وسلم  بأيب وأمي ونفسي هو

ألن يكون عندي شعرة منه صلى اهللا :  عبيدة السلماين  فقال- هذا احلديث - فحدثينه يعين 
عليه وسلم  أحب إيل من كل بيضاء وصفراء على وجه األرض ويف بطنها انتهى ما يف 

  )) .املفاهيم((
عندنا من شعر النيب صلى : قلت لعبيدة : وروى البخاري يف كتاب الوضوء عن ابن سريين قال

ألن تكون عندي شعرة منه : اهللا عليه وسلم  أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، قال
وفيه التربك : ٢٧٤ص ١ج ))الفتح((أحب إىلّ من الدنيا وما فيها اهـ قال العسقالين يف 

  .بشعره صلى اهللا وسلم وجواز اقتنائه اهـ
ألن تكون عندي منه : أن عبيدة السلماين قال: ٤٢ ص ٤للذهيب ج)) سري أعالم النبالء((ويف 

هذا : قلت: شعرة أحب إيلّ من كل صفراء وبيضاء على ظهر األرض، مث قال احلافظ الذهيب
ية على كل ذهب وفضة بأيدي القول من عبيدة هو معيار كمال احلب، وهو أن يؤثر شعرة نبو

ومثل هذا يقوله هذا اإلمام بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم  خبمسني سنة، فما الذي نقوله . الناس
حنن يف وقتنا لو وجدنا بعض شعرة بإسناد ثابت، أو شسع نعل كان له، أو قالمة ظفر، أو 

من ذلك عنده أكنت فلو بذل الغين معظم أمواله يف حتصيل شيء . شقفة من إناء شرب فيه
تعده مبذرا أو سفيها؟ كال، فابذل مالك يف زورة املسجد الذي بين فيه بيده، والسالم عليه عند 
حجرته يف بلده، والتذّ بالنظر إىل  أُحِدِه وأحبه، فقد كان نبيك صلى اهللا عليه وسلم  حيبه، 

يد أحب إليك من ومتأل باحللول يف روضته ومقعده، فلن تكون مؤمنا حىت يكون هذا الس
نفسك وولدك وأموالك والناس كلهم ، وقبل حجرا مكرما نزل من اجلنة، وضع فمك المثا 
مكانا قبله سيد البشر بيقني، فهنأك اهللا مبا أعطاك ، فما فوق ذلك مفخر، ولو ظفرنا باحملجن 

جن بالتقبيل الذي أشار به الرسول إىل احلجر مث قبل احملجن حلق لنا أن نزدحم على ذلك احمل
والتبجيل، وحنن ندري بالضرورة أن تقبيل احلجر أرفع وأفضل من تقبيل حمجنه ونعله انتهت 

  .عبارة احلافظ الذهيب 
، واحملجن مبيم ))تاج العروس شرح القاموس((اخلزف املكسر كما يف تعليق على : والشقف

لرأس كما يف مكسورة وحاء مهملة ساكنة مث جيم مفتوحة مث نون، وهي عصا معقفة ا
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عقفه من باب ضرب عقفا فانعقف )) املصباح املنري((، ويف ))تـهذيب األمساء واللغات((
 الظاهر أن الصواب - متأل–وقوله . احملجن خشبة يف طرفها اعوجاج: وفيه أيضا. عطفه فانعطف

  .متلّى عمره أي استمتع منه)): القاموس((متلّ بتشديد الالم من التملي ويف 
  . مالك اهللا حبيبك طول لك اإلمتاع به)): ساألسا((ويف 

 وقد ثبت أنه صلى اهللا عليه وسلم ملا حلق ٥٤٦ص١٣ج)) سري أعالم النبالء((وقال الذهيب يف 
  .رأسه فرق شعره املطهر على أصحابه إكراما هلم بذلك، فوا هلفي على تقبيل شعرة منها اهـ

ين بفتح السني وسكون الالم نسبة إىل وعبيدة بفتح العني كما قاله النووي، والسلما: قلت
سلمان بن يشكر، حي من مراد، أسلم عبيدة قبل وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم  بسنتني ومل 

  .يلقه مات سنة ثنتني أوثالث وسبعني 
حدثنا مالك بن إمسعيل حدثنا إسرائيل عن عثمان بن عبد اهللا بن :وقال البخاري يف صحيحه 

لي إىل أم سلمة بقدح من ماء، وقبض إسرائيل ثالث أصابع من قُصة أرسلين أه: موهب قال
فيها شعر من شعر النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان إذا أصاب اإلنسان عني أو شيء بعث إليها 

  . خمضبة، فاطلعت يف اجللجل فرأيت شعرات محرا 
أي أرسلوين يظهر أن  من  سببية، : قوله من قصة : ٣٥٣ - ٣٥٢ ص ١٠ج ))الفتح((قال يف 

بقدح من ماء بسبب قصة فيها شعر، وقوله  قبض إسرائيل ثالث أصابع إشارة إىل صغر القدح، 
، واجللجل جبيمني مضمومتني هو شبه اجلرس، ))القاموس((والقصة بالضم شعر الناصية كما يف 

 واملراد أنه كان من اشتكى أرسل إىل أم سلمة. واملخضبة بكسر فسكون هو من مجلة اآلنية
فتجعل فيه تلك الشعرات وتغسلها فيه وتعيده فيشربه صاحب اإلناء أو يغتسل به استشفاء، 

أرسلين أهلي إىل أم سلمة )): اجلمع بني الصحيحني((ولفظ احلميدي يف . فتحصل له بركتها
  .بقدح من ماء فجاءت جبلجل من فضة فيه شعر إخل 

إين : ملا احتضر معاوية قال: اس قال عن ابن عب١٦٠-١٥٨ ص ٣ج ))سري أعالم النبالء((ويف 
كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  على الصفا، وإين دعوت مبشقص فأخذت من 

. شعره، وهو يف موضع كذا وكذا، فإذا أنا مت فخذوا ذلك الشعر فاحشوا به فمي ومنخري
قلم أظفاره شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يوما : وفيه أيضا أن معاوية قال ليزيد

وفيه أيضا أن معاوية أوصى . وأخذ من شعره ومجعت ذلك، فإذا أنا مت فاحش به فمي وأنفي
كنت أوضئ رسول اهللا فنـزع قميصه وكسانيه فرفعته وخبأت قالمة أظفاره، فإذا أنا : وقال

مت فألبسوين القميص على جلدي واجعلوا القالمة مسحوقة بني عيين فعسى اهللا أن يرمحين 
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. النصل الطويل وليس بعريض: واملشقص كمنرب نصل عريض من نصال السهام، وقيل. كتهابرب
  . وشرحه )) القاموس((كذا يف 

 يف باب ما جاء يف قلنسوة خالد واستنصاره ٢٤٩ ص ٦ج))دالئل النبوة((وأخرج البيهقي يف  
 له يوم الريموك، أن خالد بن الوليد فقد قلنسوة: مبا جعل فيها من شعره صلى اهللا عليه وسلم 

اعتمر رسول : اطلبوها فلم جيدوها، مث طلبوها فوجدوها، فإذا قلنسوة خلقة، وقال خالد: فقال
اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فحلق رأسه فابتدر الناس جوانب شعره فسبقتهم إىل ناصيته، فجعلتها 

ظ العسقالين يف وذكره احلاف. يف هذه القلنسوة، فلم أشهد قتاال وهي معي إال رزقت النصر
أخرجه سعيد بن منصور، وذكر كثري ممن ترجم خلالد : أيضا يف مناقب خالد وقال)) الفتح((

)) الشفاء(( وعبارة ١١٣ص٧ج)) البداية والنهاية((ابن الوليد هذه القصة، منهم ابن كثري يف 
ه وسلم وكانت يف قلنسوة خالد بن الوليد شعرات من شعر النيب صلى اهللا علي: للقاضي عياض

فسقطت قلنسوته يف بعض حروبه، فشد عليها شدة أنكر عليه أصحاب النيب صلى اهللا عليه 
مل أفعلها بسبب القلنسوة بل مبا تضمنته من شعره صلى اهللا : وسلم كثرة من قتل فيها، فقال

مفعول به ألنكر ، أو هو : وقوله كثرة. عليه وسلم، لئال أسلب بركتها وتقع يف أيدي املشركني
   .روى هذا احلديث أبو يعلى )) : الشفاء((وقال اخلفاجي يف شرحه على . فعول ألجلهم

 كان يف قلنسوة خالد بن الوليد الىت يقاتل فيها شعر ٩٥ص٢البن األثري ج)) أسد الغابة (( ويف 
  .من شعر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستنصر به وبربكته، فال يزال منصورا اهـ

وروى ابن السكن من طريق صفوان بن  : ١٢٧ص ١ج))  متييز الصحابةاإلصابة يف((ويف 
هذه الشعرة من شعر رسول اهللا : قال أنس بن مالك: قال يل ثابت البناين: هبرية عن أبيه قال

  .  فوضعتها حتت لسانه فدفن وهي حتت لسانه : صلى اهللا عليه وسلم فضعها حتت لساين، قال
أن أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز أوصى : ٣٤١ ص ٢ج ))تـهذيب األمساء واللغات((ويف 

. أن يدفن معه شيء كان عنده من شعر النيب صلى اهللا عليه وسلم  وأظفاره، ففعلوا ذلك
  . وسيأيت ذلك إن شاء اهللا يف تربك قرب عمر بن عبد العزيز 

ن حنبل شعرات وكان مع اإلمام أمحد ب: ٣٣٤ص ١٠ج)) البداية والنهاية((يف  وقال ابن كثري
من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وكانت مصرورة أي مشدودة يف ثوبه يف أيام حمنته مبسألة 

)) حلية األولياء(( و لإلمام الذهيب٢١٢ ص١١ج  ))سري أعالم النبالء (( ويف . خلق القرآن
شعر رأيت أيب يأخذ شعرة من : قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل: ١٨٤ -١٨٣ص٩ج أليب نعيم

النيب صلى اهللا عليه وسلم، فيضعها على فيه يقبلها، وأحسب أين رأيته يضعها على عينيه 
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ويغمسها يف املاء ويشربه يستشفي به، ورأيته أخذ قصعة النيب صلى اهللا عليه وسلم، فغسلها يف 
مث . حب املاء، مث شرب فيها، ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به، وميسح به يديه ووجهه

أين املتنطع املنكر على أمحد ؟ وقد ثبت أن عبد اهللا سأل أباه عمن يلمس رمانة : ل الذهيبقا
ال أرى بذلك بأسا أعاذنا اهللا : منرب النيب صلى اهللا عليه وسلم  وميس احلجرة النبوية، فقال

بضم احلاء يعين اجلرة قال يف : قوله حب املاء. وإياكم من رأي اخلوارج ومن البدع اهـ
 للحافظ ابن اجلوزي)) صفة الصفوة((ويف . احلب اجلرة أو الضخمة منها)): اموسالق((
أعطى : عن حنبل قال: ٣٣٧ص ١١ج لإلمام الذهيب)) سري أعالم النبالء(( و ٣٥٧ص٢ج

هذا : بعض ولد الفضل بن الربيع أبا عبد اهللا أمحد بن حنبل وهو يف احلبس ثالث شعرات، فقال
 وسلم فأوصى اإلمام أمحد عند موته أن جيعل على كل عني شعرة من شعر النيب صلى اهللا عليه

ص )) الفتح((وقال احلافظ العسقالين يف مقدمة . وشعرة على لسانه ففعل ذلك به بعد موته 
. كان مع اإلمام البخاري شيء من شعر النيب صلى اهللا عليه وسلم فجعله يف ملبوسه: ٤٨١

رأيت مبكة املشرفة يف ذي القعدة سنة : ٣٠١ص٢ج ))املواهب اللدنية((وقال القسطالين يف 
 شعرة عند الشيخ أيب حامد املرشدي شاع وذاع أنـها من شعره صلى اهللا عليه وسلم ٨٩٧

الضوء ((وقال احلافظ السخاوي يف . زرتـها، ذكره يف باب صفة شعره صلى اهللا عليه وسلم
انت عنده شعرة مضافة للنيب صلى إن الشيخ عمر بن حممد املرشدي املكي املقرئ ك)): الالمع 

اهللا عليه وسلم،  تلقاها عن أبيه املتلقي هلا عن شيخ ببيت املقدس، كانت عنده ست شعرات، 
ففرقها عند موته بالسوية على ثالثة أنفس هو أحدهم، فضاعت شعرة منهما، مث قال السخاوي 

، وتويف الشيخ ٨٥٦وقد تربكت بـها عنده يف سنة : ١٣٨ ص ٦ج )) الضوء الالمـع (( يف
  . هـ ٨٦٢عمر بن حممد سنة 

  التربك بقالمة أظفاره صلى اهللا عليه وسلم  
 )) املواهب اللدنية((ذكرنا تربك معاوية رضي اهللا عنه بقالمة أظفاره صلى اهللا عليه وسلم، ويف 

 أن اإلمام أمحد روى من حديث حممد بن زيد أن أباه حدثه ٤٥٠ ص ٤ جللحافظ القسطالين
شهد النيب صلى اهللا عليه وسلم  عند املنحر ورجل من قريش، وهو صلى اهللا عليه وسلم أنه 

يقسم أضاحي، فلم يصبه شيء وال صاحبه، فحلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  رأسه يف 
  . ثوبه فأعطاه شعره فقسم منه على رجال ، وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه
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وقال . عليه وسلم  قلم أظفاره وقسمها بني الناس اهـوروى اإلمام أمحد أيضا أنه صلى اهللا 
إمنا قسمها النيب صلى اهللا عليه وسلم  بني الناس : ٤٣٨ص ١١ج)) املواهب((الزرقاين يف شرح 

  .للتربك 
  التربك بغار ثور 

ومما يتربك به غار ثور وهو على قدر فرسخ من مكة شرفها اهللا تعاىل على طريق اليمن ، وفيه 
آوى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليه حني خروجه مهاجرا من مكة ومعه الغار الذي 

الصديق رضي اهللا عنه، وذكرنا يف التربك مبوضع والدته صلى اهللا عليه وسلم أن اإلمام النووي 
يستحب زيارة املواضع املشهورة بالفضل يف مكة واحلرم، : ))مناسك احلج((قال يف كتابه 

  . يه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمالبيت الذي ولد ف: منها
إن الناس يقصدون زيارة هذا الغار املبارك، فريومون : ١٤٠ صوقال ابن بطوطة يف رحلته

قالئد ((وقال يف . دخوله من الباب الذي دخل منه النيب صلى اهللا عليه وسلم تربكا بذلك اهـ
 الذي اختفى صلى اهللا عليه  ينبغي التربك بغار جبل ثور:٢٧٦ص١ج)) اخلرائد وفرائد الفوائد

  .وسلم فيه عند هجرته هو وأبوبكر، وهو املذكور يف القرآن  اهـ
  التربك بغار حراء موضع خلوته صلى اهللا عليه وسلم  

يستحب زيارة الغار الذي جببل حراء الذي كان النيب صلى اهللا عليه : ذكرنا أن النووي قال
  . وسلم يتعبد فيه

لتعبري من صحيحه أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يأيت حراء فيتحنث وروى البخاري يف كتاب ا
  . فيه أي يتعبد فيه الليايل ذوات العدد 

فصار حراء بذلك موضع خلوته ومكان عبادته، فاكتسب مبجيئه صلى اهللا عليه وسلم  
املواهب ((يستجاب الدعاء فيه، ويف : وجماورته شرفا كبريا وجمدا رفيعا حىت إنـهم قالوا

 :قال املرجاين يف فضائل حراء وما اختص به أبياتا منها )) للدنيةا

 فكم من أناس من حلى حسنه تاهو  تأمل حراء يف مجـال مـحياه

  يفـرج عنه الـهم  يف حال  مرقاه  فمما حوى من جا لعلياه زائرا
يه ، أي من جاءه زائرا للتربك حبلول املصطفى وجربيل ف : ٤١٥ ص ١قال الزرقاين يف شرحه ج

  :ومنها . كما نزل صلى اهللا عليه وسلم  يف أماكن حل بـها أنبياء ليلة اإلسراء 
 وفيه له غار له كان يرقاه به خلوة اهلادي الشفيع حممد
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    : ومنها
 به وينادى من دعانا  أجبناه ويقبل فيه ساعة الظهر من دعا

رجاين هو عبد اهللا بن حممد القرشي وامل: قال الزرقاين. أي يقبل يف غار حراء  دعاء من دعا فيه
هـ وسيأيت يف باب التربك مبا ٦٠٩اإلمام القدوة الواعظ املفسر أحد األعالم، قتل بتونس سنة 

شرب منه صلى اهللا عليه وسلم  أن اإلمام النووي رمحه اهللا صرح بأن مما يتربك به دخول الغار 
ى اهللا عليه وسلم  يصدق بغار حراء الذي دخله صلى اهللا عليه وسلم ، والغار الذي دخله صل

للشيخ عبد اهللا باقشري )) قالئـد اخلرائـد وفرائـد الفوائـد((وقال يف . وبغار ثور 
  .وينبغي أن يزار ويتبرك بغار حراٍء وهو اجلبل الذي أولُ نزوِل الوحي فيه : ٢٧٦ص١ج

  التربك مبا يفضله صلى اهللا عليه وسلم  من الطعام
 عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أيت بشراب روى الشيخان

أتأذن يل أن أعطي هؤالء؟ فقال : فشرب منه وعن ميينه غالم وعن يساره أشياخ، فقال للغالم 
. فتله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يف يده: ال، واهللا ال أوثر بنصييب منك أحدا، قال: الغالم

ولفظ رواية الترمذي يف . عباس رضي اهللا عنهما قوله فتله أي وضعهوالغالم هو ابن 
دخلت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا وخالد بن : عن ابن عباس قال)) الشمائل((

الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لنب فشرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا على ميينه 
ما كنت ألوثر : فقلت. شربة لك، فإن شئت آثرت بـها خالدا ال: وخالد عن مشاله، فقال يل

  .على سؤرك أحدا 
قد يشكل على قوله صلى اهللا عليه  : ٢٨٦ص )) شرح الشمائل (( وقال ابن حجر اهليتمي يف 

يكره اإليثار بالقرب، وقد جياب : فإن شئت آثرت بـها خالدا قول أئمتنا: وسلم البن عباس
 من ليس أوىل منه بذلك، وإال فال كراهة كما هنا، كتقدمي غري بأن حمل الكراهة حيث آثر

  .األفقه مثال على األفقه يف اإلمامة اهـ 
وروى اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل يف صحيحه عن أيب أيوب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  نزل 

 فانتبه أبو أيوب :عليه، فنـزل النيب صلى اهللا عليه وسلم  يف السفل وأبو أيوب يف العلو، قال
منشي فوق رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فتنحوا فباتوا يف جانب، مث قال : ليلة فقال

ال أعلو : السفل أرفق، فقال:  للنيب صلى اهللا عليه وسلم،  فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
 السفل، فكان يصنع سقيفة أنت حتتها، فتحول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف العلو وأبو أيوب يف

للنيب صلى اهللا عليه وسلم طعاما، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه فتتبع موضع 
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أصابعه، فصنع له طعاما فيه ثوم ، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النيب صلى اهللا عليه 
: ليه وسلمأحرام هو؟ فقال النيب صلى اهللا ع: مل يأكل، ففزع وصعد إليه فقال: وسلم، فقيل له

وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم  : فإين أكره ما تكره أو ما كرهت، قال: ال ولكين أكرهه، قال
أي تأتيه املالئكة والوحي كما جاء يف احلديث اآلخر إين أناجي من ال : يؤتى، قال النووي

أنه صلى اهللا تناجي، وإن املالئكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم، ويف رواية ملسلم عن أيب أيوب 
ويف هذا احلديث كما قاله .  احلديث-عليه وسلم  كان إذا أيت بطعام أكل منه وبعث بفضله

أنه يستحب لآلكل والشارب أن يفضل مما يأكل :  ١٠-٩ص١٤ج ))مسلم((النووي يف شرح 
ويشرب فضلة ليواسي بـها من بعده، ال سيما إن كان ممن يتربك بفضلته، وكذا إذا كان يف 

 قلة ولـهم إليه حاجة، ويتأكد هذا يف حق الضيف، ال سيما إن كانت عادة أهل الطعام الطعام
أن خيرجوا كل ما عندهم، وتنتظر عياهلم الفضلة كما يفعله كثري من الناس، ونقلوا أن السلف 
كانوا يستحبون إفضال هذه الفضلة املذكورة، ويف هذا احلديث أصل ذلك كله ، وفيه التربك 

خلري يف الطعام وغريه، وفيه إجالل أهل الفضل واملبالغة يف األدب معهم ، وفيه أن بآثار أهل ا
. من أوصاف احملب الصادق أن حيب ما حيب حمبوبه ويكره ما يكره انتهى ما قاله النووي

وذكر .  قوله العلو والسفل بكسر أوهلما وضمه لغتان. ونقلت عبارته بطوهلا لعظيم فائدتـها 
ه اهللا هذا احلديث يف باب إباحة أكل الثوم وأنه ينبغي ملن أراد خطاب الكبار اإلمام مسلم رمح

 ينبغي لألضياف أن يتركوا ٢٣١ ص ١البن احلاج ج )) املدخل((ويف . تركه وكذا ما يف معناه
  . فضلة من الطعام وإن قلّ امتثاال للسنة، فقد تكون ألهل البيت نية صاحلة يف بقية السؤر

ويف حديث حنش بن عقيل سقاين رسول اهللا صلى اهللا )): الشفاء(( يف وقال القاضي عياض
عليه وسلم شربة من سويق شرب أوهلا وشربت آخرها، فما برحت أجد شبعها إذا جعت، 

  . وريها إذا عطشت، وبردها إذا ظمئت اهـ 
روى هذا احلديث قاسم بن ثابت : ١٤٠ ص ٣ج )) الشفاء((وقال الشهاب يف شرحه على 

عن املسور بن خمرمة ، واملعىن أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  شرب منها أوال )) دالئلال((يف 
لتحصل الربكة فيها، مث ناوله اإلناء فشرب بقيته، فلم يزل بعد ما شرب سؤره جيد شبعها إذا 

والعطش هو الظمأ، فغاير بينهما يف العبارة تفننا أي مل يفارقه . جاع، وريها إذا عطش وظمئ
  .والري بعد شربـها لربكة سؤره صلى اهللا عليه وسلم اهـالشبع 
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  التربك خبامت النبوة 
روى البخاري يف كتاب األدب من صحيحه يف باب من ترك صبية غريه حىت تلعب به عن 

أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت
سنه سنه ، قال عبد اهللا  :  أصفر، قال رسول صلى اهللا عليه وسلموسلم  مع أيب وعلي قميص 

فذهبت ألعب خبامت النبوة، فزبرين أيب ، قال : وهي باحلبشية حسنة قالت: يعين ابن املبارك
أبلي وأخلقي :  دعها، مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  . لقي مث أبلي وأخلقي مث أبلي وأخ
 يف شرح هذا ٧٤ص ١١ج)) املرقاة شرح مشكاة املصابيح((قال مال علي سلطان قاري يف 

دعها أي لتتربك باخلامت أيضا كما تربكت بإلباس : قوله صلى اهللا عليه وسلم  ألبيها: احلديث
اخللعة الشريفة ، وهذا يدل على كمال حلمه وكرمه وحسن عشرته مع صحابته، وقد أشار 

داين شهاب الدين السهروردي قدس اهللا سره يف عوارفه إىل أن استناد مشايخ الشيخ الصم
ولعله أراد إلباس خرقة التربك دون إلباس خرقة : الصوفية يف لبس اخلرقة بـهذا احلديث، أقول

  .اإلجازة اهـ 
سيأيت حديث إلباسه صلى اهللا عليه وسلم أم خالد اخلميصة يف باب التربك بثيابه صلى :  قلت

  . عليه وسلماهللا
أن سلمان الفارسي قال يف قصة إسالمه ملا رأيت خامت النبوة )) تـهذيب األمساء واللغات((ويف 

  . قبلته وبكيت
  التربك خبامته صلى اهللا عليه وسلم 

روي البخاري يف باب نقش اخلامت من كتاب اللباس ومسلم رمحهما اهللا تعاىل يف صحيحيهما 
اختذرسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم خامتا من ورق، فكان : العن ابن عمر رضي اهللا عنهما ق

يف يده مث كان يف يد أيب بكر، مث كان يف يد عمر ، مث كان يف يد عثمان حيت وقع منه يف بئر 
  . أريس، نقشه حممد رسول اهللا

يف هذا احلديث التربك بآثار الصاحلني ولبس :  ٦٧ ص ١٤شرحه على مسلم ج قال النووي يف
، وجواز لبس اخلامت وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم  مل يورث، اذ لو ورث لدفع اخلامت لباسهم

إىل ورثته، بل كان اخلامت والقدح والسالح وحنوها من آثاره الضرورية صدقة للمسلمني، 
يصرفها وايل األمر حيث رأى من املصاحل، فجعل القدح عند أنس إكراما له خلدمته، ومن أراد 

 مينعه، وجعل باقي األثاث عند ناس معروفني واختد اخلامت عنده للحاجة اليت اختذه التربك به مل
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النيب صلى اهللا عليه وسلم  هلا، فإنـها موجودة يف اخلليفة بعده، مث اخلليفة الثاين مث الثالث وهذا 
  ))الشمائل ((احلديث أخرجه أيضا الترمذي يف 

خامت النيب صلى اهللا عليه وسلم  يف يده ، كان : وروى البخاري عن أنس رضي اهللا عنه قال
ويف يد أيب بكر بعده، ويف يد عمر بعد أيب بكر ، فلما كان عثمان جلس على بئر أريس ، 

فاختلفنا ثالثة أيام مع عثمان فننـزح البئر فلم : فأخرج اخلامت فجعل يعبث به فسقط، قال: قال
 يف شرح ٣٢٩ص ١٠ج)) فتح الباري(( قال شيخ اإلسالم ابن حجر العسقالين يف. جنده اهـ 

الذي يظهر أنه إمنا بالغ يف التفتيش عليه لكونه أثر النيب صلى اهللا عليه وسلم  قد : هذا احلديث
لبسه واستعمله وختم به ، وإال لو كان غري خامت النيب صلى اهللا عليه وسلم  الكتفى بطلبه 

آثار الصاحلني ولبس مالبسهم على يف هذا احلديث استعمال : وقال احلافظ أيضا. بدون ذلك
  . جهة التربك والتيمن بـها اهـ

 حيتمل أن أبا بكر ومن بعده كانوا خيتمون به، ١٥٢ص ))شرح الشمائل (( وقال اهليتمي يف 
ما )) النسائي((وحيتمل أنه كان عندهم تربكا، وأما ختم كل فبخامت فيه نقشه، مث رأيت يف 

  .يصرح باألول اهـ 
  فائدة

كان يف خامته صلى اهللا عليه : قال بعض العلماء : ٣٢٩ص ١٠ج ))الفتح(( افظ يفقال احل
وسلم  من السر شيء مما كان يف خامت سليمان عليه السالم، ألن سليمان ملا فقد خامته ذهب 
ملكه، وعثمان ملا فقد خامت النيب صلى اهللا عليه وسلم  انتقض عليه األمر، وخرج عليه 

  .الفتنة اليت أفضت إىل قتله واتصلت إىل آخر الزماناخلارجون، وكان مبدأ 
 عن ٥٥ص ٦ج ))دالئل النبوة((األمر كما قاله هؤالء العلماء ، فقد أخرج البيهقي يف : قلت

سعيد بن املسيب أن زيد بن خارجة األنصاري، مث من بين حارث بن اخلزرج تويف زمن عثمان 
أمحد أمحد يف :  يف صدره ، مث تكلم مث قال ابن عفان فسجي يف ثوبه، مث إنـهم مسعوا جلجلة

الكتاب األول ، صدق صدق أبو بكر الصديق، الضعيف يف نفسه القوي يف أمر اهللا يف الكتاب 
األول، صدق صدق عمر بن اخلطاب القوي األمني يف الكتاب األول ، صدق صدق عثمان بن 

الشديد الضعيف، وقامت عفان على منهاجهم، مضت أربع وبقي اثنتان، أتت الفنت، وأكل 
:  الساعة، وسيأتيكم عن جيشكم خرب بئر أريس، وما بئر أريس ؟ قال سعيد يعين ابن املسيب

إن أخا بين : مث هلك رجل من خطمة فسجي بثوبه، فسمع جلجلة يف صدره مث تكلم فقال 
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هذا إسناد صحيح وله : مث رواه البيهقي بسند آخر وقال . حارث بن اخلزرج صدق صدق
  .٢١٩ص )) شرح الصدور(( و ١٥٦ ص ٦ج )) البداية والنهاية((ومثله يف . اهدشو

مات رجل منا : للحافظ السيوطي روى الطرباين عن النعمان بن بشري)) شرح الصدور((ويف 
يقال له خارجة بن زيد، فسجيناه بثوب، وقمت أصلى إذ مسعت صوتا فانصرفت إليه، فإذا أنا 

وم وأوسطهم عبد اهللا، عمر أمري املؤمنني القوي يف جسمه القوي أجلد الق: به يتحرك ، فقال 
يف أمر اهللا ، عثمان أمري املؤمنني العفيف املتعفف الذي يعفو عن ذنوب كثرية ، خلت ليلتان 

  .وبقيت أربع، واختلف الناس فال نظام هلم، يا أيها الناس أقبلوا على إمامكم وامسعوا له وأطيعوا
عن إمساعيل بن أيب خالد، أن ذلك كان على متام سنتني خلتا )) لدالئليف ا(( وأخرج البيهقي

فلم أزل أحفظ العدة لألربع البواقي، وأتوقع ما هو كائن : من إمارة عثمان، فهما الليلتان قال
فيهن، فكان فيهن انتزاء أهل العراق وخالفهم وإرجاف املرجفني وطعنهم على أمريهم الوليد 

وروي ذلك . واالنتزاء التحريش واإلفساد . ي وهذا أيضا إسناد صحيحقال البيهق. ابن عقبة 
أيضا بسند آخر عن النعمان بن بشري وذكر فيه بئر أريس، واألمر فيها  أن النيب صلى اهللا عليه 
وسلم  اختذ خامتا فكان يف يده مث كان يف يد أيب بكر من بعده ، مث كان يف يد عمر ، مث كان 

يف بئر أريس بعد ما مضى من خالفته ست سنني ، فعند ذلك تغريت يف يد عثمان حىت وقع 
  . عماله، وظهرت أسباب الفنت ، كما قيل على لسان زيد بن خارجة اهـ

: وهي  أي الست سنني املراد من قوله: قلت)): البداية والنهاية((وقال احلافظ ابن كثري يف 
  .لى اختالف الراوية واهللا أعلم اهـمضت اثنتان وبقيت أربع، أو مضت أربع وبقيت اثنتان، ع

إن الذي تكلم بعد : وروى قصة زيد بن خارجة أيضا ابن عساكر عن أنس وغريه، ويقال
ما )) اإلصابة يف متييز الصحابة((ويف . املوت خارجة بن زيد كما يف رواية الطرباين املذكورة

  . خارجة بن زيد جاء أنه تكلم بعد املوت : لفظه
وهذا وهم ألن خارجة بن زيد شهد : ٦٤ص٧ج))املواهب اللدنية(( شرح قال الزرقاين يف

فاملشهور الراجح إن شاء اهللا أن . أحدا فقتل هو وابنه سعيد فيه ، وزيد تويف يف خالفة عثمان
زيد بن )): التاريخ((الذي تكلم بعد املوت هو زيد بن خارجة، فقد قال البخاري يف كتاب 

ونقل البيهقي .  يف زمن عثمان، وهو الذي تكلم بعد املوتخارجة األنصاري شهد بدرا تويف
  .   ذلك عن البخاري يف تارخيه وسكت عليه ٥٧ ص ٦ج )) الدالئل((يف 

 زيد بن خارجة بن زيد بن أيب زهري بن مالك بن ٦٠٣ ص ٢ج )) اإلصابة((وهو كما يف 
  . امرئ القيس ، تزوج أبو بكر أخته فولدت له أم كلثوم بعد وفاته
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روي يف التكلم بعد املوت عن مجاعة بأسانيد صحيحة اهـ )) : الدالئل((ال البيهقي يف وق
  )) .شرح الصدور((وذكر كثريا من ذلك السيوطي يف 

فثبت أن ظهور الفنت والفساد واختالف الناس وظلم بعضهم بعضا كان بعد وقوع خاتـمه 
تقرار والنظام واألمن التام بربكة صلى اهللا عليه وسلم يف بئر أريس، وأما قبل ذلك فكان االس

 كان سقوط خامته ١٥٣ص ))شرح الشمائل (( اخلامت النبوي، وقال ابن حجر اهليتمي يف 
صلى اهللا عليه وسلم يف بئر أريس مبدأ الفتنة واالختالف، وقد بالغ عثمان رضي اهللا عنه يف 

نظام أمر اخلالفة كان منوطا بذلك التفتيش عليه بنـزح البئر ثالثة أيام فلم ير، إشارة إىل أن ات
  .اخلامت، ومن مثة احنل األمر بضياعه احنالال بينا اهـ 

ومذ عدم خامته صلى اهللا عليه : ٢١٧ص٥ج )) األذكار (( وقال ابن عالن يف شرحه على 
وسلم اختلفت الكلمة وزال االتفاق يف مجيع بالد اإلسالم من أقصى خراسان إىل  أقصى بالد 

فصلى اهللا وسلم على من تشرف به هذا اخلامت الذي ذهب بفقد بركته خري كثري املغرب اهـ 
من الدنيا وأهلها، فسبحان من أودع فيه سرا عظيما من أسراره، وجعله حرزا حصينا وحجابا 

  .  منيعا ألمة حبيبه صلى اهللا عليه وسلم
أمحد بن إسحاق  أن اإلمام اجلليل ٨١ص٢البن السبكي ج)) طبقات الشافعية الكربى((ويف 

رأيت يف املنام كأين خارج : ابن أيوب بن يزيد بن عبد الرمحن أبا بكر النيسابوري الصبغي قال
من منـزل شخص، واستقبلين النيب صلى اهللا عليه وسلم  ومعه أبو بكر وعمر وعثمان أو علي 

مت على رضي اهللا عنهم أحدمها فإين شككت ومل أشك يف أنـهم كانوا أربعة فتقدمت فسل
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فرد علي السالم، مث تقدمت إىل أيب بكر رضي اهللا عنه فقبل 

جزاك اهللا عن نبيه خريا وعنا خريا، قال أبو بكر، فأخرجت خامتي هذا من : بني عيين وقال
 بكر، أصبعي وجعلته يف أصبع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  مث نزعته فجعلته يف أصبع أيب

يا رسول اهللا قد عظمت بركة هذا اخلامت إذ دخل أصابعكم، مث : مث إىل آخر األربعة، مث قلت
: مث قال ابن السبكي. وقد كان الشيخ أوصى أن يدفن ذلك اخلامت معه : قال احلاكم. انتبهت

 انتهى .وهذا منه فيه استحسان ملا يفعل من دفن املرء معه ما يتربك به، أو دفنه فيما يتربك به 
  . باختصار 

وكان الشيخ أمحد بن إسحاق من األئمة اجلامعني بني الفقه واحلديث، روى عن كثري من : قلت
وتويف  ٢٥٨املشايخ ، وروى عنه خالئق، منهم أبو أمحد احلاكم وأبو عبد اهللا احلاكم ولد سنة

   هـ٣٤٢سنة 
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  التربك باملواضع اليت صلى فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم
البخاري يف باب املساجد يف البيوت من كتاب الصالة عن حممود بن الربيع األنصاري أن روى 

ِعتبان بن مالك وهومن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ممن شهد بدرا من األنصار 
يارسول اهللا قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، : صلى اهللا عليه وسلم  فقالأتى رسول اهللا 

طار سال الوادي الذي بيين وبينهم مل أستطع أن آيت مسجدهم فأصلي بـهم ، فإذاكانت األم
فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه : ووددت يارسول اهللا أنك تأتيين فتصلي يف بييت فأختذه مصلى، قال

فغدا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وأبوبكر حني ارتفع : سأفعل إن شاء اهللا، قال عتبان: وسلم
 مث صلى اهللا عليه وسلم  فأذنت له، فلم جيلس حىت دخل البيت، ر، فاستأذن رسول اهللالنها
فأشرت له اىل ناحية من البيت، فقام رسول اهللا صلى : حتب أن أصلي من بيتك ؟ قالأين : قال

وحبسناه على خزيرة : قال. فصلى ركعتني مث سلم فصففنا،اهللا عليه وسلم  فكرب، فقمنا 
فثاب يف البيت رجال من أهل الدار ذوو عدد فاجتمعوا اىل آخر احلديث، : صنعناها له، قال
فيه التربك باملواضع : يف شرح هذا احلديث ٥٢٢ص ١ج )) فتح الباري ((قال احلافظ يف 

 الصاحلني أن من دعي من: ويستفاد منههللا عليه وسلم أو وطئها، اليت صلى فيها النيب صلى ا
الفتنة، وفيه اجتماع أهل احمللة على اإلمام أو العامل إذا ورد منـزل ليتربك به أنه جييب إذا أمن 

وقوله .  أي ألجلهم واملراد أنه يؤمهم : بعضهم ليستفيدوا منه ويتربكوا به،  قوله أصلي لقومي
خباء معجمة مفتوحة بعدها زاي مكسورة مث ياء حتتانية مث راء مث هاء نوع من :  على خزيرة

وروى مسلم يف باب سترة . اء من دقيق فيه دسم ، وقيل غري ذلكهو حس: األطعمة، قيل
املصلي عن سلمة وهو ابن األكوع أنه كان يتحرى موضع مكان املصحف يسبح فيه، وذكر 

ويف رواية أخري ملسلم عن يزيد . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يتحرى ذلك املكان
: فقلت له. صالة عند األسطوانة اليت عند املصحفكان سلمة يتحرى ال: يعين ابن أيب عبيد قال

رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم  : يا أبا مسلم أراك تتحرى الصالة عند هذه األسطوانة، قال
أي يصلي ، وقوله مكان املصحف هو املكان الذي : قوله يسبح فيه. يتحرى الصالة عندها

لك املصحف هو الذي مسي إماما وضع فيه صندوق املصحف يف املسجد الشريف النبوي، وذ
  .كذا بـهامش صحيح مسلم . من عهد عثمان رضي اهللا عنه اهـ
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  التربك مبوضع قدميه صلى اهللا عليه وسلم  
روى النسائي عن أيب جملز أن أبا موسى رضي اهللا عنه، كان بني مكة واملدينة )) املفاهيم((ويف 

:  فقرأ فيها بـمائة آية من النساء مث قال فصلى العشاء ركعتني مث قام فصلى ركعة أوتر بـها
ما آلوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قدميه، وأنا أقرأ مبا قرأ به 

  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  التربك مبنربه صلى اهللا عليه وسلم 

اضعا يده على رؤي ابن عمر رضي اهللا عنهما و: للقاضي عياض)) الشفاء((ويف بعض نسخ 
وقال علي قارئ يف شرحه . مقعد النيب صلى اهللا عليه وسلم  من املنرب مث وضعها على وجهه

رواه ابن سعد عن عبد الرمحن بن عبد القاري، وعن أيب  : ٥١٨ ص ٣ج  على هذه النسخة
يت قسيط والعتيب كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم  إذا خال املسجد جسوا رمانة املنرب ال

قال املال على قاري جسوا بفتح اجليم وتشديد . تلي القرب مبيامينهم مث يستقبلون القبلة يدعون
السني املهملة، أي حسوا ومسوا، ورمانة املنرب العقدة املشابـهة للرمانة، واملعىن متسحوا 

  .بأميانـهم طلبا لليمن والربكة
روى ذلك ابن : ٣٦٧ ص ))ستقيماقتضاء الصراط امل((  نقال عن ١٥١ص ))املفاهيم((ويف 

تيمية أيضا عن اإلمام أمحد، وأنه رخص يف التمسح باملنرب والرمانة، وذكر أن ابن عمر وسعيد 
  . ابن املسيب وحيىي بن سعيد من فقهاء املدينة كانوا يفعلون ذلك اهـ 

يف و)): خالصة الوفا((قال السيد السمهودي يف  : ١١٧ص  للنبهاين)) شواهد احلق((ويف 
لعبد اهللا بن اإلمام أمحد بن حنبل سألت أيب عن الرجل ميس منرب )) العلل والسؤاالت(( كتاب 

النيب صلى اهللا عليه وسلم  يتربك مبسه وتقبيله ويفعل بالقرب مثل ذلك رجاء ثواب اهللا تعاىل، 
  .ال بأس به: فقال

 أن عبد اهللا بن أمحد قد ثبت: ٢١٢ ص ١١ج  ))سري أعالم النبالء((وقال احلافظ الذهيب يف 
ال أرى : سأل أباه عمن يلمس رمانة منرب النيب صلى اهللا عليه وسلم  وميس احلجرة النبوية، فقال

  .أين املتنطع املنكر على أمحد؟ أعاذنا اهللا من رأي اخلوارج ومن البدع: قال الذهيب. بذلك بأسا
هللا عليه وسلم  ثالث درج كان ملنربه صلى ا: ٦١ ص٣ج )) نسيم الرياض شرح الشفاء((ويف 

فزيد عليه يف أيام معاوية رضي اهللا عنه ست درجات فصارت تسعا، مث ملا جددوه اختذ بعض 
شرح ((وقال مال على قارئ يف . بين العباس من أعواده القدمية أمشاطا يتربك بـها اهـ 
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لى الناس ، وكان ذلك ع٦٥٤إن املنرب احترق أول ليلة من رمضان سنة : ٦١ ص٣ج )) الشفاء
  .من أعظم املصيبة اهـ 

  التربك بثيابه صلى اهللا عليه وسلم  
روى البخاري يف كتاب األدب يف باب حسن اخللق والسخاء ويف اللباس ويف اجلنائز يف باب 
من استعد الكفن يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم  فلم ينكر عليه عن سهل رضي اهللا عنه أن 

أتدرون ما الربدة ؟ :  عليه وسلم  بربدة منسوجة فيها حاشيتها امرأة جاءت النيب صلى اهللا
نسجتها بيدي فجئت ألكسوكها ، فأخذها النيب صلى اهللا عليه : نعم قالت: الشملة، قال: قالوا

اكسنيها ما أحسنها ، قال : وسلم حمتاجا إليها فخرج إلينا وإنـها إزاره ، فحسنها فالن فقال
إين واهللا ما : لنيب حمتاجا إليها مث سألته وعلمت أنه ال يرد، قالما أحسنت ، لبسها ا: القوم

هذا لفظه يف كتاب اجلنائز . فكانت كفنه : قال سهل. سألته أللبسها إمنا سألته لتكون كفين
فقال سهل : هو مقول سهل بن سعد كما أخرجه املصنف يف األدب ولفظه: وقوله أتدرون

 الذي سأل الربدة ليكفن فيها تربكا بـها هو عبد الرمحن أتدرون ما الربدة ؟ والصحايب: للقوم
ويف . سعد بن أيب وقاص: وقيل)) الفتح((ابن عوف كما أفاده احلافظ ابن حجر يف مقدمة 

البخاري يف كتاب األدب أن هذا الصحايب قال  يف جواب أصحابه ملا الموه بسؤال النيب صلى 
قال . يب صلى اهللا عليه وسلم،  لعلي أكفن فيهارجوت بركتها حني لبسها الن: اهللا عليه وسلم

قال ابن . ويف هذا احلديث التربك بآثار الصاحلني: ١٤٤ ص ٣ج ))فتح الباري((احلافظ يف 
وقد حفر مجاعة من الصاحلني : بطال وفيه جواز إعداد الشيء قبل وقت احلاجة إليه، قال

 شيئا من ذلك أن جيتهد يف حتصيله ينبغي ملن استعد: وقال بعض الشافعية. قبورهم قبل املوت
وعقد اإلمام النووي بابا . من جهة يثق حبلها أو من أثر من يعتقد فيه الصالح والربكة اهـ 

باب استحباب ادخار الكفن إذا كان مما : ٩٥٥ ص ٢ج )) خالصة األحكام((هلذا فقال يف 
  .واستدل حبديث سهل السابق. يتربك به

 ملا ٢٩٣ص٢ج)) أسد الغابة(( أيضا جببة لقي فيها املشركني، ففي وقد تربك سعد بن أيب وقاص
اكفنوين فيها، فإين كنت : حضرت وفاة سعد بن أيب وقاص دعا خبلق جبة له من صوف، فقال

  .لقيت املشركني فيها يوم بدر وهي علي، وإمنا كنت أخبأها هلذا 
  لطيفة 

نبط من هذا احلديث السادة الصوفية جواز است)) : املواهب اللدنية((قال احلافظ القسطالين يف 
استدعاء املريد خرقة التصوف من املشايخ تربكا بـهم وبلباسهم ، كما استدلوا إللباس الشيخ 



 

100 

وروى . للمريد حبديث أنه صلى اهللا عليه وسلم  ألبس أم خالد مخيصة سوداء ذات علم
جاءت أم عطية :  سريين قالالبخاري يف كتاب اجلنائز يف باب كيف اإلشعار للميت ؟ أن ابن

 قدمت البصرة تبادر ابنا هلا فلم تدركه، – امرأة من األنصار من الاليت بايعن -رضي اهللا عنها 
اغلسنها ثالثا أو : دخل علينا النيب صلى اهللا عليه وسلم  وحنن نغسل ابنته وقال: فحدثتنا قالت 

 اآلخرة كافورا، فإذا فرغنت خسما أو أكثر من ذلك إن رأينت ذلك مباء وسدر واجعلن يف
وقال . أشعرنـها إياه ومل يزد على ذلك: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال: فآذنين ، قالت

قوله  تبادر ابنا هلا فلم تدركه  هذا االبن ما عرفت امسه، وكأنه كان غازيا )) الفتح((احلافظ يف 
.  فرحلت إليه فمات قبل أن تلقاهفقدم البصرة فبلغ أم عطية وهي باملدينة قدومه وهو مريض،

بفتح : وقوله حقوه.أي اجعلنه شعارها أي الثوب الذي يلي جسدها: وقوله  أشعرنـها إياه
واحلقو يف األصل معقد اإلزار ، . املهملة وجيوز كسرها بعدها قاف ساكنة واملراد به هنا اإلزار

وقال احلافظ يف . الصاحلنيوهذا احلديث أصل يف التربك بآثار . وأطلق على اإلزار جمازا
واحلكمة يف تأخري اإلزار معه إىل أن يفرغن من الغسل ومل : قيل: ١٢٩ ص ٣ج  ))الفتح((

يناوهلن إياه أوال ليكون قريب العهد من جسده الكرمي حىت ال يكون بني انتقاله من جسده إىل 
  . جسدها فاصل اهـ ملخصا

  . وروى هذا احلديث مسلم بطرق يف باب غسل امليت
كانت أم عطية غاسلة للميتات، وكانت من :  ٣ ص ٧ج  ))شرح مسلم((قال النووي يف 

فاضالت الصحابيات، واحلكمة يف إشعارها حبقوه صلى اهللا عليه وسلم  تربيكها به، ففي 
  . احلديث التربك بآثار الصاحلني ولباسهم اهـ

ه عصابة لرسول أن أنس بن مالك كانت عند: ١٥٣ص٣ج)) تـهذيب تاريخ دمشق((ويف 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فلما مات دفنت معه بني جبينيه وبني قميصه اهـ والعصابة بكسر 

  )) .القاموس((العني العمامة كما يف 
 وقد ورد من غري وجه أن معاوية رضي اهللا عنه أوصى ١٤٣ ص ٨ج )) البداية والنهاية((ويف 

ى اهللا عليه وسلم  الذي كساه إياه، وكان مدخرا إىل ابنه يزيد أن يكفن يف ثوب رسول اهللا صل
وروى . عنده هلذا اليوم، وأن جيعل ما عنده من شعره وقالمة اظفاره يف فمه وأنفه وعينيه وأذنيه

أيت النيب بثياب : البخاري يف كتاب اللباس عن سعيد بن العاص عن أم خالد بنت خالد قالت
ائتوين بأم : نكسو هذه ؟ فسكت القوم ، قالمن ترون أن : فيها مخيصة سوداء صغرية فقال

أبلي وأخلقي، وكان فيها علم : خالد فأيت بـها حتمل ، فأخذ اخلميصة بيده فألبسها وقال
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ويف بعض )): فتح الباري((ويف . يا أم خالد هذا سناه، وسناه باحلبشية: أخضر أو أصفر، فقال
اخلميصة بفتح اخلاء : ال الزرقاينق. سناه سناه، قال احلميدي يعين حسنا حسنا: الروايات

: وقيل. املعجمة وكسر امليم ثوب من حرير أو ثوب معلم أو كساء رقيق من أي لون كان اهـ
وقد ذكرنا عن القسطالين ومال علي بن سلطان . ال تسمى مخيصة حىت تكون سوداء معلمة 

ن شاء اهللا الكالم عن قاري أن بعضهم استدلوا حبديث أم خالد إللباس خرقة الصوفية، وسيأيت إ
  . خرقة الصوفية مبسوطا يف التربك بثياب الصاحلني

روى أبو نعيم عن عباد بن عبد : ٨٤-٨٣ ص ٧ج)) املواهب اللدنية((ويف شرح الزرقاين على 
: يا جارية هلمي املائدة نتغدى، فأتت بـها ، مث قال: أتينا أنس بن مالك ، فقال: الصمد 

اسجرى التنور ، فأوقدته فأمر باملنديل فطرح فيه ، : يل وسخ ، فقالهلمي املنديل ، فأتت مبند
هذا منديل كان صلى اهللا عليه وسلم  ميسح به : ما هذا ؟ قال: فخرج أبيض كأنه اللنب ، فقلنا 

  .وجهه، فإذا اتسخ صنعنا به هكذا ، ألن النار ال تأكل شيئا مر على وجوه األنبياء اهـ 
  يه وسلم  التربك بنقده صلى اهللا عل

أقبلنا من مكة إىل املدينة مع : روى مسلم رمحه اهللا يف صحيحه عن جابر رضي اهللا عنهما قال
بعين : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فاعتل مجلي، وساق احلديث بقصته، وفيه مث قال يل

ول ال، بل هو لك يا رس: قلت: ال، بل بعنيه، قال: ال بل هو لك، قال:قلت : مجلك هذا قال
قد أخذته : فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بـها، قال: قلت: ال، بل بعنيه، قال: اهللا، قال

أعطه : فلما قدمت املدينة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لبالل: فتبلغ عليه إىل املدينة، قال
ارقين ال تف: فقلت: فأعطاين أوقية من ذهب وزادين قرياطا، قال: أوقية من ذهب وزده، قال

. فكان يف كيس يل فأخذه أهل الشام يوم احلرة: زيادة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  قال
ال تفارقه : فيه التربك بآثار الصاحلني لقوله:  ٣٦ ص ١١ج قال النووي يف شرحه هلذا احلديث

  . زيادة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  التربك بعنـزته صلى اهللا عليه وسلم  

. بفتح العني والنون عصا عليه زج ، والزج بضم الزاي احلديدة اليت يف أسفل الرمحالعنـزة 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : روى البخاري عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال

قال العيين يف شرح هذا . يدخل اخلالء فأمحل أنا وغالم إداوة من ماء وعنـزة يستنجي باملاء 
توارث هذه العنـزة بعده صلى اهللا عليه وسلم  اخللفاء رضي اهللا  : ٢٩٦ ص ٢ج احلديث

رأيت سعيد بن العاصي ويف يدي عنـزة فأطعن بـها : قال الزبري بن العوام : وعبارته . عنهم
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يف عينه حىت أخرجتها متفقأة، فأخذها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فكانت حتمل بني يديه 
مر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم ، مث طلبها ابن الزبري رضي اهللا وبعده بني يدي أيب بكر وع
: أليب عبد اهللا حممد بن أمحد اخلوارزمي )) مفاتيح العلوم((ويف . عنهما فكانت عنده حىت قتل

هذه احلربة وتسمى العنـزة كان النجاشي أهداها للنيب صلى اهللا عليه وسلم ، فكانت تقام بني 
أهدى )) الطبقات((ويف . ، وتوارثها من بعده اخللفاء رضي اهللا عنهميديه إذا خرج إىل املصلى

النجاشي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم  ثالث عنـزات ، فأمسك واحدة لنفسه ، وأعطى عليا 
  .واحدة ، وأعطى عمر واحدة

  التربك بسيفه صلى اهللا عليه وسلم 
األصمعي أنه أحضر الرشيد يوما روي عن  : ٨٦ص٥ج)) الزرقاين شرح املواهب اللدنية((ويف 

ذا الفقار فأذن يل يف تقبيله فقبلته، واختلفت أنا ومن حضر يف عدة فقاره هل هي سبع عشرة 
أريكم سيف رسول اهللا صلى : دخلت على الرشيد فقال: أو مثاين عشرة، وقال األصمعي أيضا

أحسن منه، إذا نصب مل ير نعم، فجاء به فما رأيت سيفا قط : اهللا عليه وسلم ذا الفقار؟ قلنا
فيه شيء ، وإذا بطح عد فيه سبع فقر، وإذا صفيحة ميانية حيار الطرف فيه من حسنه، وكان 

حسن غريب، : صلى اهللا عليه وسلم أخذه من غنيمة بدر كما أخرجه أمحد والترمذي وقال
: رضوانواحلاكم وصححه، وروى احلسن بن عرفة أن ملكا نادي من السماء يوم بدر يقال له 

  .ال سيف إال ذو الفقار، وال فىت إال علي اهـ 
كان يف وسط هذا السيف مثل فقرات الظهر، وجيوز يف فائه )): املواهب اللدنية ((وقال يف 

  . الكسر والفتح 
  . وكان ال يفارقه صلى اهللا عليه وسلم يكون معه يف كل حرب يشهدها 

  فائدة 
جاء أنه صلى اهللا عليه وسلم كان عنده مثانية : ١٦٣ص)) شرح الشمائل (( قال اهليتمي يف 

  .سيوف كل له اسم خاص 
أن له صلى اهللا عليه وسلم تسعة أسياف وهي مأثور، وهو أول سيف )) املواهب اللدنية(( ويف 

ملكه، والعضب بفتح العني وسكون املعجمة وذو الفقار، والقلعي بضم القاف أو فتحها وفتح 
وحدة وتشديد الفوقية، واملخذم بكسر امليم واسكان اخلاء وفتح الذال الالم، والبتار بفتح امل

زاد اليعمري وغريه )) الزرقاين (( املعجمة، والرسوب بفتح الراء، واحلتف، والقضيب اهـ ويف 
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الصمصامة بفتح فسكون، واللحيف، فهذه أحدى عشرة  أو عشرة إن حذف منها القضيب 
  .فإن فيه خالفا اهـ 

   صلى اهللا عليه وسلم التربك بسريره
كان له صلى اهللا عليه وسلم سرير : ٩٦ص٥وشرحه للزرقاين ج)) املواهب اللدنيه(( ويف 

قوائمه من ساج أهداه إليه أسعد بن زرارة فكان ينام عليه، مث وضع عليه ملا مات، مث الصديق، 
 أمية فاشترى مث الفاروق، مث صار الناس حيملون عليه موتاهم تربكا به، مث بيع يف زمن بين

أنه كان )) الروض((ألواحه عبد اهللا بن اسحاق بأربعة آالف درهم، ذكره ابن العماد ويف 
  .خشبات مشدودة بالليف اهـ 

 أن اخلليفة عمر بن ٣٢٧ – ٣٢٦ ص٥جبسنده )) حلية األولياء (( وروى احلافظ أبو نعيم يف 
ه وسلم وعصاه وقدح وجفنة ووسادة عبد العزيز رمحه اهللا كان عنده سرير النيب صلى اهللا علي

هذا مرياث من أكركم : حشوها ليف وقطيفة ورداء، فكان إذا دخل عليه النفر من قريس قال
  .اهللا به وأعزكم به وفعل وفعل اهـ 

  التربك بسواكه صلى اهللا عليه وسلم  
ستاك كان نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ي: روى أبو داود عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

بذل اهود ((واملعىن كما يف . فيعطيين السواك ألغلسه، فأبدأ به فأستاك مث أغسله وأدفعه إليه
يعطيين صلى اهللا عليه وسلم السواك ألغسله للتنطيف، : ١٢٧ص ١ج ))شرح سنن أيب داود

 فأبدأ: قال ابن حجر يؤخذ منه أن غسل السواك يف أثناء التسوك وبعده قبل وضعه سنة، وقوهلا
به أي باستعماله قبل الغسل لنيل الربكة ، وال أرضى أن يذهب باملاء ما صحبه السواك  من ماء 

  .أسنانه، وأستاك به تربكا مث أغلسه تأدبا اهـ
  التربك بنعله الكرمية املباركة صلوات اهللا وسالمه عليه 

حاق إبراهيم بن اعلم أنه أفرد بعض العلماء بالتأليف يف نعله صلى اهللا عليه وسلم  كأيب إس
حممد بن خلف السلمي املشهور بابن احلاج األندلسي، وأيب اليمن بن عساكر، فإن كال منهما 

  :ومما قال فيها احلافظ العراقي . ألف يف متثاهلا جزءا مفردا
  بـها جبينهطويب ملن مس ونعله الكرمية املصونة

  . إىل آخر األبيات
ومن بعض ما ذكر من فضلها وجرب من  : ٤٦٧ ص ٢ج ))املواهب((قال القسطالين يف 

حذوت مثال : نفعها وبركتها ما ذكره أبو جعفر أمحد بن عبد ايد وكان شيخا صاحلا قال
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نعله صلى اهللا عليه وسلم  لبعض الطلبة، فجاءين يوما فقال يل رأيت البارحة من بركة هذا 
: على موضع الوجع وقلتالنعل عجبا، أصاب زوجي وجع شديد كاد يهلكها، فجعلت النعل 

قال أبو القاسم بن : وقال أبو إسحاق. اللهم أرين بركة صاحب هذا النعل فشفاها اهللا للحني
ومما جرب من بركته أن من أمسكه عنده متربكا به كان له أمانا من بغي البغاة وغلبة : حممد 

امل بيمينها وقد العداة، وحرزا من كل شيطان مارد وعني كل حاسد، وإن أمسكته املرأة احل
  .اشتد عليها الطلق تيسر أمرها حبول اهللا وقوته 

وكان عبد اهللا بن مسعود بن غافل رضي اهللا عنه صاحب نعليه صلى اهللا عليه وسلم،  ففي 
: روي عن القاسم بن عبد الرمحن قال:  للحافظ ابن اجلوزي٣٩٧ص ١ج ))صفة الصفوة((

يه وسلم  نعليه مث ميشي أمامه بالعصا، حىت إذا أتى كان عبد اهللا يلبس رسول اهللا صلى اهللا عل
جملسه نزع نعليه فأدخلهما يف ذراعيه وأعطاه العصا، فإذا أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
أن يقوم ألبسه نعليه مث مشى بالعصا أمامه حىت يدخل احلجرة قبل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  . وسلم 
  .أن عبد اهللا كان صاحب الوساد والسواك والنعلني: ادوعن عبد اهللا بن شداد بن اهل

أن ابن مسعود رضي اهللا عنه كان يلزم  : ٢٣٤ ص ٤ج ))اإلصابة يف متييز الصحابة((ويف 
أليس فيكم : قال يل أبو الدرداء: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وحيمل نعليه، وقال علقمة 

  .هللا اهـصاحب النعلني والسواك والوساد ؟يعين عبد ا
أن املهدي بن املنصور أمري املؤمنني دخل عليه رجل :  ١٥٣ص ١٠ج ))البداية والنهاية((ويف 

هاتـها، : هذا نعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أهديته لك، فقال: يوما ومعه نعل فقال
ل قال فناوله إياها فقبلها ووضعها على عينيه، وأمر له بعشرة آالف درهم، فلما انصرف الرج

واهللا إين ألعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل ير هذه النعل فضال عن أن : املهدي
أهديت إليه نعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :  يلبسها، ولكن لو رددته لذهب يقول للناس

قوي فردها علي، فتصدقه الناس، ألن العامة متيل إىل أمثاهلا، ومن شأنـهم نصر الضعيف على ال
  .وإن كان ظاملا، فاشترينا لسانه بعشرة آالف درهم، ورأينا هذا أرجح وأصلح 

أن نعلي النيب صلى اهللا عليه وسلم  : ٢٩٠ ص ٦ ج))تـهذيب تاريخ ابن عساكر (( ويف 
كانتا عند شداد بن أوس الصحايب رضي اهللا عنه ، فانتقلتا إىل ابنه حممد فطلبت منه أخته 

إن هذه  مكرمة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  فأحب أن : لهاحدى النعلني ، وقالت 
تشرك فيها ولدي فأخذت منه واحدة، فمكثت النعل عندها حىت أدرك أوالدها، فلما أن صار 
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املهدي إىل بيت املقدس أتاه ولداها وعرفوه نسب بنت شداد، فعرف ذلك وقَِبلَ النعل منهما  
ر لكل واحد منهما بضيعة ، مث بعث إىل حممد بن شداد فأيت وأجاز كل واحد بألف دينار ، وأم

به حمموال على أيدي الرجال لزمانته، فسأله عن خرب النعل فصدق مقال الرجلني فيها، فقال له 
ائتين باألخرى، فبكى واسترمحه وناشده بقرابته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : املهدي

تفجعين بـها وال تسلبين مكرمة اختصنا بـها ابن عمك إن األمر قد قرب مين فال :  وقال
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  نيب الرمحة، فرق املهدي للشيخ وأقرها على حاهلا

أخربين من أدركت من مشايخ األنصار من ولد شداد وغريه أن : قال حممد بن عبد الوهاب
  . ما ومل يعقبا انتهى باختصارالرجلني يعين اللذين زهدا يف النعل هلكا وهلك ما كان هل

   .٤٦٣ ص ٢ج )) سري أعالم النبالء((وذكر هذه القصة الذهيب خمتصرة يف 
  ١٠٤١املتوىف سنة )) نفح الطيب (( وألف الشيخ العالمة الشهاب أمحد املَقَِري صاحب كتاب 

 مبختصر مساه    واختصره العالمة النبهاين)) فتح املتعال يف مدح النعال الشريفة النبوية((كتاب 
  .١٤٦ ص٣له ج)) جواهر البحار ((كما ذكره يف )) بلوغ اآلمال من فتح املتعال ((

 أن جمد الدين حممد بن يعقوب: ٨٠ص١٠للحافظ السخاوي ج)) الضوء الالمع((ويف 
قرأ صحيح مسلم على ناصر الدين أيب عبد اهللا حممد بن )) القاموس((الفريوزبادي صاحب 

شذرات (( نعل النيب صلى اهللا عليه وسلم  يف ثالثة أيام اهـ ومثله يف جهبل بدمشق جتاه
  :وتبجح بذلك جمد الدين وقال:  وقال ١٣٠ ص ٧ج)) الذهب

 جبوف دمشق الشام جوف إلسالم قرأت بـحمد اهللا جامـع مسلم

  حبضرة حـفاظ  مشاهري  أعـالم  على ناصر الدين اإلمام ابن جهبل
  قـراءة ضبـط  فـي ثالثة  أيام   لـهومت  بتوفـيـق اإللـه وفض

  .فسبحان املانح الذي يؤيت فضله من يشاء اهـ 
الظاهر أن الشيخ جمد الدين تربك بالنعل الشريفة وأن اهللا أعاد عليه من بركاتـها ما تبهر : قلت

 له العقول وتسر به القلوب، فلله احلمد الذي أراه من بركاتـها ما تقر به عينه، ويعترب به ذوو
القلوب الصافية وأصحاب احملبة لآلثار النبوية، صلى اهللا وسلم  على من تشرفت هي به واهللا 

  . أعلم
  : قال أبوبكر أمحد بن اإلمام أيب حممد عبد اهللا بن احلسني القرطيب)): املواهب اللدنية((ويف 

 وإنا مىت خنضع هلا أبدا نعـلو  ونعـل خـضعنا هيبة لبهـائها

  حقيقتها تاج وصورتـها نعل  ملفارق إنـهافضعها على أعلى ا
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كان أبو بكر أمحد بن أيب حممد القرطيب فقيها حمدثا مقرئا  : ٣٥٨ص ٦ج  ويف شرح الزرقاين
  .هـ ٦٥٢جمودا صادق الورع معرضا عن الدنيا ال يضحك إال تبسما نادرا ، تويف سنة 

ود سنة ستمائة وما بعدها عند اشتهر يف حد: ٧ ص ٦ج  ))البداية والنهاية((وقال ابن كثري يف 
ابن أيب احلدرد نعل مفردة  ذكر أنـها نعل النيب صلى اهللا عليه : رجل من التجار يقال له 

وسلم، فسامها امللك األشرف موسى بن امللك العادل أيب بكر بن أيوب منه مبال جزيل فأىب أن 
 فأخذها إليه وعظمها ، مث ملا يبيعها، فاتفق موته بعد حني، فصارت إىل امللك األشرف املذكور،

بىن دار احلديث األشرفية جعلها يف خزانة منها، وجعل هلا خادما، وقرر له من املعلوم كل شهر 
  .أربعني درمها، وهي موجودة إىل اآلن يف الدار املذكورة  اهـ 

  التربك حبنوطه صلى اهللا عليه وسلم  
ان عند علي بن أيب طالب كرم اهللا ك: قيل : ٣٢٠ص١ج)) تـهذيب األمساء واللغات((ويف 

  .وجهه فضل من حنوط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أوصي أن حينط به
  التربك بزيارة قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  متهيد   
اعلم أن موضع قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أفضل البقاع كلها، وأمجعت األمة على 

ال )): الشفا بتعريف حقوق املصطفى((عياض، فقال يف كتابه ذلك كما صرح به القاضي 
نسيم ((خالف أن موضع قربه أفضل من بقاع االرض، وقال الشهاب اخلفاجي يف كتابه 

وافق القاضي عياضا على هذا اإلمام : ٥٣١ ص ٣ج  ))الرياض يف شرح شفاء القاضي عياض
يف ((وقال القرايف . م  أفضل البقاعاإلمجاع على أن قربه صلى اهللا عليه وسل: السبكي فقال

للتفضيل أسباب، منها ااورة كتفضيل جلد املصحف، ومنها احللول كتفضيل قربه ))  القواعد
التفضيل يكون ألمور غري العمل ، : وقال ابن عبد السالم . صلى اهللا عليه وسلم  على البقاع

مبا ينـزل عليه من الرمحة والرضوان فقربه صلى اهللا عليه وسلم  أفضل األمكنة لتجلي اهللا له 
وأمجعوا :  للحافظ القسطالين٦٠٣- ٦٠٢ ص ٤ج  ))املواهب اللدنية((ويف . واملالئكة اهـ

على أن املوضع الذي ضم أعضاءه الشريفة أفضل بقاع األرض حىت موضع الكعبة كما قاله ابن 
يد السمهودي يف عساكر والباجي والقاضي عياض، بل نقل التاج السبكي كما ذكره الس

عن ابن عقيل احلنبلي أنـها أفضل من العرش، وصرح الفاكهاين بتفضيلها )) فضائل املدينة((
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقد روى أبو يعلى عن أيب بكر أنه قال. على السموات

ىل ربه ال يقبض النيب إال يف أحب األمكنة إليه، وال شك أن أحبها إليه أحبها ا: وسلم  يقول
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تعاىل، ألن حبه صلى اهللا عليه وسلم  تابع حلب ربه جل وعال، وما كان أحب إىل اهللا ورسوله 
وقع : ٢٥٧ ص ١ج ))املدخل((وقال ابن احلاج يف كتابه . كيف ال يكون أفضل؟ اهـ

  .اإلمجاع على أن أفضل البقاع املوضع الذي ضم أعضاءه الكرمية صلوات اهللا وسالمه عليه 
 اإلمجاع على ذلك عن القاضي عياض ١٦٣ ص ٩ج  ))شرح مسلم((م النووي يف ونقل اإلما

  . وجرى على ذلك ابن حجر اهليتمي. وسكت عليه
أن البقعة اليت ضمت أعضاءه صلى اهللا : ١٠ص ٦ جملال علي بن سلطان قاري)) املرقاة((ويف 

  .عليه وسلم  هي أفضل من مكة بل من الكعبة بل من العرش إمجاعا 
 أن اإلمجاع قام على أن هذا املوضع الذي ضم أعضاءه :٤٩٥ ص ٣ج  ))السرية احللبية((ويف 

وأفضل من بقاع السماء أيضا : الشريفة أفضل بقاع األرض حىت موضع الكعبة، قال بعضهم
  .حىت من العرش

أن : ١٥٥ويف اجلامع اللطيف للعالمة احلنفي مجال الدين حممد جار اهللا بن حممد ص 
نقل أن  حمل قربه صلى اهللا عليه وسلم أفضل بقاع األرض حىت موضع القاضي عياض 

  : الكعبة، ولقد أحسن وأبدع من قال
 قد حاط ذات املصطفى وحواها  جزم اجلميع بأن خري األرض ما
 كالنفس حني زكت زكا مأواها  ونعم لقد صدقوا بساكنها علت

ا وصفناه فال شك أنه ينبغي لنا فإذا كان حال هذا املكان الشريف كما ذكرناه ومزيته كم
معشر املؤمنني به صلى اهللا عليه وسلم  االهتمام بزيارته ، والتربك مبوضع إقامته ، وشد الرحال 
إىل وصول جنابه، واستمداد الربكات من حبار عطائه وجزيل نواله، واستنشاق مسكه وعبري 

  . له ضرحيه وبارد نسيمه، والتسلي بقصد مثواه إن غاب عنا بدر كما
 وما زال الناس سلفا وخلفا يقصدون إىل زيارته صلى اهللا عليه وسلم  يف املدينة املنورة للتربك 

وابن احلاج يف  ٨٥ ص٢ج ))الشفاء((بتلك اآلثار النبوية فقد نقل القاضي عياض يف 
ومما مل يزل من شأن من :  أن الشيخ إسحاق بن إبراهيم الفقيه قال:٢٦١ص١ج ))املدخل((

رور باملدينة والقصد إىل الصالة يف مسجد رسول اهللا والتربك برؤية روضته ومنربه وقربه حج امل
وجملسه ومالمس يده ومواطئ قدميه، والعمود الذي كان يستند إليه، وينـزل جربيل بالوحي 

  .فيه عليه، ومبن عمره وقصده من الصحابة وأئمة املسملني واالعتبار بذلك كله انتهى بلفظه
صلى اهللا عليه وسلم  سنة مؤكدة مهمة جدا، وقد ورد بذلك أحاديث كثرية، وصنف فزيارته 

فيها العلماء كاإلمام تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي، صنف فيه كتابا نفيسا جدا مساه 
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)) اجلوهر املنظم((وألف ابن حجر اهليتمي فيها كتابا امسه )) شفاء السقام يف زيارة خري األنام((
 لطيف مفيد، وانعقد إمجاع األمة على مشروعية الزيارة، فمن أنكرها فقد خرق وهو جزء

زيارة )): الشفاء(( إمجاع هذه األمة املعصومة، وممن نقل اإلمجاع عليها القاضي عياض فقال يف 
وقال املال علي بن سلطان . قربه عليه الصالة والسالم سنة من سنن املسلمني جممع عليها اهـ

وممن ادعى اإلمجاع عليها النووي وابن اهلمام، : ٥١١ ص٣ج ))الشفاء(( على قاري يف شرحه
أمجع : ٥٧٢ ص٤ج ))املواهب اللدنية((إنـها واجبة اهـ وقال احلافظ القسطالين يف : بل قيل

  . املسلمون على استحباب زيارة القبور كما حكاه النووي وأوجبتها الظاهرية
)) اتقاق األئمة(( أن ابن هبرية نقل يف كتاب :  ٢٥٦ص ١ جالبن احلاج)) املدخل((ويف 

اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأمحد بن حنبل رمحهم اهللا تعاىل : االتفاق على ذلك فقال
)) تـهذيب الطالب (( ونقل عبد احلق يف . على أن زيارة النيب صلى اهللا عليه وسلم  مستحبة

يريد :  عليه وسلم  واجبة، وقال عبد احلق أن زيارة النيب صلى اهللا: عن أيب عمران الفاسي
كل من يتربك : أن الغزايل رمحه اهللا قال: أيضا)) املدخل((ويف . وجوب السنن املؤكدة

اجلوهر املنظم يف ((وقال ابن حجر اهليتمي يف  . مبشاهدته يف حياته يتربك بزيارته بعد وفاته
مة محلة الشرع الشريف الذين عليهم نقل مجاعة من األئ : ٧- ٦ص  ))زيارة قرب النيب املعظم

فهي . املدار واملعول يف نقل اخلالف اإلمجاع على مشروعية زيارة قرب نبينا صلى اهللا عليه وسلم 
 .مطلوبة بالكتاب والسنة واإلمجاع والقياس، مث ذكر تفصيل ذلك تفصيال واضحا جليا

 احملققون اإلمجاع على سن نقل : ٤٨٩ص  للنووي)) حاشية اإليضاح((وقال اهليتمي أيضا يف 
  .زيارة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فإذا حتققت أن زيارة قربه صلى اهللا عليه وسلم  مطلوبة شرعا، و أن اإلمجاع انعقد على ذلك، 
حتققت أن منكر ذلك مغرور خمدوع استهوته الشياطني واستحوذت عليه، وغلبت عليه 

  !ع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغري هدى من اهللا ؟ التخيالت والوساوس وقادته نفسه واتب
أعاذنا اهللا من الوقوع يف حبيبه واحلرمان من بركاته، قال احلافظ !! فما أعظم خسرانه ومصيبته

اعلم أن زيارة قربه صلى اهللا عليه وسلم  من : ٥٧٠ ص ٤ج  ))املواهب اللدنية((القسطالين يف 
 اعتقد غري هذا فقد اخنلع من ربقة اإلسالم ، وخالف اهللا أعظم القربات، وأرجى الطاعات ومن
  .ورسوله ومجاعة العلماء األعالم اهـ 

  : وقد أجاد من قال 
 وحط عن النفس أوزارها هنيئا ملن زار خري الورى
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  ملن حـلّ  طيبة أو زارها  فإن السعادة مضمـونة 
نة املنورة ذكر يل علي بن حجر ملا وصلنا إىل املدي: ١٢١ص )) رحلته(( وقال ابن بطوطة يف 

  امسع مين واحفظ عين: األموي أنه رأى تلك الليلة يف النوم قائال يقول له
 أمنتم به يوم املعـاد من الـرجس     هنيئا لكـم يا زائرين ضرحيه

  ن  يضحي  بطيبة أو ميسيفطوىب مل      وصلتم إىل  قرب احلبيب بطيبة
 يف فصل عقده لزيارة سيد األولني ٢٦٤- ٢٥٨ص١ ج))املدخل((وقال ابن احلاج يف 

ال خييب من قصده، وال من نزل بساحته، ومن توسل به أو استغاث به أو طلب : واآلخرين
حوائجه منه فال يرد، ملا شهدت املعاينة واآلثار، فإن التوسل به عليه الصالة والسالم هو حمل 

ته صلى اهللا عليه وسلم  وعظمها عند حط األوزار، وأثقال الذنوب واخلطايا ، ألن بركة شفاع
ربه ال يتعاظمها ذنب إذ أنـها أعظم من اجلميع ، ومن اعتقد خالف هذا فهو احملروم، أمل 

ولو أنـهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا اهللا واستغفر هلم : يسمع قول اهللا عز وجل
ه وجد اهللا توابا رحيما، ألن الرسول لوجدوا اهللا توابا رحيما، فمن جاءه ووقف ببابه وتوسل ب

اهللا عز وجل منـزه عن خلف امليعاد، وقد وعد سبحانه وتعاىل بالتوبة ملن جاءه ووقف ببابه 
وسأله واستغفر ربه ، فهذا ال يشك فيه وال يرتاب إال جاحد للدين، معاند هللا ولرسوله صلى 

وقد ال حيتاج الزائر يف طلب : مث قال بعد ذلك . اهللا عليه وسلم،  نعوذ باهللا من احلرمان اهـ 
حوائجه ومغفرة ذنوبه أن يذكرها بلسانه، بل حيضر ذلك يف قلبه وهو حاضر بني يديه صلى اهللا 
عليه وسلم،  ألنه عليه الصالة والسالم أعلم منه حبوائجه ومصاحله، وأرحم به منه لنفسه، 

ي ومثلكم كمثل الفراش ، إمنا مثل:  وأشفق عليه من أقاربه، وقد قال صلى اهللا عليه وسلم
تقعون يف النار وأنا آخذ حبجزكم عنها أو كما قال، وهذا يف حقه صلى اهللا عليه وسلم  يف 
كل وقت وأوان، أعين يف التوسل به وطلب احلوائج جباهه عند ربه عز وجل ، ومن مل يقدر له 

أنه حاضر بني يديه زيارته صلى اهللا عليه وسلم  جبسمه فلينوها كل وقت بقلبه، وليحضر قلبه 
اللهم ال حترمنا شفاعته وال عنايته يف . صلى اهللا عليه وسلم  مستشفعا به إىل من من به عليه

الدنيا واآلخرة، وأدخلنا بفضلك يف زمرة املتبعني له بإحسان إىل يوم الدين جباهه عندك، فإن 
  .جاهه عندك عظيم اهـ

وليمأل الزائر قلبه من هيبته وليتحقق أنه : ٢٠٣ص))القول البديع (( وقال احلافظ السخاوي يف 
  .صلى اهللا عليه وسلم يسمع سالمه ويف الشدائد يساعده 
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  تنبيه يف بيان تفاوت شرف األشياء اليت تشرفت به صلى اهللا عليه وسلم  
: مسعت سيدي أبا حممد رمحه اهللا يقول: ٢٥٧- ٢٥٦ ص ١ج  ))املدخل((قال ابن احلاج يف 

 تبارك وتعاىل على أنه عليه الصالة والسالم تتشرف األشياء به، وال مضت حكمة املوىل
يتشرف هو بـها، فلو بقي عليه الصالةوالسالم يف مكة إىل انتقاله إىل ربه تعاىل لكان يتوهم 
أنه قد تشرف مبكة ، فانظر إىل األشياء اليت باشرها عليه الصالة والسالم جتدها أبدا تتشرف 

در ذلك يكون التشريف، أال ترى أنه عليه الصالة والسالم قال يف حسب مباشرته هلا، وبق
ترابـها شفاء، وما ذاك إال لتردده بتلك اخلطا الكرمية يف أرجائها لعيادة مريض أو :  املدينة

إغاثة ملهوف أو غري ذلك، وملا كان مشيه عليه الصالة والسالم يف مسجده باملدينة أكثر من 
  عظم شرفه بذلك، فكانت  الصالة فيه بألف صالة، وملا كان تردده تردده يف غريه من املدينة

عليه الصالة والسالم بني بيته ومنربه أكثر من تردده يف املسجد كانت تلك البقعة الشريفة 
ما بني بيىت ومنربى روضة من : قال عليه الصالة والسالم . بنفسها روضة من رياض اجلنة

  .رياض اجلنة اهـ 
الشريف مثواه صلى اهللا عليه وسلم الذي ضم جسده إىل أن تقوم القيامة كان وملا كان قربه 

جديرا بأن ينال جبواره صلى اهللا عليه وسلم  مرتبة سنية ال تطمع فيها بقعة من بقاع األرض 
والسموات، فلهذا أمجعت األمة احملمدية على تفضيل هذا القرب املبارك على مجيع األماكن 

  .والبقاع كلها 
   ذكر أمور تتـعلق بزيارته صلى اهللا عليه وسلم  باب يف

اعلم أن الفضائل الواردة والربكات املذكورة يف زيارته صلى اهللا عليه وسلم  إمنا تنال باتباع 
الشرع وامتثال أوامره يف كيفية الزيارة ال مبتابعة األهواء، واالنقياد للشيطان، فإن أساس اخلري 

ر االختراع واالبتداع، ولقد حدث يف هذه األزمنة أمور وأحوال االقتداء واالتباع، وأساس الش
عظام مل يتساءل  فاعلوها هل هي موافقة للشريعة أم هي خمالفة هلا ؟ سلكوا فيها مسالك 

  .  التفريط واإلفراط يف زيارتـهم 
شريف هلذا رأيت أنه ال بد أن أذكر قليال مما له تعلق بالزيارة الشرعية نصيحة لزائري ضرحيه ال

  .صلى اهللا عليه وسلم  وزائري قبور الصاحلني
ولزيارة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  آداب وأمور يفعل بـها الناس، منها ما هو حمظور  
جيب االحتراز عنه، ومنها مكروه ومنها مندوب إليه ينبغي االعتناء واالهتمام به لينال الزائر 

سل الزائر ويلبس أنظف ثيابه، وأن يستحضر يف قلبه فمن اآلداب أن يغت ثواب زيارته بكماله،
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شرف املدينة، وأنـها أفضل الدنيا بعد مكة عند بعض العلماء، وأن الذي شرّفت به هو خري 
اخلالئق أمجعني، وليكن مستشعرا لتعظيمه صلى اهللا عليه وسلم، ممتلئ القلب من هيبته كأنه 

 طريقه، فإذا وقع بصره على أشجار املدينة وحرمها يراه، وأن يكثر من الصالة والتسليم عليه يف
زاد من الصالة والتسليم عليه، ويسأل اهللا تعاىل أن ينفعه بزيارته وأن يتقبلها منه، وإذا أتى القرب 
الشريف استدبر القبلة ويستقبل القرب، ويبعد من رأس القرب حنو أربعة أذرع، ويقف ناظرا إىل 

 غاض الطرف يف مقام اهليبة واإلجالل، فارغ القلب من عالئق أسفل ما يستقبله من جدار القرب
الدنيا، مستحضرا يف قلبه جاللة موقفه ومنـزلة من هو حبضرته، مث يسلم وال يرفع صوته، 

السالم عليك يا رسول اهللا، ويدعو لنفسه مبا أمهه وما أحبه ولوالديه وملن شاء من أقاربه : فيقول
مني، مث يأيت الروضة فيكثر فيها الدعاء، ويستحب أن يصوم وأشياخه وإخوانه وسائر املسل

وآداب . لإلمام النووي )) اإليضاح يف مناسك احلج ((هذا ما خلصته من . باملدينة ما أمكنه
زيارة قربه صلى اهللا عليه وسلم كثرية نقتصر منها هنا على ما ذكرناه وسيأيت طرف منها قريبا 

  .إن شاء اهللا تعاىل 
 الطواف، بلغين أن بعض زائري القبور يطوفون بـها، وهو حرام شرعا، فقد قال ومن احملظور

اإليضاح يف مناسك (( و٢٧٥ ص٨ج   ))اموع((اإلمام النووي حمرر املذهب الشافعي يف 
وتبعه على ذلك ابن حجر . الجيوز أن يطاف بقرب النيب صلى اهللا عليه وسلم: ٥٠١ ))احلج

الجيوزأن يطاف :  مانصه٦٣ص  ))ملنظم يف زيارة قرب النيب املعظماجلوهر ا((اهليتمي فقال يف 
بقربه صلى اهللا عليه وسلم  كمانقله النووي رمحه اهللا عن إطباق العلماء، ويوجه بأنـهم 
كماأمجعوا على حترمي الصالة لقربه إعظاما له كذلك أمجعوا على حرمة الطواف بقربه، ألن 

  .ديث الصحيح إاليف مسائل ليست هذه منها اهـالطواف مبنـزلة الصالة كما يف احل
 بدعا حمدثة يف زيارة قربه صلى اهللا عليه وسلم، ٢٦٣ص١ ج))املدخل((وذكر ابن احلاج يف 

ترى من العلم عنده يطوف بالقرب الشريف كمايطوف بالكعبة احلرام، وذلك من : وقال فيه
  .البدع اهـ

ر من الطواف بقربه عليه الصالة والسالم وليحذ:  للشمس الرملي٣٢٠ ص٣ج ))النهاية((ويف 
  .ومن الصالة داخل احلجرة الشريفة بقصد تعظيمه

مل أر خمالفا هلوالء األئمة يف حترمي الطواف بقربه صلى اهللا عليه وسلم ، وقدعلمت أن : قلت
وعلى فرض وجودخمالف هلم فالذي ينبغي ترك .النووي رمحه اهللا نقل إطباق العلماء يف التحرمي

  .واف أيضاخروجا من اخلالف الط
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  .وقد كان كثري من الناس ميسحون قربه الشريف صلى اهللا عليه وسلم باليد ويقبلونه تربكا
بكراهته وبعضهم بإباحته واستحبابه، : واختلف يف ذلك العلماء رمحهم اهللا تعاىل، فقال بعضهم

 اليمين واحملب الطربي، فمن القائلني بإباحته اإلمام أمحدبن حنبل والسبكي وابن أيب الصيف
  . والرملي ووالده وغريهم

ومن القائلني بالكراهة النووي واهليتمي والغزايل والزعفراين وأمحدبن حنبل يف رواية، وعبداهللا 
  .ابن عمر بن اخلطاب وأنس بن مالك رضي اهللا عنهم وابن مرزوق والقليويب وابن احلاج 

: ٥٠٢- ٥٠١ص  ))اإليضاح(( و٢٧٥ ص ٨ج  ))اموع((قال النووي رمحه اهللا تعايل يف 
ويكره مسحه : وقالوا. ويكره إلصاق الظهر والبطن جبدار القرب الشريف قاله احلليمي وغريه

باليد وتقبيله، بل األدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره يف حياته صلى اهللا عليه وسلم ، 
يغتر مبخالفة كثريين من العوام وفعلهم هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، وال 

ذلك، فإن االقتداء والعمل إمنا يكون باألحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، وال يلتفت إىل 
حمدثات العوام وجهاالتـهم، وقد ثبت يف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا 

من عمل : هو رد ويف رواية ملسلممن أحدث يف ديننا ما ليس منه ف: صلى اهللا عليه وسلم  قال
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال. عمال ليس عليه أمرنا فهو رد

 ال جتعلوا قربي عيدا وصلوا علي فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد:  وسلم
رق اهلدى وال يضرك قلة السالكني، اتبع ط: صحيح، وقال الفضيل بن عياض رمحه اهللا ما معناه

وإياك وطرق الضاللة وال تغتر بكثرة اهلالكني، ومن خطر بباله أن املسح باليد وحنوه أبلغ 
بالربكة فهو من جهالته وغفلته ، ألن الربكة إمنا هي فيما وافق الشرع وأقوال العلماء ، وكيف 

  .يبتغى الفضل يف خمالفة الصواب انتهى ملخصا منهما
:  يف مبحث زيارة املدينة املنورة وآدابـها:٢٧٢ و ٢٦٠ ص ١ج  ))اإلحياء(( الغزايل يف وقال

ليس من السنة أن ميس اجلدار وال أن يقبله فإن املس والتقبيل للمشاهد عادة النصارى واليهود، 
  .بل الوقوف من بعد أقرب لالحترام انتهى 

روي عن أنس بن مالك )) : هر املنظماجلو((و))  اإليضاح((وقال اهليتمي أيضا يف حاشية 
ما كنا نعرف هذا  أي : رضي اهللا عنه أنه رأى رجال وضع يده على القرب املكرم فنهاه وقال

أنه ال يستحب التمسح حبائط القرب املكرم وال ))  مغىن احلنابلة((الدنو منه إىل هذا  احلد ويف 
م وهو من أجل أصحابه أن ميل أمحد إىل ما أعرف هذا ، وظاهر كالم األثر: تقبيله، وقال أمحد

وهكذا كان : رأيت أهل العلم باملدينة الشريفة ال ميسون القرب املكرم، قال أمحد: املنع ، فإنه قال
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وضع اليد على القرب ومسه وتقبيله من البدع : وقال الزعفراين . يفعل ابن عمر رضي اهللا عنهما
قال اإلمام أمحد بن : ٦٤)) اجلوهر املنظم((تمي يف اليت تنكر شرعا، انتهى باختصار، وقال اهلي

ال بأس بتقبيل القرب الشريف، وروى بعضهم عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه : حنبل رمحه اهللا
جيوز تقبيل : كان يضع يده اليمىن على القرب الشريف، وقال احملب الطربي وابن أيب الصيف 

إن عدم التمسح للقرب : حلني، وقال السبكي القرب الشريف ومسه وعليه عمل العلماء الصا
الشريف ليس مما قام اإلمجاع عليه، مث ذكر حديث إقبال مروان وهو أن مروان أقبل، فرأى 

هل تدري ما ذا تصنع ؟ فأقبل عليه : الرجل ملتزم القرب الشريف فأخذ مروان برقبته ، مث قال
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ال تبكوا نعم،  إين مل آت احلجر وال اللنب إمنا جئت رسو: فقال

وهذا الرجل امللتزم القرب هو أبو . على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غري أهله 
أيوب األنصاري رضي اهللا عنه، وهذا احلديث أخرجه أمحد والطرباين والنسائي بسند فيه من 

مث أجاب اهليتمي عن أقوال )).  ر املنظماجلوه((ضعفه النسائي ووثقه آخرون انتهى ما يف 
قول أمحد بن حنبل ال بأس به حيتمل نفي احلرمة ونفي الكراهة أي : العلماء املبيحني فقال

ما أعرف هذا، : واملتبادر منه األول كما حقق يف كتب الفقه، ومر أيضا أن اإلمام أمحد قال 
رأيت أهل العلم باملدينة : نع فإنه قالوأن ظاهر كالم األثرم رمحه اهللا أن ميل أمحد إىل امل

وهكذا كان ابن عمر يفعل رضي اهللا عنه ، فتعارض : الشريفة ال ميسون القرب املكرم، قال أمحد
الروايتان عن أمحد رمحه اهللا تعاىل وبـهذا يعارض رواية بعضهم عن ابن عمر أنه كان يضع 

 كان يف بعض األوقات ميسه لغلبة وجد يده اليمىن على القرب الشريف أي إال أن حيمل على أنه
وعليه عمل العلماء إخل  حيتمل رجوع الضمري فيه إىل اجلواز : وقول الطربي وغريه. أوحال

إن عدم : ومعىن ما قاله السبكي. املأخوذ من جيوز وإىل نفس املس والتقبيل واألول أقرب
 أي من إطباق العلماء على ذلك التمسح ليس مما قام عليه اإلمجاع أي ابتداء  فما قاله النووي

وحديث أيب أيوب األنصاري ضعيف، وبتسليم صحته فيجوز أن يكون . صحيح ال مطعن فيه
السلف أمجعوا على ذلك بعد انقراض الصحابة رضي اهللا عنهم أي ملصلحِة فَطِْم الناس عن ذلك 

 ما مر عن أيب املؤدي التمكني منه إىل مفاسد من العوام ال تنحصر كما هو ظاهر، على أن
أيوب مذهب صحايب وليس إمجاعا سكوتيا كما هو ظاهر،  أي ألن شرطه انتشار الواقعة حىت 

وعلى ما وجهنا به ما مر عن ابن عمر .تبلغ علماء العصر ويسكتوا عليها، ومل يوجد ذلك هنا
ء عن رضي اهللا عنه أي من أنه كان يف بعض األوقات ميس القرب لغلبة وجد أو حال حيمل ما جا

غريه أيضا، كما جاء بسند جيد أن بالال رضي اهللا عنه ملا زار النيب صلى اهللا عليه وسلم  من 
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الشام جعل يبكي وميرغ وجهه على القرب، وجاء عن فاطمة الزهراء رضي اهللا عنها أنه صلى اهللا 
عليه وسلم ملا قبض أخذت قبضة من تراب قربه الشريف، وجعلته على عينها وبكت وقالت 

  :نشدة بيتني م
 أن ال يشم مدى الزمان غواليا ما ذا على من  شم تربة  أمحدا

  صبت على األيام عـدن لياليا  صبت علي  مصائب لو  أنـها
ورأيت اخلطيب بن اجلملة ذكر ما قلته، فإنه ملا ذكر عن ابن عمر وبالل رضي اهللا عنهما ما 

مل على اإلذن يف ذلك، واملقصود من ذلك ال شك أن االستغراق يف احملبة حي: قلته مما مر قال
كله االحترام والتعظيم ، والناس ختتلف مراتبهم يف ذلك كما كانت ختتلف يف حياته صلى اهللا 
عليه وسلم، فأناس حني يرونه ال ميلكون أنفسهم بل يبادرون إليه ، وأناس فيهم أناة يتأخرون، 

للهيتمي فتأمل ذلك فإنه مهم جدا، وهو  )) ماجلوهر املنظ((والكل على خري انتهى ما نقلته من 
للسيد )) خالصة الوفا(( يف غاية التحقيق والتدقيق، ونقل اهليتمي أكثره أو كله من كتاب 

املواهب ((ويف . ١١٩للنبهاين ص)) شواهد احلق يف االستغاثة بسيد اخللق((السمهودي كما يف 
  : ق وغريه قال يف شرح قول البوصريي أن العالمة ابن مرزو: للحافظ القسطالين )) اللدنية

 طوىب ملنتشق منه وملتثـم ال طيب يعدل تربا ضم أعظمه

  .ليس املراد به تقبيل القرب الشريف فإنه مكروه 
وعلم مما تقرر كراهة مس مشاهد )): اجلوهر املنظم((و))  حاشية اإليضاح((وقال اهليتمي يف 

)) نسيم الرياض شرح الشفاء((ل فال كراهة، ويف األولياء وتقبيلها، نعم إن غلبه وجد أو حا
  .أن تقبيل القبور بدعة : للقاضي عياض للشهاب اخلفاجي

إذا سلم الزائر النيب صلى اهللا : قال اإلمام مالك يف رواية ابن وهب: البن احلاج)) املدخل((ويف 
 القرب بيده، وقال عليه وسلم يقف، ووجهه إىل القرب ال إىل القبلة ويدنو ويسلم عليه، وال ميس

ترى من ال علم عنده يتمسح بالقرب الشريف ويقبله، ويلقون : ابن احلاج يف موضع آخر منه
عليه مناديلهم وثيابـهم ، يقصدون به التربك وذلك كله من البدع ألن الربكة إمنا تكون 

  .باالتباع له عليه الصالة والسالم اهـ 
ويكره تقبيل التابوت الذي جيعل فوق )) : املنهاجنـهاية احملتاج بشرح (( وقال الرملي يف 

القرب كما يكره تقبيل القرب واستالمه، وتقبيل األعتاب عند الدخول لزيارة األولياء ، نعم إن 
قصد بتقبيل أضرحتهم التربك مل يكره كما أفيت به الوالد رمحه اهللا تعاىل، وقد صرحوا بأنه إذا 

أي أجزاء البيت قبل :  بعصا وأن يقبلها ، وقالوا عجز عن استالم احلجر يسن له أن يشري
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 قوله التربك  هذا هو الواقع يف ٣٤ص٣ج)) النهاية((ويف حاشية الرشيدي على . فحسن اهـ
  .تقبيل أضرحتهم وأعتابـهم فإن أحدا اليقبلها إال هلذا القصد كما هو ظاهر اهـ 

ء خالف، فعند ابن حجر مكروه، ويف تقبيل ضرائح األوليا: ٢٩ص٢ج)) بشرى الكرمي((ويف 
  .وعند الرملي سنة اهـ 

سأل عبداهللا : وقد ذكرنا يف التربك مبنربه صلى اهللا عليه وسلم أن الذهيب والسيد السمهودي قاال
ابن أمحد أباه عن الرجل يتربك مبس منرب النيب صلى اهللا عليه وسلم وتقبيله ويفعل بالقرب مثل 

  .ال بأس به : ذلك ؟ فقال
اصل أن غالب اخلالف املذكور يدور بني الكراهة واإلباحة املستوية الطرفني، وذكرنا أن فاحل

نقل عن الرملي سنية التقبيل، وال خيفى أن الطرفني متفقان على أنه )) بشرى الكرمي((صاحب 
ال يترتب عن التمسح وحنوه العقاب، وأنه ال جيب الندم والتوبة عنه، إذ ال يعصي مرتكب 

ال إمث عليه، فال يهولنك بعض العبارات املشددة املذكورة الىت يقصد منها الزجر الكراهة و
وال شك أن يف ارتكاب املكروه شرعا يف هذا املوقف العظيم . والتنفري، ال التحرمي والتأثيم 

سوء أدب وقلة حياء وعدم احترام للحضرة النبوية، فالتغليظ يف التنفري عن ذلك هنا صواب 
  .ورعاية املناسبات مطلوبة مستحسنة، فكل مقام له مقال مناسب، 

  مهمة 
من آداب الزيارة اليت يتساهلها كثري من زوار ضرحيه الشريف صلى اهللا عليه وسلم  االستغاثة 
والتوسل به واالستشفاع به إىل املعبود حبق جل وعال، وصرح بذلك كثريون من أئمة املذاهب 

  .عتد خبالفهاألربعة ومل نعلم خمالفا هلم ي
ينبغي للزائر :  ٢١٩ص١٢ج  شرحه للزرقاينللحافظ القسطالين و ))املواهب اللدنية (( ففي 

أن يكثر من الدعاء والتضرع واالستغاثة والتشفع والتوسل به صلى اهللا عليه وسلم ،  فجدير 
وبة يف وجيدد الزائر الت: وقال يف موضع آخر منه . مبن استشفع به أن يشفعه اهللا تعاىل فيه

اجلوهر ((وقال ابن حجر اهليتمي يف . حضرته الكرمية، ويسأل اهللا جباهه أن جيعلها توبة نصوحة
يسن للزائر أن يتوسل به يف حق نفسه ويستشفع : ٥١ص  ))املنظم يف زيارة قرب النيب املعظم 

سك من به صلى اهللا عليه وسلم  إىل ربه سبحانه وتعاىل ، قال أصحابنا وغريهم من أهل املنا
كنت جالسا عند : ومن أحسن ما يقول ما جاء عن حممد العتيب رمحه اهللا  قال: مجيع املذاهب 

السالم عليك يا رسول اهللا، مسعت : قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  فجاءه أعرايب فقال
وا اهللا ولو أنـهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا اهللا واستغفر هلم الرسول لوجد: اهللا يقول
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توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا من ذنيب مستشفعا بك يا رسول اهللا إىل ريب عز وجل، مث 
  :بكى وأنشأ

  فطاب من طيبهن القاع واألكم      يا خري من دفنت بالقاع أعظمه
  فيه العفاف  وفيه اجلود والكرم      نفسي الفداء  لقرب أنت ساكنه

 عيناي، فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم  يف النوم، مث استغفر وانصرف ، فحملتين: قال العتيب
وروى . يا عتيب احلق األعرايب فبشره أن  اهللا تعاىل قد غفر له، فخرجت خلفه فلم أجده: فقال

بعض احلفاظ عن أيب سعيد السمعاين أنه روي عن علي كرم اهللا وجهه أنـهم بعد دفنه صلى 
 فرمى نفسه على القرب الشريف، على ساكنه الصالة اهللا عليه وسلم بثالثة أيام جاءهم أعرايب
يا رسول اهللا قلت فسمعنا قولك، ووعيت عن اهللا : والسالم، وحثا من ترابه على رأسه وقال

ولو أنـهم إذ ظلموا : سبحانه وتعاىل ووعينا عنك، وكان فيما أنزل اهللا عليك قوله تعاىل 
ئتك تستغفر يل إىل ريب ، فنودي من القرب أنفسهم جاءوك إىل آخر اآلية، وقد ظلمت نفسي وج

وجاء ذلك عن علي أيضا من طرق أخرى، ويؤخذ من ذلك جتديد . الشريف أنه قد غفر لك
  . التوبة يف ذلك املوقف الشريف

 اهـ وقال ابن حجر ١٧٥ ص٥وذكر قصة علي كرم اهللا وجهه اإلمام القرطيب يف تفسريه ج 
 عن األصمعي أنه رأى أعرابيا وقف على القرب الشريف جاء)) : اجلوهر املنظم((اهليتمي يف 

إن هذا حبيبك وأنا عبدك والشيطان عدوك، فإن غفرت يل سر حبيبك وفاز عبدك : وقال
وغضب عدوك، وإن مل تغفر يل غضب حبيبك ورضي عدوك وهلك عبدك، وأنت يا رب 

كرام إذا مات أكرم من أن تغضب حبيبك وترضي عدوك وتـهلك عبدك، اللهم إن العرب ال
فيهم سيد أعتقوا على قربه، وإن هذا سيد العاملني أعتقين على قربه يا أرحم الرامحني، قال 

  . يا أخا العرب إن اهللا تعاىل قد غفر لك وأعتقك حبسن هذا السؤال: فقلت له: األصمعي
  الزائر ويتوسل به صلى اهللا عليه وسلم)): اإليضاح يف مناسك احلج((وقال اإلمام النووي  يف 

ما حكاه أصحابنا عن : يف حق نفسه ويتشفع به إىل ربه سبحانه وتعاىل، ومن أحسن ما يقول
  .العتيب مستحسنني له اهـ ونذكر إن شاء اهللا عبارته بكماهلا يف مبحث التوسل

ويتوسل به صلى اهللا عليه وسلم  )) : املنهج((وقال شيخ اإلسالم زكريا األنصاري يف شرح 
للشمس الرملي، وذكر احملقق )) النهاية(( نفسه ويستشفع به إىل ربه، ومثله يف الزائر يف حق

يف كتاب احلج مثل عبارة شيخ اإلسالم زكريا األنصاري، )) منهاج الطالبني((احمللي يف شرح 
   .٥١٢ ص ١للخطيب الشربيين ج )) املغين((ومثله يف 
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يستحب ملن زاره : ٥١٧ ص ٣ ج ))نسيم الرياض شرح الشفاء((وقال الشهاب اخلفاجي يف 
من : وقد ذكرت آنفا عن ابن احلاج قوله. صلى اهللا عليه وسلم  أن يدعو ويستشفع به ويتضرع

: جاءه صلى اهللا عليه وسلم  ووقف ببابه وتوسل به وجد اهللا توابا رحيما، وقال يف موضع آخر
ال يرد، ومن اعتقد من توسل به صلى اهللا عليه وسلم  أو استغاث به أو طلب حوائجه منه ف

  . خالف هذا فهو احملروم، وقد ذكرت عبارته بكماهلا 
بعض من صرح بسنية التوسل واالستغاثة به صلى اهللا عليه وسلم عند زيارة ضرحيه  فهؤالء

  . الشريف، وسيأيت إن شاء اهللا بسط هذه املسألة يف مبحث التوسل واالستغاثة
  ليه وسلم  وما يتبع ذلك باب يف مسائل يف زيارة قربه صلى اهللا ع

أنه ليس لزيارته صلى اهللا عليه وسلم  وقت معني، بل هي يف األوقات كلها : األوىل منها
مطلوبة، وإن كانت يف بعضها أشد استحبابا مثل عقيب أداء احلج، وليس هلا وقت هي فيه 

ن األسبوع فله ممنوعة أو مكروهة، فللزائر االتيان بـها يف أي وقت شاء، وإن عني هلا وقتا م
ذلك ، فقد كان صلى اهللا عليه وسلم  يأيت قباء كل سبت كما رواه البخاري ومسلم، ويف 

 فإذا جاز حتديد وقت من كل أسبوع لزيارة قباء تكون - بدل يأيت-رواية يزور راكبا وماشيا 
كذلك زيارة ضرحيه الشريف صلى اهللا عليه وسلم ، فيجوز تعيني وقت هلا من كل أسبوع أو 
غريه، إذ ال فرق بني زيارتيهما بل قربه صلى اهللا عليه وسلم  أفضل من قباء وغريها من املواضع 
كلها، فما جاز يف زيارة قباء من التوقيت جيوز يف زيارة قربه صلى اهللا عليه وسلم كما ال 
خيفى، ومن التزم زيارته يف رأس كل سنة فقد اهتدى بـهديه صلى اهللا عليه وسلم  ومتسك 

ته، وال يضر تعيني ذلك الوقت وحتديده، فلإلنسان ختصيص العبادات املطلقة يف بعض بسن
األزمان، وله توزيعها على األوقات إذا مل مينع من ذلك مانع شرعي، وال مانع هنا أصال، بل 
ورد ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ففي تفسري ابن جرير الطربي عند تفسري قوله 

ثنا : حدثين املثىن قال:  الرعد سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار ما لفظهتعاىل يف سورة
أخربنا ابن املبارك عن ابراهيم بن حممد عن سهل بن أيب صاحل عن حممد بن إبراهيم : سويد قال

السالم : كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يأيت قبور الشهداء على رأس كل حول، فيقول: قال
ويف تفسري ابن كثري يف تفسري . مت فنعم عقىب الدار ، وأبو بكر وعمر وعثمان عليكم مبا صرب

وقد جاء يف احلديث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  كان يزور : هذه اآلية أيضا ما لفظه
سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار، وكذلك : قبور الشهداء يف رأس كل حول، ويقول هلم

 ٤٥ ص ٤ج )) البداية والنهاية((وقال ابن كثري أيضا يف كتابه . ان اهـ أبو بكر وعمر وعثم
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كان النيب صلى اهللا عليه وسلم  يزورهم : قال الواقدي: بعد ذكره رواية البيهقي اآلتية ما لفظه
السالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب : أي الشهداء  كل حول ، فإذا بلغ نقرة الشعب يقول

  . ر يفعل ذلك كل حول، مث عمر مث عثمان اهـالدار، مث كان أبو بك
كان رسول اهللا :  بسنده عن أيب هريرة قال٣٠٦ص ٣ج)) دالئل النبوة((وروى البيهقي يف 

السالم عليكم مبا صربمت : صلى اهللا عليه وسلم  يأيت الشهداء، فإذا أتى فرضة الشعب يقول 
عد النيب صلى اهللا عليه وسلم  يفعله ، فنعم عقىب الدار، مث كان أبو بكر رضي اهللا تعاىل عنه ب

. وكان عمر رضي اهللا عنه بعد أيب بكر يفعله، وكان عثمان رضي اهللا عنه بعد عمر يفعله اهـ
وكالزيارة يف هذا مجيع الطاعات املطلقة اليت مل تقيد بوقت، كقراءةالقرآن والتسبيح والتهليل 

صدقة واالعتكاف وغريها من العبادات والصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وكال
اليت ليس هلا أوقات معينة، فمن عني وقتا من األوقات لقرآءة حزب من القرآن مثال فله ذلك 
وال حرج عليه يف حتديده وتعيينه، ومثل ذلك زيارته صلى اهللا عليه وسلم  وسائر الزيارات 

فيه تنبيها على بطالن تقول املشروعة، وهذا من الواضحات جدا، لكين ذكرته وبسطت القول 
إن تعيني األوقات وحتديدها للزيارات ممنوع وبدعة مذمومة، بل يتجاوزون احلد يف : القائلني

ذلك ويزعمون أنه شرك وعبادة لألوقات احملدودة للزيارات، وزعموا أن تقييد فعل الطاعات 
ترهات والسقطات اليت ال وهذا من ال. املطلقة يف أوقات معينة تشريع، والتشريع من الشركيات

تصدر عن لبيب عاقل فضال عن فاضل عامل ، لكين ذكرت هذا نصيحة هلؤالء املتنطعني وإقناعا 
وما جعل : هلم، ودفاعا عن شريعتنا السمحاء اليت نفى احلرج عنها منـزهلا جل جالله بقوله

نـها من عليكم يف الدين من حرج، ولوال ذلك ما كان ينبغي التعرض هلذه املسألة أل
  . البديهيات اجلليات 

  النذر بزيارة قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  والوصية لعمارته : الثانية 
إذا نذر زيارة قرب النيب صلى اهللا : قال ابن كج )) : اموع((قال اإلمام النووي رمحه اهللا يف 

 قال ٣٢٨ص٣ج)) روضةال((وعبارة النووي يف . عليه وسلم  لزمه الوفاء وجها واحدا اهـ
 إذا نذر أن يزور قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم  فعندي أنه يلزمه الوفاء وجها : القاضي ابن كج

 فإن ٩٢للسبكي ص )) شفاء السقام(( ويف . واحدا، ولو نذر أن يزور قرب غريه فوجهان اهـ
د نذره ويلزمه ذلك أم ما قولكم فيمن نذر زيارة قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم  هل ينعق: قلت

نعم، نقول بانعقاد نذره ولزوم : ال فإن مقتضى قولكم باستحباب الزيارة أن تلزم بالنذر؟ قلت 
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وقد . الزيارة به، وبه صرح القاضي ابن كج من أصحابنا، ومل نر لغريه من األصحاب خالفه
  .وسلم  اهـقدمنا عن العبدي املالكي لزوم النذر بزيارة قرب النيب صلى اهللا عليه 

ولو  : ٧٨ص )) اجلوهر املنظم(( و٥١٩ص )) حاشية اإليضاح((وقال ابن حجر اهليتمي يف 
نذر زيارة قربه صلى اهللا عليه وسلم  لزم الوفاء به ملا علمت أنـها  من القرب املؤكدة، وكذا 

. ر اهـزيارة قرب غريه صلى اهللا عليه وسلم  مما تسن زيارته  ألنه قربة مقصودة فلزمت بالنذ
أقره :  بعد نقله عبارة ابن كج ٢٧١ص )) الساجد يف أحكام املساجد((وقال الزركشي يف 
  . الرافعي وغريه اهـ

فثبت أن من نذر زيارة قربه صلى اهللا عليه وسلم  لزمه الوفاء باتفاق الشيخني وغريمها، بل مل 
وصية لعمارة ضرحيه خيالفهم يف ذلك أحد من األصحاب كما قاله اإلمام السبكي، وأما ال

جيوز للمسلم والذمي  :٩٨ ص ٦ج )) الروضة((الشريف فهي جائزة أيضا فقد قال النووي يف 
الوصية لعمارة املسجد األقصى وغريه من املساجد ، ولعمارة قبور االنبياء والعلماء والصاحلني 

  . ملا فيها من إحياء الزيارة والتربك بـها اهـ
وإذا أوصى جلهة عامة فالشرط أن ال تكون معصية كعمارة ): )املنهاج((وقال النووي يف 

فإذا انتفت املعصية فال فرق بني أن : ٤٠ص٣وقال اخلطيب الشربيين يف شرحه ج. كنيسة
يكون قربة كالفقراء وبناء املساجد وعمارة قبور األنبياء عليهم الصالة والسالم، وأحلق الشيخ 

ملا فيها من إحياء الزيارة والتربك بـها ، أو مباحة ال أبو حممد بـها قبور العلماء والصاحلني 
  .تظهر فيها القربة كالوصية لألغنياء اهـ 

وابن كج هو اإلمام أبو القاسم يوسف بن أمحد بن يوسف بن كج الدينوري الشافعي من 
كان : ٣٥٥ ص ١١ج )) البداية والنهاية((قال ابن كثري يف . ٤٠٥أصحاب الوجوه، تويف سنة 

انتهت )) : شذرات الذهب((وقال يف . أئمة املذهب الشافعي وله يف املذهب وجوه غريبة أحد 
إليه الرياسة ببلده يف املذهب، ويف  طبقات ابن شهبة  أنه أحد األئمة املشهورين، وحفاظ 

وهو مطول، وقد وقف )) التجريد((املذهب املصنفني، وأصحاب الوجوه املتقنني، ومن تصانيفه 
هو اإلمام أحد أركان املذهب، : البن السبكي)) طبقات الشافعية(( ي اهـ ويفعليه الرافع

  . وأطنبوا يف وصفه حبيث يفضله بعضهم على الشيخ أيب حامد
أنه مجع بني رئاسة العلم والدنيا، وله وجه يف املذهب الشافعي، وصنف )) وفيات األعيان((ويف 

وهو يف اللغة اسم .  وتشديد اجليم اهـوكج بفتح الكاف. كتبا كثرية انتفع بـها الفقهاء
  .للجص الذي يبيض به احليطان
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  الثالثة النية والقصد إىل زيارة مسجده صلى اهللا عليه وسلم  أيضا 
يستحب للزائر أن ينوي مع زيارته صلى اهللا  : ٤٨٩ص )) اإليضاح(( قال اإلمام النووي يف 

 مسجده صلى اهللا عليه وسلم  والصالة فيه اهـ عليه وسلم  التقرب إىل اهللا تعاىل باملسافرة إىل
يف باب زيارة قربه الشريف صلى اهللا عليه )) املواهب اللدنية((وقال احلافظ القسطالين يف كتابه 

ينبغي ملن نوى زيارة قربه صلى اهللا عليه وسلم أن ينوي مع ذلك زيارة مسجده : وسلم
وقال ابن . اليت ال تشد الرحال اال إليها اهـالشريف والصالة فيه، ألنه أحد املساجد الثالثة 

يستحب :قال العلماء من الشافعية وغريهم : ٣٣ص )) اجلوهراملنظم((حجر اهليتمي يف كتابه 
للزائر أن ينوي مع زيارته صلى اهللا عليه وسلم  التقرب بشد الرحل والسفر إىل مسجده صلى 

  .اهللا عليه وسلم  والصالة واالعتكاف فيه اهـ 
  بعة زيارة املشاهد واملزارات اليت باملدينة املنورة الرا

وينبغي أيضا بعد زيارته صلى اهللا عليه وسلم  )): املواهب اللدنية((قال احلافظ القسطالين يف 
أن يقصد املزارات اليت باملدينة الشريفة، واآلثار املباركة، واملساجد اليت صلى فيها صلى اهللا 

  .اهـ عليه وسلم  التماسا لربكتها 
يسن : ٧٤ص )) اجلوهر املنظم يف زيارة قرب النيب املعظم((قال الشيخ ابن حجر اهليتمي يف 

للزائر أن يأيت متطهرا قبور الشهداء بأحد، ويبدأ بسيد الشهداء محزة رضي اهللا عنه، واألفضل 
أن يكون ذلك يوم اخلميس، ألن املوتى يعلمون أي يزيد علمهم لألدلة على دوام علمهم  

عن حممد بن واسع، )) اإلحياء((بزوارهم يوم اجلمعة، ويوما قبله ويوما بعده كما نقله يف 
ويستحب استحبابا متأكدا أن يأيت متطهرا مسجد قباء، ناويا التقرب بزيارته والصالة فيه 

صالة يف مسجد قباء كعمرة،  واألوىل أن يكون ذلك يوم السبت ، ويسن : للحديث الصحيح
، ويسن له أيضا ١٩ر اليت باملدينة وهي مشهورة ألهلها، وذكرت منها يف احلاشية أن يأيت اآلبا

  .أن يأيت املساجد اليت باملدينة وهي حنو ثالثني موضعا انتهى ملخصا
  االستئجار على إبالغ السالم له صلى اهللا عليه وسلم  والدعاء عند قربه الشريف : اخلامسة

ويصح االستئجار على الدعاء عند : ٥١٩ص )) يضاححاشية اإل((قال ابن حجر اهليتمي يف 
القرب الشريف، ألنه مما يقبل النيابة وال يضر اجلهل به ، وكذا على إبالغ السالم له صلى اهللا 
عليه وسلم، ال على نفس الوقوف عند القرب ألنه ال يقبل النيابة إذ فائدته ال تتعدى إىل املستأجر 

  .ة يف مجيع ذلك اهـ خبالف الدعاء ، واجلعالة كاإلجار
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  السادسة أخذ التراب من قربه صلى اهللا عليه وسلم  وسائر قبور الصاحلني للتربك 
اعلم أن كثريا من الناس يأخذون التراب من قبور الصاحلني للتربك والتداوي، ومن العلماء الذين 

الورع أدركناهم من يستحسن ذلك، ومنهم من يكرهه، ومنهم من حيرمه، كشيخنا العالمة 
الزاهد، الشيخ حسني بن حممد املعروف بعطا، فقد كان مينع أخذ التراب من قبور الصاحلني، 
وقد أخربين من أثق به وهو حممد بن حسني الزاهد أن الشيخ سئل عن ذلك، فأجاب بأنه ممنوع 

هـ أنه سأل بنفسه ١/١/١٤٢٣حرام، وأخربين أيضا تلميذه الشيخ هلوله ِتفَو يوم اجلمعة 
وكنا حينئذ يف : شيخ حسينا عن هذه املسئلة، فأجابه بأن ذلك ممنوع ، وقال الشيخ هلوله ال

زيارة الشيخ عثمان بن الشيخ حسن معلم ، وكان طلب مين شخص من احملبني له أن آخذ له 
وأخربين أيضا تلميذه الشيخ حممد . التراب من قربه ، فلما سألت الشيخ وأجابين مبنعه امتنعت 

  .إن أخذ التراب من القبور حرام : أنه مسع الشيخ حسينا يقولغَيِد  
أن : ٢٣٠- ٢٢٩ص)) النور السافر (( وممن ذهب إىل جواز ذلك اإلمام الطنبداوي، ففي 

: العالمة الطنبداوي كان يضع تراب بعض قبور األولياء يف إناء فيه ماء مث يشرب، وعبارته
كنت أيام : عروف أفلح حمدث الديار اليمنية قالحكى العالمة احلافظ مجال الدين حممد بن امل

" األعلية"قراءيت على الطنبداوي أخرج معه يف األسبوع يوما نزور السبعة املشهورين املسمني بـ
مجع على غري قياس، ألنـهم يريدون مجع علي، فكلما وصل إىل قرب واحد منهم قرأ ماشاء اهللا 

 يأمرين أن آتيه بإناء من ماء، فيضع من تراب تعاىل وأهدى ذلك إىل روح صاحب القرب، مث
  .هو ترياق جمرب : القرب فيه ويشرب، مث يأمرين أن أفعل مثله، ويقول يل 

والطنبداوي هو الشيخ أمحد بن الطيب بن مشس الدين البكري الصديقي الشافعي، شهاب 
ن العلم ماارتقى إليها الدين شيخ اإلسالم احلرب اإلمام العارف باهللا القانت األواه، بلغ غاية م

أهل ذلك الزمن، كان مع أهل عصره مبنـزلة الشمس مع النجوم، وكان شديد التصلب 
والصدع باحلق، الخياف يف اهللا لومة الئم، وانتهت إليه رئاسة الفتوى والتدريس مبدينة زبيد، 

لى  جملدات، وله ع٤ يف)) التنبيه((وله فتاوي مشهورة عليها االعتماد بزبيد، وشرح 
طالعت مجيع : ومن عجيب ما مسعته منه أنه قال: حاشية، قال الشيخ صاحل النماري)) العباب((
للقاضي الطيب الناشري يف ليلة واحدة، وهو جملدان ضخمان، )) اإليضاح شرح احلاوي((

كان الفوائد : مسعته يقول : وقال اخلوالين . وعلقت من كل باب فائدة، وهذا خرق عادة: قال
تها تلك الليلة ثالثة كراريس، وكان مولد الطنبداوي بعد السبعني ومثامنا ئة تقريبا، اليت كتب

   . اهـ ٩٤٨وتويف رمحه اهللا سنة مثان وأربعني وتسعمائة 
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وممن أباح ذلك بل وأَكْلَ القليِل منه الربهان بن مجعان وغريه، فقد قال الفقيه العالمة مجال 
: ١٧٥ص١ج ))عمدة املفيت واملستفيت((هدل يف كتابه الدين حممد بن عبد الرمحن بن حسن األ

حيرم أكل تراب املقربة املنبوشة الذي قد خالط صديد املوتى يقينا، أما عند الشك فاألصل 
جيوز أكْلُ القليِل من قبور األولياء للتربك، وقد جرّب : قال الربهان بن مجعان وغريه. الطهارة

رواه . يث تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربناويستأنس له حبد: قلت. للتربك ونفع
مسلم من حديث عائشة مرفوعا، فإنه يفيد أن للتربة مدخال يف الشفاء يف اجلملة، وإذا انضم 

  .إىل ذلك أخذه من قرب ويل توفرت الربكة اهـ
عالم سري أ((ومما يدل على جواز ذلك أخذ تراب قرب سعد بن معاذ رضي اهللا عنه، ففي : قلت

حجة اهللا على (( كالمها للحافظ الذهيب، و٥٢٢ص )) السرية النبوية(( و٢٨٩ص ١ج)) النبالء
أخرج ابن سعد وأبو نعيم من طريق حممد بن املنكدر عن  : ٤٩٩ص ٢للنبهاين ج)) العاملني

قبض إنسان بيده من تراب سعد بن معاذ، فذهب بـها مث : حممد بن شرحبيل بن حسنة قال
سبحان اهللا سبحان : د ذلك فإذا هي مسك، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمنظر إليها بع

احلمد هللا لو كان أحد ناجيا من ضمة القرب لنجا منها : اهللا حىت عرف ذلك يف وجهه، فقال
ففي هذا تقرير منه صلى اهللا عليه وسلم . سعد، ضم ضمة مث فرج اهللا عنه اهـ واللفظ للنبهاين 

  .قر على غري مباح على ذلك وهو ال ي
ومما يستدل به على اجلواز ما ذكره غري واحد من أن سيدتنا فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم  أخذت قبضة من تراب قربه صلى اهللا عليه وسلم  ملا مات ودفنوه، وممن ذكر ذلك 

بأحوال الوفا (( واحلافظ ابن اجلوزي يف ٥٤٧ ص ٢ج)) املغين((ابن قدامة احلنبلي يف 
وعن علي كرم اهللا وجهه ملا مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  جاءت : وعبارته)) املصطفى

فاطمة رضي اهللا عنها، فأخذت قبضة من تراب القرب فوضعته على عينيها فبكت، وأنشأت 
  :تقول 

 أن ال يشم مدى  الزمان غواليا ما ذا على من شم  تربة أمحدا

  صبت على األيام عـدن لياليا  صبت علي مصائب لو أنـها
سري أعالم  (( وقد يعترض على استدالل حديثها بأن الذهيب تكلم فيه ، فقد قال  يف 

ماذا على من شم تربة أمحدا إىل : ومما ينسب إىل سيدتنا فاطمة وال يصح: ١٣٤ص٢ج))النبالء
الة دهشة وحرية البيتني اهـ وبفرض صالحيته لالستدالل فال خيفى أن احلالة حينئذ كانت ح

واستغراق يف مصيبة وفاته صلى اهللا عليه وسلم ، حىت قال سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا 
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عنه فيها ما قال مع قوة يقينه وكمال إميانه، وقد ذكرنا آنفا أن اهليتمي محل ما وقع عن السيدة 
ك فنستدل به فاطمة على غلبة وجٍد وحاٍل، وأيضا فال ندري قصدها من أخذها، أكان للترب

على جواز األخذ، أم كان ألمر آخر كالتسلي مثال ، كما يفعله بعضهم من أخذ ثياب من 
مات منهم أو عصاه أو حنو ذلك مما له اتصال مبيتهم للتصرب عنه، وكالتذكار كما يأخذ بعضهم 

  .صورته ليتذكروا بـها فقيدهم الراحل فال ينسوه، أو غري ذلك 
كان يفعله بعض السلف رمحهم اهللا من أخذ التراب من بعض قبور ومما يستأنس للجواز ما 

أن عبد اهللا بن :  ما حاصله ٢٥٨ ص ٢للحافظ أيب نعيم ج )) حلية األولياء((الصاحلني، ففي 
غالب قتل شهيدا ، فلما دفن كان الناس يأخذون من تراب قربه، كأنه مسك يصرونه يف 

ومثله . ن قرب عبد اهللا بن غالب ريح املسك اهـكان يوجد م: وقال مالك بن دينار. ثيابـهم
   .٣٣٤ ص ٣للحافظ ابن اجلوزي ج )) صفة الصفوة((يف 

ملا دفن عبد اهللا بن الغالب كان يفوح من : ٨٦البن رجب احلنبلي ص)) لطائف املعارف((ويف 
: قالتراب قربه رائحة املسك، فرؤي يف املنام ، فسئل عن تلك الرائحة اليت توجد من قربه ، ف

  تلك رائحة التالوة والظمأ اهـ 
وكذلك أخذُ الناِس تربةَ قِرب اإلمام البخاري رمحه اهللا، ذكر ذلك احلافظ العسقالين يف مقدمة 

إرشاد الساري شرح صحيح ((واإلمام القسطالين، وعبارته يف . ٤٩٣ص )) الفتح((
ته فاح من تراب قربه وملا صِلي على اإلمام البخاري ووضع يف حفر: ١٣٩ص ١ج)) البخاري

. رائحة طيبة كاملسك، ودامت أياما، وجعل الناس خيتلفون إىل قربه مدة يأخذون منه اهـ
   .١٦-١٥ ص ١ج )) املرقاة شرح املشكاة((وذكر مثل ذلك مال علي بن سلطان القاري يف 

ربك من وباجلملة فالذي مييل إليه القلب وهو املتجه إن شاء اهللا جواز أخذ التراب للت: قلت
قبور الصاحلني إذا مل يكن ثَم مانع، مثل كونـها ملك حمجور عليه ال يعترب رضاه، أو 
كونـها من حرم مكة املشرفة، فإن ترابه ال جيوز إخراجه من احلرم أو حنو ذلك مما 
يقتضي احلرمة، وأما إذا كان تراب القرب ملكا لآلخذ املتربك فال يظهر وجه يقتضي منعه 

لكه، إذمل يرد دليل بنهي ذلك، واألصل إباحة التصرف مبلكه، وكذلك إذا من تصرفه مب
ويدل على . أذن له املالك الذي يعترب شرعا إذنه، أو كانت املقربة يف موات ال ميلكها أحد
كان الناس : اجلواز قياسا ما ذكره الذهيب وابن السبكي وابن العماد احلنبلي، فقد قالوا

أيب إسحاق الشريازي للتربك وهو ينظر إليهم فال ينهاهم عن يأخذون تراب نعلي اإلمام 
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فإذا كان تراب نعلي الصاحلني يتربك به اورته واتصاله بأقدامهم فكذلك يتربك . ذلك
بالتراب الذي يضم أجساد الصاحلني، فإنه إذا جاز التربك بتراب األقدام فقط فالتربك 

وقد ذكرنا أن ضرحيه صلى اهللا . أجدربالتراب الذي تشرف مبجاورة اجلسد كله أوىل و
عليه وسلم أفضل البقاع إمجاعا، ومعلوم أن فضيلة تربته الطيبة وبركتها مل تكن إال من 
جوارها لسيد اخللق وأفضلهم صلى اهللا عليه وسلم، فال مانع حينئذ من تشرف التربة 

  . ااورة لورثته صلى اهللا عليه وسلم بـهم وأن تكون فيهاالربكة
نذكر إن شاء اهللا أن كثريا من املفسرين واحملدثني والفقهاء وغريهم ذكروا قبورا يتبرك وس

بـها ويستسقى بـها ويستجاب الدعاء عندها، فمن أخذ تربة مباركة لينال ما جعل اهللا 
  .فيها من الربكة مل يأت بسوء وال بأس مبا فعله كما الخيفى 

اخينا ومن العلماء العاملني الذين أدركناهم، فقد كان ومما يؤيد ذلك ما رأيناه من بعض مش
ويقوي اجلواز أيضا القياس . أكثرهم ال مينعون أحدا عن أخذ التراب تربكا من قبور الصاحلني

على تمسِح القبور للتربك، فقد صرح كثريون مبشروعيته كما ذكرناه، فإذا جاز التمسح بالقبور 
  .اب منها للتربك أيضا، إذ ال فرق بينهما كما يظهر للتربك فكذلك جيوز أخذ التر

ومما يدل على اجلواز أيضا أن العلماء الناقلني أَخذَ التراب من القبور ذكروا ذلك يف معرض 
املدح ملن يترمجون عنهم، وال خيفى أن املدح ال يكون إال مبا يستحسنه املادح ممن ميدحه، 

بـهم وأهليِتهم لذلك، فلو ال أنـهم يستحسنون ذلك فمدحوهم على بلوغهم رتبة التربك بترا
وقد صرح العلماء بأن من . مل يذكروه، وإن ذكروه مل يسكتوا عليه، بل نقدوا واعترضوا عليه
إن من القائلني جبواز أخذ : نقل شيأ وهو يستحسنه فهو قائل به، فعلى هذا يصح أن نقول

 اجلوزي والقسطالين وغريهم ممن نقل على التراب من قبور الصاحلني احلفاظ أبو نعيم وابن
  .هذا ما ظهر والعلم عند اهللا تعاىل . وجه االستحسان أخذ تراب القبور

وأما إفتاء شيخنا الشيخ حسني باملنع فهو جممل غري مفصل، فيحتمل أن حيمل مبا إذا كان 
  .  واهللا أعلمالتراب ملكا للغري ومل يأذن يف أخذه أو حنو ذلك مما يقتضي احلرمة بسبب آخر

  لطيفة
األنوار السنية يف الوظيفة ((قد يؤخذ التراب من قبور الصاحلني أيضا لالستشفاء، ففي كتاب 

يعين نوازل السهيلي من فتاوي املتأخرين جواز أخذ التراب )) النوازل((يف : ٣٣٩ص)) الزورقية
بتراب سيدي أيب " فاس"من قبور الصاحلني لالستشفاء به، كما يفعله أهل هذه البلدة يعين 
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أخذ : قلت.  ودليله فعل السلف ذلك يف قرب محزة رضي اهللا عنه اهـ: غالب وغريه ، قال
أن تراب : ٤٥١ص))حاشية اإليضاح((وذكر اهليتمي يف . التراب من قرب محزة مل أرمن ذكره

تنقيح روضة األزهار ومنية السادات ((ويف . محزة الذي يؤخذ من مسيل عنده دواء للصداع
: ٢٣٣للشيخ حممد بن حممد بن عمر خملوف ص)) األبرار يف مناقب سيدي عبد السالم األمسر 

. تراب الشيخ عبد احلميد الصغري شفاء من العلل العظام )): روضة األزهار((قال يعين مؤلف 
قد جئت زائرا وبعيين رمد، فجعلت فيهما شيئا يعين من التراب فربئتا : وقال كمال الربموين 

واحلاصل أن ذلك مما جرب . ب، وشاهدت غريي جعل التراب على عينه فربئ يف يومهبالقر
  .فصح، ولذا يعرف عند الناس بأيب تربة اهـ

واشتهر أن تراب قرب سيدي الشيخ علي بن ميه املركي دواء ألمراض كثرية ، فقد أخربين الشيخ 
وقال . ه جرب ذلك وصححممد نور بن الشيخ أيب علي بن الشيخ حممد بن الشيخ علي ميه أن

وقد عاجلت بـها بعض املرضى فنفعهم : قال. إن تراب هذا القرب دواء للصرع واجلنون : يل
  .اهللا بـها وحصل هلم الشفاء 

 أن ٨٠للهيتمي ص)) اجلوهر املنظم(( واعلم أن اهللا تعاىل جعل يف بعض األتربة خواصا، ففي 
ريهم للشفاء من احلمىشربا وغسال، لكن يف املدينة حفرة معروفة قد جربـها العلماء وغ

الشرب هو الوارد عند ابن النجار، ملا أصابت احلمى بين احلرث قال هلم النيب صلى اهللا عليه 
تأخذون من ترابه فتجعلونه يف ماء مث : وما نصنع به؟ قال: أين أنتم من صهيب؟ قالوا: وسلم

ضنا شفاء ملريضنا بإذن ربنا، ففعلوا بسم اهللا تراب أرضنا بريق بع: يتفل عليه أحدكم ويقول
ذلك فتركهم احلمى، وألجل وروده أعين الشرب حلّ وإال فأكل التراب وشربه حرام ألنه 
مضر اهـ وقد جعل اهللا يف تراب آثار فرس جربيل عليه السالم خاصية كما ذكره كثري من 

، مث ألقي عليه قبضة من إن السامري صاغ ألتباعه من حلي بين إسرائيل عجال: املفسرين، فقالوا
فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتـها، مث أحياه اهللا : أثر فرس جربيل، وهو معىن قوله تعاىل

فكذلك  ألقى السامري فأخرج هلم : وصار حيوانا له خوار كخوار العجل، وذلك قوله تعاىل
 عليه السالم،  وما ألقاه السامري هو قبضة من أثر فرس جربيل: عجال جسدا له خوار، قالوا

وقد علم السامري أن ما ألقي عليه شيء من أثر فرسه أحياه اهللا فيصري حيوانا، فسبحان من 
جعل بركات الصاحلني تسري إىل من قاربـهم ورِزق جبوارهم واالتصال بـهم، فأحيا اجلماد 

  .بتراب موطئ دابة لركوب ملك الوحي عليها 
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نا من أن أخذ التراب للتربك من قبور الصاحلني يؤدي وما قد يتخيله بعض املتعسفني يف عصر
إىل الشرك وعبادة القبور هو مما ال يتصوره عقل سليم، وال يقتضيه رأي سديد، بل هو من 
األوهام اليت ال أصل هلا كما هو ظاهر لكل منصف، وزعموا أن أخذ التراب احترام للقبور 

وتـهور عجيب ، وظاهر ظهور الشمس يف وهذا حتكم !! وتعظيم هلا، وذلك يكون عبادة هلا 
  . رابعة النهار أن ذلك ال يكون شركا بل وال عالقة له به

وقد مر بنا أن تقبيل القبور جائز مطلوب أو مكروه، فكيف يكون أخذ التراب شركا مع 
 مع أنه من أركان احلج والعمرة، - أنـهما يف االحترام على حد سواء ، بل الطواف بـها

 ال يكون شركا كما ذكرناه مع أنه -  ورد يف احلديث إال يف أشياء استثين بـهاوكالصالة كما
أعلى وأبلغ بكثري يف االحترام من أخذ التراب، فإذا كان الطواف بالقبور حراما فقط فكيف 
يكون أخذ ترابـها شركا وخروجا عن ملة اإلسالم، فعياذا باهللا من تالعب الشيطان 

  .  ألوهام وتسويالته، واتباع اهلوى وا
  خامتة يف تربك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مباء املطاهر وغريها وتربك الفاضل باملفضول

وكما يتبرك برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبصاحلي املسلمني كذلك كان رسول اهللا صلى 
  .اهللا عليه وسلم يشرب من ماء املطاهر رجاء بركة أيدي املسلمني 

عن ابن : يف باب الوضوء من املطاهر من كتاب الطهارة) جممع الزوائد(اهليثمي يف قال احلافظ 
ال بل : يارسول اهللا أتوضأ من جر حديد خممر أحب إليك أم من املطاهر؟ قال: عمر قال قلت

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : من املطاهر، إن دين اهللا يسر احلنيفية السمحة، قال
رواه الطرباين يف األوسط . ر فيؤتى باملاء فيشربه يرجو بركة أيدي املسلمنييبعث إىل املطاه

 ورجاله موثوقون وعبد العزيز بن أيب رواد ثقة ينسب إىل اإلرجاء اهـ

عبد العزيز بن أيب رواد بفتح الراء وتشديد الواو صدوق )): تقريب التهذيب((قال احلافظ يف 
هـ، رواه عنه أصحاب السنن األربعة والبخاري ١٥٩نة عابد رمبا وِهم ورمي باإلجاء، مات س

  .يف التعاليق 
عبد العزيز ثقة يف احلديث، : قال حيىي القطان: للحافظ العسقالين)) تـهذيب التهذيب((ويف 

كان رجال صاحلا وكان مرجيا وليس : ليس ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه، وقال أمحد
صدوق ثقة يف احلديث متعبد، : ثقة، وقال أبوحامت: بن معنيهو يف التثبت مثل غريه، وقال ا

: كان يرى اإلرجاء، وقال ابن مبارك: ليس به بأس، وقال حيىي بن سليم الطائفي: وقال النسائي
ويف بعض أحاديثه ما ال يتابع عليه، : كان يتكلم ودموعه تسيل على خده، وقال ابن عدي
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وله أحاديث وكان مرجيا، وكان معروفا بالورع : الوكذا قال ابن سعد يف الطبقات، ق: قلت
ثقة : كان ضعيفا، وأحاديثه منكرات، وقال احلاكم: والصالح والعبادة، وقال علي بن اجلنيد

هو متوسط : صدوق يرى اإلرجاء، وقال الدارقطين: عابد جمتهد شريف النسب، وقال الساجي
كان غاليا يف اإلرجاء، : ة، وقال اجلوزجاينثق: يف احلديث ورمبا وِهم يف حديثه، وقال العجلي

كنت إذا نظرت إىل عبد العزيز رأيت كأنه يطلع إىل القيامة، انتهى : وقال شعيب بن حرب
  .باختصار 

فثبت االستدالل حبديثه، وكذلك إذا . فلم يضعف عبد العزيز بن أيب رواد غري علي بن اجلنيد
ا ألنه من فضائل األعمال وقد وقع اإلمجاع على فرضنا ضعفه يستدل به على هذه القضية أيض

، اجلَر واِجلرار مجع جرة وهو "من جر حِديد خممر"وقوله . عمل األحاديث الضعيفة يف الفضائل
لعل : قال بعضهم" أتوضأ"املغطّى، كما يف النهاية، وقوله : اإلناء املعروف من الفخار، واملخمر

  .الصواب الوضوء 
عليه وسلم حيسر ثوبه ليصيبه ماء املطر حرصا على حصول الربكة اليت نصت وكان صلى اهللا 

، ويأيت هذا إن شاء اهللا يف باب التربك بأول مطر }ونزلنا من السماء ماء مباركا{عليها آية 
  . السنة

وكان أيوب عليه السالم تربك ِبجراٍد خر عليه كما رواه البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة 
  .هللا عنه، ويأيت إن شاء اهللا يف آخر باب التربك بأول مطر السنة أيضارضي ا

وطلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الدعاء من عمر رضي اهللا عنه كما رواه أبو داود وغريه 
ال : استأذنت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف العمرة فأذن يل وقال: عن عمر رضي اهللا عنه قال

أشركنا يا : كلمة ما يسرين أن يل بـها الدنيا، ويف رواية قال:  دعائك، فقالتنسانا يا أُخي من
حديث حسن : حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وقال: قال النووي. أُخي يف دعائك

  .صحيح 
يف هذا احلديث دليل : ١٩٧ص٢ ج))دليل الفاحلني شرح رياض الصاحلني((قال ابن عالن يف 

يم من املسافر ووصيته بالدعاء له يف مواطن اخلري ولو كان املقيم أفضل على استحباب طلب املق
من املسافر، وإن كان يعرف أنه يدعو له فال بأس أن يذكره بالدعاء ال سيما إن كان سفره 

  .عبادة كحج أو عمرة أو غزٍو 
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ن الدعاء هذا حنو ما أمرنا به النيب صلى اهللا عليه وسلم م: وقال ابن عالن أيضا يف موضع آخر
له والصالة عليه وسؤال الوسيلة له وإن كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أفضل ولد آدم، وكذا 

  .أشركنا يف دعائك يأ أُخي : قوله صلى اهللا عليه وسلم لعمر
وقد تربك عمر رضي اهللا عنه بدعاء أويس القرين رمحه اهللا، ففي صحيح مسلم أنه صلى اهللا 

إن استطعت أن يستغفر : ي اهللا عنه يف حديث أويس القَرِني الطويلعليه وسلم قال لعمر رض
  . استغفريل فاستغفر له : لك فافعل، فقال له عمر

ومعلوم أن عمر أفضل من أويس باإلمجاع، لكن طلب منه الدعاء الستكثار اخلري واغتنام 
  . الفرص بدعاء الصاحل الذي ترجى إجابة دعائه

د أن يستكثر من اخلريات ويطلبها من مظانـها اجللية واخلفية فإن فاحلاصل أن املطلوب من العب
املؤمن ال يشبع منها حىت يكون منتهاه اجلنة، وأن يتربك بكل ما جعل اهللا فيه الربكة وإن كان 

  .مفضوال أو كان من غري الصاحلني كماء املطر وحلم األضحية وحنومها
ه وسلم يشرب من املطاهر رجاء بركة أيدي فإذا كان سيد األولني واآلخرين صلى اهللا علي

املسلمني مع استغنائه وعدم احتياجه إىل ذلك فكيف يليق بنا وبأمثالنا املذنبني احملتاجني لكل 
ذرة من الربكات واخلريات أن نستنكف من الطموح إىل الربكات ونسأم من التعرض هلا، كال 

ديه ويتمسك بسنته ويرجو من بركات بل الذي ينبغي لكل ذي رغبة يف اخلري أن يهتدي بـه
لقد : املسلمني ماكان يرجو منها خري خلق اهللا أمجعني، فإنه القدوة لكل مؤمن، قال اهللا تعاىل
واهللا . كان لكم يف رسول اهللا إسوة حسة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر وذكر اهللا كثريا 

  .سبحانه وتعاىل أعلم وهو املوفق 
  خالصة املقصد األول

لقد ذكرنا يف هذا املقصد أنواعا من التربك برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبآثاره ومبا له تعلّق 
واتصال به يف حياته وبعد مماته، وما زال الناس يتربكون بتلك اآلثار من عهده صلى اهللا عليه 

    .وسلم إىل اآلن
امته وريقه وعرقه وثيابه والتربك يف حياته برؤيته ووضوءه وشعره وأظفاره ومضمضته وخن

وسواكه وسؤره واملاء الذي غمس فيه يده الكرمية واملاء املتفجر من بني أصابعه وحنو ذلك قد 
  .اتفقت عليه األمة وال أعلم فيه خالفا بينهم يف ذلك

وأما بعد وفاته صلى اهللا عليه وسلم فقد يوجد أفراد ينكرون التربك بآثاره صلى اهللا عليه وسلم 
تقاد باطل وخيال فاسد، بل هو إما حمض عناد ومترد، أو جهل عجيب، أو جتاهلٌ وتعاٍم وهذا اع
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عن رؤية ساطع نور احلق، وقد يكون ناشئا عن حقد كمني يف قلوب حمجوبة، وصدور 
مشحونة باألفكار اخلاطئة، واألوهام الكاذبة، واالعتقادات الباطلة، لكن ال يتمادى على هذا 

 ما ذكرناه من لوامع األدلة وقواطع مِلن التعصب والتعسف إذا عاالنكار منصف متحرر ع
  . احلجج والرباهني الساطعة

كثر التربك أن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما كان ي) تـمهيد هذا الكتاب(وقد ذكرنا يف 
يف على عقله من اهتمامه بذلك، وأن احلافظ ابن بآثار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت ِخ

شط، وفيها وم: بلغين أن بالديار املصرية من آثاره صلى اهللا عليه وسلم مكْحلُة وقيل: كثري قال
قطعة " رباط األثار"يف : إىل اآلن نعل مفردة يف دار احلديث األشرفية، وأن احلافظ السيوطي قال

نا أنه خشب وحديد وأشياء أخرى من آثار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتربك بـها، وذكر
قطعة من قميصه وشعرة من " بوسنة"يوجد باملسجد األقصى بعض شعراته الشريفة، ويف 

شعراته، ويف تركيا أيضا كثري من آثاره صلى اهللا عليه وسلم مثل قوسه وسيفني وبردته ورايته 
  .وغري ذلك، وبدمشق شعرة حيتفلون هلا احتفاال كبريا 

أسد "و" سري أعالم النبالء"و" البداية والنهاية"لم عن ونقلت يف باب حمبته صلى اهللا عليه وس
أن ابن عمر رضي اهللا عنه كان يصب املاء يف أصل شجرة نزل حتتها النيب صلى اهللا عليه " الغابة

   .وسلم لكيال تيبس
وذكرنا يف باب التربك مبوضع والدته صلى اهللا عليه وسلم أنه يتربك به إىل اآلن وأن اإلمام 

  .ه صرح باستحباب زيارة ذلك املوضعالنووي وغري
ويف باب التربك بامسه الشريف أن من مسى ولده حممدا حبا له صلى اهللا عليه وسلم وتربكا به 

  .كان هو ومولوده يف اجلنة 
  .ويف باب التربك بعرقه أن ابن سريين وأيوب كانا يتربكان بعرقه صلى اهللا عليه وسلم 

ى اهللا عليه وسلم بصق يف أبار باملدينة املنورة وأنه يسن الشرب ويف باب التربك بريقه أنه صل
منها إىل اآلن، وذلك لربكة ريقه اليت ال تنقطع بركاتـها مبرور السنني والدهور، بل هي نابعة 

  .دائما كما تنبع مياه اآلبار 
نت ويف باب التربك بغسالة جبته صلى اهللا عليه وسلم أن مسلما روى يف صحيحه عن أمساء ب

هذه كانت عند : أيب بكر أنـها كانت عندها جبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقالت
عائشة حىت قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها 

  .للمرضى يستشفى بـها 
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قى به رسول ويف باب التربك مبا شرب منه أن سهل بن سعد أخرج أليب حازم التابعي قدحا س
اهللا صلى اهللا عليه وسلم فشرب فيه أبو حازم ومن معه مث استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز 
فوهبه له، وأنه روى هذا احلديث اإلمام مسلم يف صحيحه، وروى مسلم أيضا أن أنس بن 

 مرياث مالك كان له قدح سقَى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث اشتِري هذا القدح من
النضر بن أنس بثمامنائة ألف درهم، وأن اإلمام البخاري شرب منه، وذكر يف صحيحه أن 

رأيت القدح وشربت فيه، وأنه عقد البخاري بابا يف ذكر ما :  قال-  وهو األحول- عاصما
  . تربك به أصحابه وغريهم بعد وفاته صلى اهللا عليه وسلم من شعره ونعله وآنيته وغريها 

 أن أبا بردة التابعي دعاه عبد اهللا بن سالم ))اإلعتصام من صحيح البخاري((ب كتاأن يف و
  ليسقيه يف قدح شرب فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويصلي يف مسجده ففعل ذلك، 

أن اإلمام أمحد روى : يف مبحث صفة قدح النيب صلى اهللا عليه وسلم" البداية والنهاية"يف أن و
كنا عند أنس بن مالك فدعا بإناء فيه ثالث ضبات حديد وحلقة : لعن حجاج بن حسان قا

من حديد فجعل لنا فيه ماء فأُِتينا به فشربنا وصببنا على رؤسنا ووجوهنا وصلينا على النيب 
  . صلى اهللا عليه وسلم 

وذكرنا يف باب التربك بيد من مي اجلليل  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ثابتا البناين التابعس
كان يقبل يدى أنس بن مالك ملسه بـهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويقبل عينيه لرؤيته 

وأن عبد الرمحن بن . بأيب هاتني اليدين والعينني: بـهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويقول
م، وأن يزيد بن رزين التابعي قبل كف سلمة بن األكوع ملبايعته بـها النيب صلى اهللا عليه وسل

األسود أخذ يد واثلة بن األسقع فمسح وجهه وصدره ملبايعته بـها النيب صلى اهللا عليه وسلم، 
  .وقبل حيىي بن احلارث يد واثلة ملبايعته بـها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 مهران ويف التربك مبا مسته يد مست رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أبا العالية رفَيع بن
تفاحة مستها كف مست رسول : الرياحي كان يشم تفاحة دفعها إليه أنس بن مالك ويقول

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وذكرنا يف باب التربك بشعره أن البخاري روى يف صحيحه أن ابن سريين قال لعِبيدة 

ألن تكون عندي شعرة : إن عندنا من شعر النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال عبيدة: السلماين
منه أحب إىلّ من الدنيا وما فيها، وأن احلافظ الذهيب متىن أن لو كان عنده بعض شعرة أو شسع 

لو بذل الغين معظم أمواله يف حتصيل شيء : نعل أو قالمة ظفر منه صلى اهللا عليه وسلم، وقال
هلفي على تقبيل شعرة وا: من ذلك عنده مل يكن مبذرا وال سفيها، وقال الذهيب يف موضع آخر
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: منه صلى اهللا عليه وسلم، وأنه روى البخاري أن عثمان بن عبد اهللا بن موهب قال ما معناه
 فتجعلُ فيه شعراٍت - أي إناء–إن اإلنسان إذا أصابه عني أو شيء يبعثُ إىل أم سلمة ِمخضبةٌ "

  .ل له بركته منه صلى اهللا عليه وسلم وتغسلها فيه فيشربه صاحب اإلناء فتحص
وأن معاوية رضي اهللا عنه تربك بشعره وقالمة أظفاره وقميصه، وكذلك خالد بن الوليد كان 

  .يستنصر ويتربك يف قتال الكفار بشعر  من شعر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 وأنه أمر أنس بن مالك ثابتا البناين أن جيعل شعرة من شعره صلى اهللا عليه وسلم حتت لسانه إذا

  .مات ففعل ذلك
وأنه أوصى اإلمام أمحد بن حنبل أن تجعل ثالث شعرات من شعره صلى اهللا عليه وسلم يف 
عينيه ولسانه فَفُِعلَ ذلك به بعد موته، وكان اإلمام أمحد يضع شعرة من شعره صلى اهللا عليه 

  .وسلم على فيه يقبلها ويغمسها يف املاء ويشربه يستسقي به
  .ي شيء من شعره صلى اهللا عليه وسلم فيجعله يف ملبوسهوأنه كان مع البخار

وأنه ذكر احلافظ السخاوي أنه تربك بشعرة منه صلى اهللا عليه وسلم، واحلافظ القسطالين أنه 
  .زار شعرة منه صلى اهللا عليه وسلم مبكة املشرفة

عليه وسلم وذكرنا أنه ينبغي التربك بغار ثور وغار حراء، والدخول فيهما لدخوله صلى اهللا 
فيهما، وأنه روى البخاري ومسلم أن خامته صلى اهللا عليه وسلم كان يف يد أيب بكر بعده مث يف 

  .يد عمر مث يف يد عثمان 
ويف باب التربك بثيابه أن البخاري روى أن صحابيا طلب من النيب صلى اهللا عليه وسلم بردة له 

  .كفن بـها، مث كفنت بهرجوت بركتها لعلي أ: لتكون كفنه، وقال هذا الصحايب
وأنه دفن مع أنس بن مالك عمامة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأنه أوصى معاوية أن 
يكفن يف ثوب كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كساه إياه، وأن جيعل ما عنده من شعره 

 كان النيب صلى وقالمة أظفاره يف فمه وأنفه وعينيه وأذنيه، وأن أنس بن مالك كان عنده منديل
  . اهللا عليه وسلم ميسح به، وكان ال حترقه النار 

ويف باب التربك بنقده صلى اهللا عليه وسلم أن جابرا اقتىن بنقد كان صلى اهللا عليه وسلم أعطاه 
  .إياه، وروى حديثه مسلم يف صحيحه 

  .عنـزةويف باب التربك بعنـزته أن اخللفاء توارثوا بعده صلى اهللا عليه وسلم هذه ال
  .ويف التربك بسيفه أن األصمعي قبل سيفه صلى اهللا عليه وسلم ذا الفقار
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ويف التربك بسريره صلى اهللا عليه وسلم أن أبا بكر وعمر كانا يتربكان به بعده مث صار الناس 
حيملون عليه موتاهم، وأنه كان عند عمر بن عبد العزيز سرير النيب صلى اهللا عليه وسلم وعصاه 

  .فنة ووسادة وقطيفة ورداء وقدح وج
ويف التربك بنعله أن بعض الصاحلني داوى مبثاهلا فحصل الشفاء للحني، وذكروا هلا بركات 
وخواص، وأجاز املهدي لرجلني أهديا له نعال للنيب صلى اهللا عليه وسلم ألفى دينار، وأمر لكل 

  .واحد منهما بضيعة 
لرفيق األعلى إىل اآلن فهو ظاهر جلي ال خيفى على وأما التربك بزيارة قربه الشريف من حلوقه با

أحد، فإنه يتكرر ويتجدد كل عام بل يقع يف كل وقت وأوان، وال يزال الزائرون املتربكون 
  .عاكفني ليال ونـهارا جبوار ضرحيه الشريف وساحة قربه املنيف يرجون رمحة ربنا اللطيف 

ى اهللا عليه وسلم بعد وفاته، وبـها يقتنع إن فهذا الذي ذكرناه هو أنواع من التربك بآثاره صل
شاء اهللا من كان يف قلبه شيء من إنكار ذلك وجحوده وال أظن أن أحدا مسلما يشك بعد 
هذا يف مشروعية التربك به صلى اهللا عليه وسلم وبآثاره يف حياته وبعد مماته صلى اهللا وبارك 

  .ينا معهم أمجعنيوشرف جمد وسلم عليه وعلى أصحابه وآله وأتباعه وعل
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  املقصد الثاين يف التربك بالصاحلني 
  باب التربك بالنظر إىل الصاحلني 

ذكرنا أن بعض أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  كانوا يشتاقون إىل رؤياه صلى اهللا 
،  وذكرنا أيضا أنه ينال برؤيته صلى اهللا عليه وسلم  حلظة ما ال ينال باألعمال عليه وسلم

  . الصاحلة
: ١١٩ص٩ج))جممع الزوائد((ويتربك كذلك برؤية األتقياء من ورثته صلى اهللا عليه وسلم ففي 

النظر إىل علي عبادة رواه : عن عبد اهللا يعين ابن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال
مستقيم احلديث، وابن أيب حامت وفيه : الطرباين وفيه أمحد بن بديل اليامي، وثقه ابن حبان وقال

رأيت عمران بن احلصني رضي : وعن طليق بن حممد قال. ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح
النظر : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يقول: اهللا عنه حيد النظر إىل علي، فقيل له، فقال

وروته عائشة . إىل علي عبادة رواه الطرباين وفيه عمران بن خالد اخلزاعي وهو ضعيف انتهى
 ، وروى أبو ١٨٣ص٢أليب نعيم ج)) حلية األولياء (( رضي اهللا عنها بـهذا اللفظ كما يف 

 .النظر إىل وجه علي عبادة :  بسنده حديث ابن مسعود بلفظ٥٨ص ٥ج)) احللية (( نعيم يف 

إن النظر إىل وجوه : يف كتاب آداب السفر)) إحياء علوم الدين((  الغزايل يف وقال اإلمام
  .العلماء والصلحاء عبادة 

من نظر إىل ويل من  : ١٦٢ص )) طبقات الصوفية((وقال احلافظ أبو عبد الرمحن السلمي يف 
 ينفعك حلظه من ال: وقالوا. أولياء اهللا تعاىل فقبله وأكرمه أكرمه اهللا على رؤوس األشهاد انتهى

إن : أن ابن املاجشون قال: ٣٦٠ ص ٥للذهيب ج )) سري أعالم النبالء((ويف . ال ينفعك لفظه
قال : ٢٤٩ ص ١٠للخطيب ج )) تاريخ بغداد((ويف . رؤية حممد بن املنكدر تنفعين يف ديين

 ويف .وإين ألرجو برؤية أيب سليمان الداراين خريا: أبو حعفر حممد بن أمحد بن أيب املثىن 
كنت إذا وجدت من قليب قسوة آيت ابن املنكدر فأنظر إليه : قال مالك )): شذرات الذهب((

وكان بيت حممد بن املنكدر مأوى الصاحلني وجممع العابدين، تويف . نظرة فأبغض نفسي أياما
  . اهـ ١٣١: هـ وقيل١٣٠سنة 
بالنظر إىل عمرو بن  أن اإلمام سفيان الثوري كان يتربك ٤٢٤ص)) تذكرة القرطيب (( ويف

  قيس اهـ
النظر اىل وجه عبد اهللا بن داود : عن وكيع قال:  ما نصه٣٣٨ص١ج)) تذكرة احلفاظ((ويف 

كان أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن داود بن عامر اخلريـيب : قال الذهيب. ابن عامر الكويف عبادة
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ام بن عروة واألعمش وابن اهلمداين إماما حافظا، كان يسكن حملة اخلريبة بالبصرة ، ومسع هش
قال ابن . جريج واألوزاعي وطبقتهم ، وحدث عنه احلسن بن صاحل وسفيان بن عيينة وخالئق 

ما كذبت : وروى عنه الكدميي قال. ثقة مأمون : قال ابن معني . كان ثقة عابدا ناسكا : سعد
تويف سنة ثالث . أت نعم، ومل أكن قر: قرأت على املعلم ؟ قلت: إال مرة واحدة ، قال يل أيب 

  عشرة ومائتني اهـ 
  فائدة 

وكما يتربك بالنظر إىل الصاحلني كذلك يتربك بالنظر إىل الكعبة املشرفة، قال النووي يف 
يستحب ملن جلس يف املسجد احلرام أن يكون وجهه إىل )): اإليضاح يف مناسك احلج((

نظر إليها عبادة، فقد جاءت آثار كثرية الكعبة، فيقرب منها وينظر إليها إميانا واحتسابا، فإن ال
من ذلك قوله )) : اإليضاح((وقال ابن حجر اهليتمي يف شرحه على . يف فضل النظر إليها اهـ

: أخرجه ابن اجلوزي ، وقوله صلى اهللا عليه وسلم. النظر إىل البيت عبادة: صلى اهللا عليه وسلم
من ذنبه وما تأخر، وحشر يوم القيامة يف من نظر إىل البيت إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم 

قد جاء أنه يستجاب دعاء : وقال النووي . اآلمنني اهـ واألحاديث واآلثار يف ذلك كثرية 
وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل أن النظر يف بئر زمزم عبادة حتط اخلطايا . املسلم عند رؤية الكعبة

كة، وقد ينكر ذلك بعض اجلاهلني فال تغتر واألوزار، ففي النظر إىل مجيع ما ذكرناه فضيلة وبر
  . بتلبيساتـهم

  باب التربك بذكر الصاحلني واستنـزال الغيث بـهم 
ذكر األنبياء من : أخرج الديلمي عن معاذ رضي اهللا عنه: للسيوطي)) اجلـامع الصغـري((ويف 

وهو : نة،  قالالعبادة، وذكر الصاحلني كفارة، وذكر املوت صدقة، وذكر القرب يقربكم من اجل
وللحديث بقية عند )): الـجامع الصغيـر((حديث ضعيف، قال املناوي يف شرحه على 

وذكر النار من اجلهاد، وذكر القيامة يباعدكم من النار، وأفضل العبادة : خمرخه الديلمي وهي
توبة ترك احليل، ورأس مال العامل ترك التكرب، ومثرة اجلنة ترك احلسد، والندامة من الذنوب ال

  .الصادقة اهـ
قال اإلمام سفيان بن عيينة  : ٥٥ص  ))ترمجة اإلمام النووي((وقال احلافظ السخاوي يف كتاب 

ما رأيت للقلب أنفع من : عند ذكر الصاحلني تنـزل الرمحة، وقال حممد بن يونس: رمحه اهللا
ضا يف ، ومثله أي٤٥ص ١البن اجلوزي ج)) صفة الصفوة((ومثله يف . ذكر الصاحلني اهـ
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، وقال مثل ذلك أيضا حممد بن منصور احلافظ ٣٣١البن عساكر ص)) تبيني كذب املفترى((
   .٢٤٩ ص ٣ج )) تاريخ بغداد((، وكان تلميذ ابن عيينة كما يف ٢٥٤أبو جعفر املتوىف سنة 

  :لإلمام النووي رمحه اهللا هذا البيت من حبر الكامل)) بستان العارفني((ويف أواخر 
 فحديثهم جيلي الفؤاد الصادي يثهم  يا حاديكرر عليّ  حد

  . يعين كرر علي حديث الصاحلني وذكرهم
إن :قال بشر بن احلرث احلايف: ٢٤٢ ص ٣ج  ))تاريخ دمشق (( وقال احلافظ ابن عساكر يف 

  .أقواما موتى حتيا القلوب بذكرهم، وإن أقوما أحياء تقسو القلوب برؤيتهم اهـ
قال : الصحايب اجلليل عمران بن احلصني رضي اهللا عنه :  عند ذكرهوممن قيل باستجابة الدعاء

يستجاب الدعاء عند  : ١٥١ص )) خمتصر ابن أيب مجرة((العالمة الشنواين يف حاشيته على 
  .ذكر عمران بن احلصني رضي اهللا عنه ،وكانت املالئكة تزوره ملا قام به مرض البواسري اهـ

 أنه ذكر لإلمام أمحد بن حنبل ١٥٦ ص ٢جلوزي جللحافظ ابن ا)) صفة الصفوة((ويف 
هذا رجل إمنا كان يستشفى حبديثه ويستنـزل القطر : صفوان بن سليم وقلة حديثه، فقال أمحد

قال صفوان بن : وعن حممد بن أيب منصور قال. هـ ١٣٢بذكره ، تويف صفوان رمحه اهللا سنة 
فبلغين أن صفوان :  أحلق بريب ، قالأعطي اهللا عهدا أن ال أضع جنيب على فراش حىت: سليم 

رمحك اهللا أال تضطجع؟ : فلما نزل به املوت قيل له!! عاش بعد ذلك أربعني سنة مل يضع جنبه 
وقال . فأسند فما زال كذلك حىت خرجت نفسه اهـ: ما وفيت هللا بالعهد إذا ، قال: قال

إماما ثقة حافظا فقيها، كان صفوان بن سليم : ٣٦٤ص ٥ج)) سري أعالم النبالء((الذهيب يف 
من مشاخيه ابن عمر وأنس وجابر بن عبد اهللا وسعيد بن جبري وطاووس وعطاء بن يسار وخلق 

وعن أمحد بن . سواهم، ومن تالمذته اإلمام مالك وسفيان والليث وابن جريج وخالئق آخرون
اهللا الصاحلني، يستشفى حبديثه وينـزل القطر من السماء بذكره، ثقة من خيار عباد : حنبل قال

أعطي اهللا عهدا أن ال أضع : وروى سهل بن العاصم عن حممد بن منصور قال صفوان بن سليم
  )) .احللية((جنيب على فراش حىت أحلق بريب إىل آخر ما ذكرناه، وممن ترجم له أبو نعيم يف 

  . ٣٨١ص٦ج)) الزرقاين على املواهب اللدنية((وأبوه سليم بضم السني كما يف : قلت
يف طبقـات الشافعية (( قال تاج الدين عبد الوهاب بن اإلمام تقي الدين السبكي و

كان الشيخ عبد امللك حممد بن إبراهيم أبو سعد بن أيب عثمان : ٢٨٣ص٣ج))الكربى
وخركوش بفتح . اخلركوشي فقيها زاهدا من أئمة الدين وأعالم املؤمنني ترجى الرمحة بذكره
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، وروى عنه " نيسابور"ضم الكاف مث واو ساكنة سكة مبدينة اخلاء املعجمة وسكون الراء و
  .خالئق منهم احلاكم والبيهقي وغريمها اهـ

أن احلافظ عبد العظيم بن عبد :  البن السبكي أيضا٠٨1ص٥ج)) طبقات الشافعية((ويف 
القوي بن عبد اهللا بن سالمة بن سعد املنذري كان حافظا كبريا ورعا زاهدا ويل اهللا واحملدث 
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  والفقيه على مذهب ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم،  ترجى الرمحة بذكره، ويستنـزل رضا الرمحن بدعائه ، وال ريب أن احلافظ زكي 

 وتويف رمحه ٥٨١الدين أبا حممد عبد العظيم كان أحفظ أهل زمانه وفارس ميدانه، ولد سنة 
  . ـ ملخصا اه٦٥٦اهللا سنة 

أن الشيخ أمحد بن إمساعيل بن أيب : ٥٣٠ص ١للحافظ السيوطي ج)) حسن احملاضرة((ويف 
بكر بن عمر بن خالد الشيخ شهاب الدين العالمة الصاحل الزاهد الويل الكبري واإلمام الشهري، 
كان رجال يستسقى به الغيث، ويهابه لفرط صالحه الليث، مواظبا على الصالة والصيام ، 

ما خبدمة مواله والناس نيام، هذا مع تفنن وعلوم كثرية وتصانيف ما بني منظومة ومنثورة، قائ
انتفع بإقرائه اإلنس واجلان، ونبغ يف العلوم، وألف تصانيف مث تزهد وانقطع إىل أن مات رمحه 

  . اهـ ملخصا٨٨٨اهللا سنة 
كان أبو عبد الرمحن عبد : يف ترمجة ابن املبارك)) تـهذيب األمساء واللغات((وقال النووي يف 

اهللا بن املبارك بن واضح احلنظلي جممعا على إمامته وجاللته يف كل شيء، الذي تستنـزل 
هـ وهو ابن ١٨١الرمحة بذكره، وترجى املغفرة حببه، وهو من تابع التابعني ، وتوىف سنة 

  . ثالث وستني سنة
أن اإلمام عبد اهللا بن املبارك :١٩٦ ص ١٢ج )) الزرقاين على املواهب اللدنية((ويف حاشية 

  . تستنـزل الرمحة بذكره
نظرت يف أمر الصحابة، وأمر ابن : أن ابن عيينة قال: البن اجلوزي )) صفة الصفوة((ويف 

وقال . املبارك فمارأيت هلم عليه فضال إال بصحبتهم النيب صلى اهللا عليه وسلم وغزوهم معه
إين :  أعلم أهل املشرق واملغرب، وقال سفيان أيضا إن عبد اهللا بن املبارك: سفيان الثوري

ألشتهي من عمري كله أن أكون سنة واحدة مثل عبد اهللا بن املبارك، فما أقدر أن أكون وال 
  . ثالثة أيام

أن الشريف سراج الدين عمر بن : ١٦٢-٤٦١ص))النور السافر عن أخبار القرن العاشر((ويف 
 الذين تستنـزل الرمحة بذكرهم، وترجى من اهللا املغفرة عبد اهللا العيدروس كان من عباد اهللا
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بربكتهم وسرهم، وكان صائم الدهر كثري العبادة، دائم االجتهاد متبعا للكتاب والسنة، سالكا 
على طريقة السلف الصاحل، متسما باالستقامة التامة، وحكي أنه كانت له يف مجيع العلوم يد 

 تعاىل بعقل كامل وفضل شامل، وكانت له كرامات عديدة، طوىل، ومهارة تامة، وقد مجله اهللا
  . ملفقا هـ وعمره ست وسبعون سنة اهـ١٠٠٠تويف رمحه اهللا سنة . وأحوال سديدة

: قال مسلمة بن عبد امللك  : ١٨٨ ص ١ج )) تـهذيب األمساء واللغات((وقال النووي يف 
ـهم على األعداء ، رجاء بن يف كندة ثالثة رجال ، إن اهللا ينـزل الغيث بـهم، وينصر ب

  . هـ ١١٢حيوة ، وعبادة بن نسئ ، وعدي بن عدي اهـ ورجاء تابعي جليل تويف سنة 
  لطيفة 

شرح الزرقاين ((ذكر لبعض أمساء الصاحلني بركات وخاصيات خصها اهللا تعاىل بـها، ففي 
 أمساء أهل إذا كتب)) : تفسري الطربي((يف :  ما نصه ٤٢٩ ص ٩ج )) على املواهب اللدنية

  .الكهف يف شيء وألقي يف النار أطفئت اهـ 
. أن ألمساء أهل الكهف منافع كثرية تبلغ تسعة: وغريها)) حاشية اجلمل على اجلاللني((ويف 
بلغين أنه من كتب هذه : قال أيب:   قال أبو عبد الرمحن٥٣ص٧ج)) جممع الزوائد((ويف 

رواه الطرباين يف .  يف حريق سكن احلريق يف شيء وطرحه-يعين أمساء أهل الكهف-األمساء 
  . األوسط، وفيه حييي بن أيب روق وهو ضعيف

وذكروا أن . أن االستعاذة بدانيال تدفع مكر السباع)) عمل اليوم والليلة((وروى ابن السين يف 
الزرقاين ((العقرب واحلية ال يلدغان من ذكر اسم نوح عليه وعلى نبينا الصالة والسالم، ففي 

أن احلية والعقرب أتيا :  نقال عن تفسري القشريي عن بعض التفاسري٩ص١٠ج)) املواهبعلى 
امحلنا وحنن نضمن لك أن : ال أمحلكما ألنكما سبب الضرر ، فقالتا : امحلنا، فقال: نوحا فقالتا

  .ال نضر أحدا ذكرك
ني مل يلدغه سالم على نوح يف العامل: بلغين أن من قال حني ميسي: وعن سعيد بن املسيب قال

  . عقرب اهـ
وذكروا أن ألمساء أهل بدر رضي اهللا عنهم فوائد كثرية وخواصا عجيبة، وذكروا أيضا السم 
سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه خاصية، وألمساء فقهاء املدينة السبعة املشهورين 

أن الناس : ١١٧ص٢للشهاب اخلفاجي ج)) نسيم الرياض شرح الشفاء((خاصيات، ففي 
إن أمساءهم إذا علقت على حمموم برئ، وإذا وضعت يف الرب : انوا يتربكون بـهم، حىت قيلك

  :ال يدخل سوس ومل يفسد وقد نظمهم القائل يف قوله
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 فقسمته ضيزى عن احلق خارجة أال كـل من ال يقتدي بأئمة

  سعـيد أبو بكر سليمان خارجة  فخذهم عبيد اهللا عروة قاسم
 اهللا  بن عتبة بن مسعود ، وعروة هو ابن الزبري ، وقاسم هو ابن حممد وعبيد اهللا هو ابن عبد

وسعيد هو ابن املسيب وسليمان هو ابن يسار وخارجة هو ابن زيد بن ثابت األنصاري، 
أبو بكر بن : هو سامل بن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهم، وقيل: والسابع اختلفوا فيه، فقيل

  .غري ذلك اهـ : ، وقيلعبد الرمحن بن احلارث بن هشام
 أن الشيخ الكبري والعلم الشهري، قطب العارفني وسلطان ١٥٥ص)) النور السافر((ويف 

العاشقني، أبا عبد اهللا حممد بن علي بن حممد بن إبراهيم الشهري باهلادي، كان أحد األولياء 
وكان من العلماء الكبار واملشايخ املشهورين يف األقطار وأحد من تنـزل عند ذكرهم الرمحة ، 

هـ ،وقربه مشهور يزار وعليه قبة ٩٣٢تويف سنة . الراسخني واألئمة املتبحرين ، ودرس وأفىت 
  .عظيمة اهـ 

 أن الشيخ سعد السويين ترجتى الرمحة بذكره، وتستنـزل الربكة ٤٧٠ص))النور السافر((ويف 
النور (( ه صاحب وأطال يف ترمجت. حببه، ويستمطر املسيئ سحائب الغفران بالتوسل به

  .وختم بـها كتابه هذا )) السافر
:  بسنده عن حممد بن عبد اهللا بن طاهر، قال٤١٨ص ٥ج)) تاريخ بغداد((وأخرج اخلطيب يف 

كنت واقفا على رأس أيب وعنده أمحد بن حممد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو الصلت 
حدثين علي بن موسى : أبو الصلتليحدثين كل رجل منكم حبديث، فقال : اهلروي، فقال أيب

 عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن حممد، عن - وكان واهللا رضا كما مسي- الرضا 
قال : أبيه حممد بن علي، عن أبيه علي بن احلسني، عن أبيه احلسني بن علي، عن أبيه علي، قال

ما هذا اإلسناد ؟ فقال له : اإلميان قول وعمل ، فقال بعضهم:  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .هذا سعوط اانني، إذا سعط به انون برأ اهـ: أيب

طبقاته ((بنحوه كما ذكره ابن السبكي يف )) تاريخ نيسابور((وأخرجه أبو عبد اهللا احلاكم يف 
: وأخرجه ابن ماجه وقال بعد ذكره هذا اإلسناد: ، وقال ابن السبكي أيضا٥٩ص١ج))الكربى

لو قرئ هذا اإلسناد على جمنون لربأ  وأبو :  عبد السالم بن صاحل اهلرويقال أبو الصلت
  .الصلت متهم اهـ

كان بعض سلفنا من احملدثني إذا روى  : ١٩٢ ص ٣ج )) احللية((وقال احلافظ أبو نعيم يف 
  . لو قرئ هذا اإلسناد على جمنون ألفاق : هذا اإلسناد قال
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:  قال أمحد بن علي األنصاري أبو علي األصبهاين٣٤٨ص )) التأمل يف حقيقة التوسل((ويف 
إذا قرأت هذا اإلسناد على جمنون برئ من جنونه، وقال عبد الرمحن بن : قال يل أمحد بن حنبل

: كنت مع أيب بالشام فرأيت رجال مصروعا فذكرت هذا اإلسناد فقلت: أيب حامت الرازي
  .ض ثيابه ومر اهـ أجرب بـهذا، فقرأت عليه هذا اإلسناد فقام الرجل فنف

فتأمل رمحك اهللا ما يف أمساء الصاحلني وذكرهم من الربكات واخلريات اليت ال تنقضي 
بوفاتـهم، بل تستمر بعد كثري من املئني، بل واآلالف من األعوام، فرحم اهللا امرأ اتعظ بذلك 

  . نا وألحبتناوتفكر يف نفسه، واجتهد باالنضمام إليهم وااللتحاق جبماعتهم ، حقق اهللا ذلك ل
  التربك باملواضع الىت يتعبد بـها الصاحلون وأماكن إقامتهم

لقد ذكرنا التربك واالحترام باملواضع اليت صلى فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم  أو نزل فيها، 
يف بيوت : فكذلك يتربك مبجالس ورثته صلى اهللا عليه وسلم ومواضع عبادتـهم، قال اهللا تعاىل

عن عكرمة يف بيوت أذن اهللا أن :  اآليتني ، قال ابن جرير الطربي يف تفسريه- ترفع أذن اهللا أن 
هي البيوت كلها اهـ، ومثله يف تفسري النيسابوري يعين أن البيوت اليت أمر اهللا تعاىل : ترفع قال

أن تعظم هي البيوت كلها ال خصوص املساجد فقط ، فكل بيت يذكر فيه امسه تعاىل وفيه 
ن له تعاىل بالغدو واآلصال، وال تلهيهم التجارة والبيع عن ذكر اهللا وإقام الصالة رجال يسبحو

وإيتاء الزكاة، وخيافون يوم القيامة، يستحق التعظيم واالحترام، فإن شرف املواضع وخستها 
حبسب ما عمل فيها ، أال ترى أن داخل املسجد يقدم رجله اليمىن احتراما له، ويسأل اهللا فتح 

ته، وأن داخل اخلالء يقدم رجله اليسرى ويستعيذ باهللا من شر الشيطان اخلبيث، أبواب رمح
وذلك ألن اخلالء هو موضع التجريد عن الثياب وكشف العورات وحمل األقذار والعفونات، 
فهو بذلك جدير بأن يكون مأوى الشياطني، وبعكس ذلك مواضع العبادات والطاعات فعليها 

 فينبغي التعرض هلا والرغبة فيها واالهتمام بأخذ نصيب منها، فهي تنـزل الرمحات والربكات ،
وإن مل تكن يف التعظيم واالحترام كاملساجد لكن هلا حظ وافر من ذلك، فمتعبد الصاحلني 
وأماكن خلواتـهم وزواياهم، وخانقاه الصوفية ومواضع األوراد واألذكار وإلقاء الدروس يف 

وحنوها ال شك أنـها معظمة مباركة مرفوعة على غريها من علم الشريعة واملدارس القرآنية 
  . األماكن 

أن أبا نعيم : ٣ ص ٣ ج لشيخ اإلسالم احلافظ العسقالين ))اإلصابة يف متييز الصحابة((ويف 
إن البيت الذي يذكر اهللا فيه ليضيء ألهل السماء : روى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال

  .وإسناده ضعيف اهـ : قال احلافظ. ضكما تضيء النجوم ألهل االر
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ما من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  عن أنس قال٧٩ص١٠ج))جممع الزوائد (( ويف 
بقعة يذكر اهللا عليها بصالة أو بذكر إال استبشرت بذلك إىل منتهاها إىل سبع أرضني وفخرت 

يد الصالة إال تزخرفت له على ما حوهلا من البقاع، وما من عبد يقوم بفالة من األرض ير
قال : وعن ابن عباس قال. رواه أبويعلى وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . األرض

ما من بقعة يذكر اهللا فيها بصالة إال فخرت على ما حوهلا من : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
نتهاها إىل سبع البقاع، وما من عبد يقوم بفالة من األرض إال استبشرت لذكر اهللا إىل م

  .رواه الطرباين وفيه أمحد بن بكر البالسي وهو ضعيف جدا .  أرضني
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه :  عن أنس بن مالك قال٦ص٢أيضاج)) جممع الزوائد (( ويف 

وسلم ما من صباح وال رواح إال وبقاع األرض ينادي بعضها بعضا ياجارة هل مر بك عبد 
رواه الطرباين يف . نعم رأت هلا بذلك عليها فضال : اهللا ؟ فإن قالتصاحل صلى عليك أو ذكر 

  األوسط ويف سنده رجل ضعيف اهـ 
الضعف يف مثل هذا ال يضر، فقد وقع اإلمجاع على جواز العمل باحلديث الضعيف : قلت

  . بشروط معروفة
 السبكي فممن تربك بـها. وعلى التربك مبواضع العبادة مضى عمل أهل العلم سلفا وخلفا

  . اإلمام اجلليل اتهد الذي وصفه الذهيب بأنه فخر احلفاظ 
إن الشيخ اإلمام تقي الدين السبكي )): ترمجة اإلمام النووي(( قال احلافظ السخاوي يف كتابه 

رمحه اهللا تعاىل ملا سكن يف قاعة دار احلديث األشرفية كان ميرغ وجهه على البساط، وكان 
  :البساط وقت الدرس فيقول السبكي النووي جيلس على هذا 

 على بسط هلا أصبو وآوي ويف دار احلديث لطيف معىن

  مكانا مسه قـدم النواوي  عسى أين أمس حبر وجـهي
  . للسيوطي)) املنهاج السوي  يف ترمجة النووي((ومثله يف 

)) كربىطبقات الشافعية ال((وقال تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي يف 
إذا أردت أنا أن أمجل تفاصيل فضل النووي وأدل على اخللق على مبلغ : يف ترمجة النووي 

مقداره مبختصر القول وفصله، مل أزد على بيتني أنشدنيهما من لفظه لنفسه الشيخ اإلمام الوالد، 
 األشرفية وكان من حديثهما أي البيتني أنه أعين الوالد رمحه اهللا ملا سكن يف قاعة دار احلديث

هـ كان خيرج يف الليل فيتهجد، وميرغ وجهه على البساط، وهذا البساط من زمان ٧٤٢سنة
  : األشرف الواقف وعليه امسه، وكان النووي جيلس عليه وقت الدرس فأنشدين الوالد لنفسه 
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 على بسط هلا أصبو وآوي ويف دار احلديث لطيف معىن 

  م النواويمكانا مسه قـد  عسى أين أمس حبر وجـهي 
  .انتهى باختصار 

لإلمام )) اإليضاح يف مناسك احلج((ومثله يف خطبة حاشية العالمة ابن حجر اهليتمي على 
وقد أمجع األئمة بعده على أن النووي هو البالغ يف العرفان واالجتهاد الغاية : النووي وعبارته

مي آرائه يف القضاء والفتوى، القصوى، واحلقيق بتعفري الوجوه على مواطئ أقدامه، فضال عن تقد
  : حىت قال السبكي مع جاللته 

 على بسط هلا أصبو وآوي  ويف دار احلديث لطيف معىن 

  مكانا مسه قـدم النواوي   لعلي أن أنال حبـر وجـهي 
: صبا إىل الشيء يصبو إذا مال قلبه إليه ، وقوله وآوي)) مقاييس اللغة((قال ابن فارس يف 
أويت منـزيل وإليه )) القاموس(( قوله تعاىل أو آوي إىل ركن شديد، ويف بكسر الواو كما يف

واحلر بضم احلاء ما بدا من الوجه كما يف : نزلته بنفسي وسكنته، وقوله حبر وجهي
  . حر الدار وسطها)): املقاييس((، ويف ))القاموس((

 االطالع على نبذة وجيزة يف ترمجة احلافظ السبكي ذكرتـها ليعرف شخصيته كل من أراد
  . شيء من معايل درجته يف العلم والعمل به

هو علي بن عبدالكايف بن علي بن متام بن )) :طبقات الشافعية((قال القاضي ابن شهبة يف 
يوسف بن موسى بن متام االنصاري اخلزرجي، الشيخ اإلمام الفقيه احملدث احلافظ املفسر املقرئ 

ب احلكيم املنطقي اجلديل اخلاليف النظار، شيخ اإلسالم األصويل املتكلم النحوي اللغوي األدي
قاضي القضاة تقي الدين، ولد يف مستهل صفر سنة ثالث ومثانني وستمائةوحفظ التنبيه وأخد 
التفسري عن علم الدين العراقي، وقرأ القراءات على الشيخ تقي الدين بن الصائغ، واحلديث على 

  . املعقوالت على عالء الدين الباجي اهـاحلافظ الدمياطي، وقرأ األصلني وسائر
تفقه : ٦٣ ص ٣ج  ))الدررالكامنة يف أعيان املائةالثامنة(( وقال احلافظ ابن حجرالعسقالين يف

اإلمام السبكي على والده عبد الكايف بن علي، ودخل القاهرة واشتغل على ابن الرفعة، وأخذ 
ن ابن عطاءاهللا السكندري، وأخذعن األصلني عن الباجي، والنحوعن أيب حيان، والتصوف ع

  .خالئق غريهم
وكان متقشفا يف أموره متقلال يف املالبس، حىت كانت ثيابه يف غري املوكب تقوم بدون الثالثني 
درمها، وكان اليستكثر على أحد شيأ حىت إنه ملامات وجدوا عليه اثنني وثالثني ألف درهم 
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 بوفائها، وكان ال يقع له مسئلة مستغربة أومشكلة دينا، فالتزم ولداه تاج الدين وبـهاء الدين
إال ويعمل فيهاتصنيفا جيمع فيه شتاتـها طال أوقصر، وكان يف غاية اإلنصاف والرجوع إىل 

  .احلق يف املباحث ولو على لسان آحاد الطلبة، مواظبا على وظائف العبادات
فقه به مجاعة من األئمة،  مث انتصب لإلقراء وت٧٠٣طلب احلديث سنة : وقال شيخنا العراقي

  .وانتشر صيته وتواليفه ومل خيلف بعده مثله اهـ
طبقات ((وقال ولده شيخ اإلسالم تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي يف 

 وممن مسع من الوالد تقي الدين السبكي احلافظ أبو احلجاج اِملِزي، وأبو)): الشافعية الكربى
هو القاضي : ذكره الذهيب يف معجمه املختصر فقال. بو حممد البزايل وغريهمعبداهللا الذهيب، وأ

اإلمام العالمة الفقيه احملدث احلافظ فخر العلماء تقي الدين أبو احلسن السبكي، وكان صادقا 
ثبتا خريا دينا متواضعا حسن السمت من أوعية العلم يدري الفقه ويقرره، وعلم احلديث 

قها، وقد بقي يف زمانه امللحوظ إليه بالتحقيق والفضل، مسعت منه ومسع وحيرره، والعربية وحيق
وقال الذهيب فيه أيضا يف . مين، وحكم بالشام ومحدت أحكامه، فاهللا يؤيده ويسدده اهـ 

  : انتهى إليه احلفظ ومعرفة األثر يف الديار املصرية، وله كالم كثري يف تعظيمه ومنه : مكان آخر
   ويف الفتيا كسفيان ومالك   نقدوكابن معني يف حفظ و

   ويف النحو املربد وابن مالك   وفخر الدين يف جدل وحبث
وصح من طرق شىت عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية أنه كان ال يعظم أحدا من أهل العصر 
كتعظيمه له، وأنه كان كثري الثناء على تصنيفه يف الرد عليه، وباجلملة أمجع من يعرفه على أن 

أنه ال فن له إال : مل ير مثله يف فنه، والثاين:  إذا حضره يتصور فيه شيئني أحدمهاكل ذي فن
ذلك الفن، وكان مع صحة الذهن واتقاده عظيم احلافظة، ال يكاد يسمع شيئا فينساه وإن طال 
بعده عن تذكره، مجعت له احلافظة البالغة والفهم الغريب، فما كان إال نادرة يف الناس، وحق 

لو مل أشاهده وحكي يل أن واحدا من العلماء احتوى على مثل هذه العلوم وبلغ أقصى احلق 
غاياتـها نقال وحتقيقا مع صحة الذهن وجودة املناظرة وقوة املغالبة وحسن التصنيف وطول 

كيف تفي القوى : وأقول. الباع يف االستحضار واستواء العلوم بأسرها يف نظره، أحسبه ومهاً
  . ولكن ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء البشرية بذلك؟

  أن جيمع العامل يف واحد    وليس على اهللا مبستنكر 
وكان باآلخرة أعرض عن كثرة البحث واملناظرة، وأقبل على التالوة والتأله واملراقبة، وكان 

والويل كل . يا بين تعود السهر ولو أنك تلعب: ينهانا عن نوم النصف الثاين من الليل ويقول
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طريق : ل ملن تراه نائما وقد انتصف الليل، وكان كثري التعظيم للصوفية واحملبة هلم ويقولالوي
هو مسلك وعر : الصويف إذا صحت هي طريقة الرشاد اليت كان السلف عليها، ويقول مع ذلك

  .ملخصا)) طبقات الشافعية((جدا انتهى ما نقلته من 
وكان تقي الدين السبكي ينظم كثريا، )): منةالدرر الكا((وقال احلافظ ابن حجر العسقالين يف 

  :فمنه ما وصى به ولده حممدا قال
 أوصيك وامسع من مقايل ترشد أَبني ال  تـهمل  نصيحيت  اليت

  صحت وفقه الشافعي  حممـد    احفظ  كتاب اهللا والسنن  اليت 
  من كل فهم  يف  القران مسدد  وتعلم النحو الذي  يدين  الفىت

  يهديك  للبحث الصحيح األيد  ل الفقه علما حمكماواعلم أصو
  وأيب حنيفة يف العلوم وأحـمد  واسلك سبيل  الشافعي ومالك

  :ومنها قوله أيضا
 وقرحيـة مسـحاء ذات  تـوقد وخـذ العلـوم بـهمـة وتيقظ

ـِِم اقتد   وطـريقة  الشيخ  اجلنيد وصحبه   والسالكني سبيلهم ِبـه
  تظفر سبيل الصاحلني وتد اهـ  صاواقصد بعلمك وجه ربك خال

وقدكان اإلمام السبكي رمحه اهللا تعاىل حيب النووي حباشديدا خالصا، حىت إنه كان حيترم من 
قال الشيخ : للحافظ السيوطي )) املنهاج السوي يف ترمجة النووي((رآه ولقيه يف حياته، ففي 

مام السبكي مرة وهو راكب على بغلته وافق الوالد يعين اإل)): الترشيح((تاج الدين السبكي يف 
شيخا عاميا ماشيا ، فتحادثا فوقع يف كالم ذلك الشيخ أنه رأى النووي، ففي احلال نزل عن 

اركب خلفي فال أركب وعني رأت : بغلته وقبل يد ذلك الشيخ العامي وسأله الدعاء، وقال له
  .اهـ!! النووي متشي بني يدي 

 اهللا كان أهال ألن يتربك به الفضالء والعلماء مثل الشيخ  واعلم أن اإلمام النووي رمحه
السبكي، فإنه كان جمدد امللة هلذه األمة يف عصره، وحمرر مذهب اإلمام الشافعي، وأنفق 

مل يصرف ساعة يف غري طاعة، :  ساعات عمره يف خدمة ربه، وصدق من قال يف وصفه 
 باألرض، وحفظت التنبيه يف حنو أربعة بقيت حنو سنتني ال أضع جنيب: وذكر السخاوي أنه قال

مل تسمع بعد التابعني مبثله أذن، ومل تر ما يدانيه عني، : أشهر ونصف، وقال السيوطي وغريه
ما اجتمع بعد التابعني اموع الذي : نقل التاج السبكي عن والده أنه قال: قال السخاوي

ه امللوك والظلمة باإلنكار، ال خياف يف اجتمع يف النووي، وال التيسري الذي يسر له، وكان يواج
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اهللا لومة الئم، وال بطشة جبار وسطوته، وصرح اليافعي والتاج السبكي أنه كان أشعري 
العقيدة، وال خيفى على من له أدىن معرفة بفن الكالم أن األشاعرة واملأتريدية مها أهل السنة 

 بتعظيم وتوقري واحترام وذكر وكان إذا ذكر الصاحلني ذكرهم: واجلماعة، قال السيوطي 
مناقبهم، وألف التصانيف العديدة النافعة يف كثري من الفنون، بلغت أكثر من أربعني كتابا، وال 
شك أن األمة تلقتها بالرضا والقبول، وانتفعت بـها أمت االنتفاع يف مشارق األرض 

  . ومغاربـها
 أن ال ينساهم يف عرصات القيامة "نوى"سأله مجاعة من أهل قرية : وقال السخاوي والسيوطي

فقال هلم إن كان يل مث جاه واهللا ال دخلت اجلنة وأحد ممن أعرفه ورائي، وال أدخلها إال 
للسيوطي، )) املنهاج السوي يف ترمجة النووي: ((وأفردت يف ترمجته التآليف منها. بعدهم

هم احلافظ الذهيب فقال يف وترمجة السخاوي، وأثىن عليه كثري من احلفاظ والفقهاء وغريهم، من
النووي هو اإلمام القدوة )) : تاريخ اإلسالم((، و))تذكرة احلفاظ((، و))سري أعالم النبالء((

احلافظ النبيه الفقيه اتهد شيخ اإلسالم حسنة األنام مفيت األمة علم األولياء الزاهد العابد 
  . الرباين انتهى

ثاره والتمسك بأذياله، والتمرغ مبوطئ أقدامه وأعتاب فبمثل هذا اإلمام ينبغي التربك بآ: قلت
  . أبوابه ، نفعنا اهللا بعلومه

  اخلالصة
لقد ثبت أن الشيخ السبكي مترغ للتربك على البساط الذي كان جيلس عليه اإلمام النووي، وقد 
عد كثري من العلماء تربكه للنووي من حماسنه ومجيل أوصافه، فذكروا ذلك يف ترمجته ، وقد 
علمت أن السبكي كان من أساطني العلم فال يظن به أحد أن اجلهل محله على هذا التربك، وال 
يتهم عليه بالتهاون أو اجلراءة على ارتكاب املنهيات، كيف وقد ذكرنا أن احلافظ الذهيب شبهه 
يف احلفظ بيحىي بن معني، ويف الفتوى باإلمام مالك بن أنس إمام دار اهلجرة إىل آخر ما 

  . ناهذكر
وقد علمت مما سبق أيضا أن من تالمذته احلافظ الكبري أبا احلجاج إملزي، وأبا عبد اهللا مشس 

مل خيلف : الدين احلافظ الذهيب، وقال احلافظ عبد الرحيم العراقي شيخ ابن حجر العسقالين
 وكان ابن تيمية ال يعظم أحدا كتعظيمه للسبكي، ومعلوم أن ابن تيمية. السبكي بعده مثله

والذهيب كانا مشهورين ببغض األشاعرة وحط أئمتهم والطعن فيهم ببعض املسائل االعتقادية ، 
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ولكن حبمد اهللا أظهرا اإلنصاف والعدل يف وصف هذا اإلمام، وبالغا يف الثناء عليه مع كونه من 
  .أئمة األشاعرة وأعيانـهم 

لتاج عبد الوهاب السبكي وابن وباجلملة تبني لنا أن احلافظني السخاوي والسيوطي، و الشيخ ا
حجر اهليتمي وغريهم ممن نقل تربك السبكي بطريق االستحسان متفقون على مشروعية ما فعله 

  .اإلمام السبكي وجوازه
فيتضح إذًا  أن التربك مبواضع العبادات أمر يعتين به أهل العنايات، ومضى عليه عمل العلماء 

  . وليقولوا قوال سديدا واهللا املوفق ورثة األنبياء، فليقتنع املتنطعون بذلك
  مهمة

نقل بعض من ترجم لإلمام النووي قصة تدل على أن السبكي أدرك اإلمام النووي رمحهما اهللا، 
إعانة ((ذكرها بعضهم مطولة وبعضهم خمتصرة، فممن ذكرها السيد حممد شطا يف حاشيته 

لسبكي رمحه اهللا تعاىل مع جاللته لزيارة وملا رحل اإلمام ا: فقال فيها)) الطالبني على فتح املعني
اإلمام النووي يف حياته وجده قد تويف فصار يبكي وميرغ خده يف حمل جلوسه ويقول البيتني 

  .املذكورين اهـ 
أنوار الطالبني ((وممن ذكرها مطولة الشيخ أمحد السحيمي يف شرحه على األربعني النووية 

وهذه )). بغية احملتاج((الشيخ علي مؤمن يف كتابه ، وذكرها أيضا رفيقنا ))بشرح األربعني
الرحلة إىل زيارة النووي وهو حي ال أصل هلا، فقد ذكر علماء التراجم والتواريخ أن اإلمام 

، وأن وفاته على الراجح كانت ليلة األربعاء الرابع والعشرين من ٦٣١النووي ولد يف سنة 
البداية ((وابن كثري يف )) ة احلفاظتذكر((الذهيب يف :  وممن قال ذلك٦٧٦رجب سنة 

وابن )) شذرات الذهب((وابن العماد احلنبلي يف )) طبقات احلفاظ((والسيوطي يف )) والنهاية
 ذكر ذلك ولده ٦٨٣، وأما السبكي رمحه اهللا فقد ولد سنة ))طبقات الشافعية((هداية اهللا يف 

طبقات ((واحلافظ الداودي يف ) )حسن احملاضرة((تاج الدين كما ذكرناه آنفا والسيوطي يف 
فبني وفاة النووي ووالدة السبكي حنو مخس أو ست )) شذراته((وابن العماد يف )) املفسرين

  . سنني فال تتصور الزيارة بينهما يف احلياة فليتفطن لذلك وال يغتر بكثرة من غلط فيه واهللا أعلم
  وجبل ثبرييشكر أيب قبيس وجبل التربك جببل 

 اللطيف يف فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف للعالمة احلنفي مجال ويف اجلامع و
الدين حممد جار اهللا بن حممد نور الدين بن أيب بكر بن علي بن ظهرية املخزومي 
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يستجاب الدعاء  يف جبل أيب قبيس كما ذكره الفاكهي، وهو أول جبل وضع : ٣٤٠ص
  اهدعلى وجه األرض حني مادت، روى ذلك عن ابن عباس وجم

أن صاحب القاموس نقل عن النقاش أن الدعاء يستجاب يف جبل ثبري  ألن : ٣٤٤ويف ص
النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يتعبد فيه قبل النبوة وأمام ظهور الدعوة وهلذا جاورت به 

  أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها أيام إقامتها مبكة اهـ
يستجاب فيه الدعاء، وكان " يشكر" جبل  أن١٤٢ص١للسيوطي ج)) حسن احملاضرة (( ويف 

وعلى هذا اجلبل جامع أمحد بن طولون، وقد أشار أهل . يصلي عليه التابعون والصاحلون 
  رجال صاحلا اهـ" يشكر"وكان . الفالح على ابن طولون أنه يبين جامعه عليه 

  التربك مبتعبد سهل بن عبد اهللا التستري 
إن متعبد سهل بن عبد اهللا بني بصرة وأُبلة، فإذا : ١٨٥ص)) رحلته(( قال ابن بطوطة يف 

حاذاه الناس بالسفن تراهم يشربون املاء مما حياذيه من الوادي، ويدعون عند ذلك تربكا بـهذا 
وكان الشيخ سهل بن عبد اهللا التستري من أكابر األولياء وزهاد السلف الصاحل . الويل اهـ

األبلة بضم أوله )) معجم البلدان(( ويف . هـ٢٨٣ سنة فكان أهال للتربك به، وتويف رمحه اهللا
 أيضا)) معجم البلدان(( ويف . وثانيه وتشديد الالم وفتحها بلدة على شاطئ دجلة البصرة اهـ

  .أن التستر أعظم مدينة خبوز ستان وهي بالضم مث السكون وفتح التاء األخرى 
  التربك مبتعبد الشيخ عبد اهللا العيدروس 

 أنه يوجد يف مدينة تِريم شعب ٢٨٨ص ١ج)) رع الروي يف مناقب آل أيب علوي املش(( ويف 
بضم النون وفتح العني، وهو شعب مبارك تعبد فيه كثريون من األولياء " النعري"شعب : يقال له

  .وممن تعبد فيه الشيخ عبد اهللا العيدروس، ومتعبده حمل فيه معروف يزار ويتربك به . والصاحلني
  تنبيه 

خيفى أن اهللا تعاىل فضل بعض املواضع وشرفها على بعض كما فضل بعض األزمان على ال 
بعضها واملؤمنني بعضهم على بعض، بل فضل بعض الرسل على بعضهم، فتشريف ما شرفه اهللا 

قالت )): رياض الصاحلني(( وتعظيمه واحترامه مطلوب مستحسن شرعا، فقد قال النووي يف 
أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ننـزل الناس منازهلم، :  عنهاالسيدة عائشة رضي اهللا

)) معرفة علوم احلديث(( رواه مسلم يف أول صحيحه تعليقا، وذكره احلاكم أبو عبد اهللا يف 
: وروى أبو داود عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. هو حديث صحيح : وقال

  . أنزلوا الناس منازهلم 
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: يف الكالم على قوله تعاىل فاخلع نعليك)) اإلكليل يف استنباط التنـزيل(( السيوطي يف وقال 
إمنا أمر خبلعهما تواضعا وتعظيما للبقعة ورجحه ابن جرير، : أخرج ابن أيب حامت عن عكرمة

  .فيستدل به على استحباب املشي حافيا يف املساجد والبقاع الشريفة اهـ
  :ليس كمجالس الفساق ومواضع اخلمور والفجور، وقد أجاد القائلفمتعبد الصاحلني مبارك، و

    تشقى كما تشقى الرجال وتسعد  إن البقاع واألماكن كلهـا 
إن اجلبل ينادي اجلبل :  عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال٧٩ص١٠ج))جممع الزوائد (( ويف 

فيسمعن الشر، " عون: " لنعم استبشر، قا: بامسه أي فالن هل مر بك من ذكر اهللا ؟ فإذا قال
وقالوا اختذ الرمحن ولدا، لقد جئتم شيئا : وال يسمعن اخلري ؟ هن للخري أمسع، وقرأ قوله تعاىل 

إدا، تكاد السموات ينفطرن منه وتنشق األرض وختر اجلبال هدا، أن دعوا للرمحن ولدا، وما 
   . رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح. ينبغي للرمحن أن يتخذ ولدا

البداية (( ومما يدل على أن األمكنة تتشرق بشرف ساكنيها وبعبادتـهم ما ذكره ابن كثري يف 
 يف فصل عقده لذكر آثار جامع دمشق وما ورد يف فضله من األخبار، ١٥٥ ص٩ج)) والنهاية

ي قد اشتهر يف األعصار املتأخرة أن الزاوية القبلية تسمي زاوية اخلضر، وما أدر: فمما قال فيه
ما سبب ذلك، والذي ثبت بالتواتر صالة الصحابة يف هذا اجلامع، وكفى بذلك شرفا له ولغريه 
من املساجد اليت صلوا فيها، وممن صلى فيه أبو عبيدة ومعاذ بن جبل وأنس بن مالك وخالئق 

  .من الصحابة رضي اهللا عنهم وسيصلي فيه عيسي بن مرمي إذا نزل يف آخر الزمان اهـ 
أدركت الشيوخ بدمشق :  قال أمحد بن صاحل٢٣٣ص١ج)) ذيب تاريخ دمشق تـه(( ويف 

قدميا وهم يفضلون مسجد إبراهيم عليه السالم ويقصدونه ويصلون فيه ويقرأون ويدعون 
ويذكرون أن الدعاء فيه جماب، وهو موضع شريف قدمي عظيم، ويذكرون أن الشق الذي يف 

فيه إبراهيم من النمروذ، والدعاء فيه جماب، اجلبل خارج باب هذا املسجد هو موضع اختبأ 
  .فمن توجه إىل اهللا تعاىل يف ذلك املوضع ودعا فيه بنية خالصة رأى اإلجابة 

من قصد اجلبل الذي رأى فيه إبراهيم اخلليل الكواكب اليت ذكرها اهللا : وقال أمحد بن سليمان
ى فيه ركعتني ودعا أجابه اهللا يف وصل" فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ريب: "يف قوله

إن : إن مما يرجى فيه إجابة الدعاء مسجدا عند القطيعة يقال: دعائه، وقال أبو احلسني الرازي 
  .هناك قرب موسى بن عمران اهـ 

. فهذه املواضع تشرفت بالصاحلني الذين سكنوا فيها حىت استجيبت فيها الدعوات بربكتهم
  .ربكة ساكنيها كثرية جدا وفيما ذكرناه كفاية واهللا املوفقواملواضع اليت يتربك بـها ل
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  التربك بآبار الصاحلني 
روى البخاري يف كتاب األنبياء من صحيحه عن عبد اهللا بن عمر ومسلم يف باب النهي عن 
الدخول على أهل  احلجر عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أيضا أن ناسا نزلوا مع رسول اهللا صلى 

  على احلجر أرض مثود، فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجني، فأمرهم رسول اهللا عليه وسلم
اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا اإلبل العجني، وأمرهم أن يستقوا من 

ويف  : ١١٢ ص ١٨ج  ))شرح صحيح مسلم((وقال النووي يف . البئر اليت كانت تردها الناقة
  . بآبار الصاحلنيهذا احلديث التربك

ومن آبار الصاحلني املباركة بئر زمزم، فإن جربيل عليه السالم حبثه جبناحه أو بعقبه كما رواه 
: البخاري يف صحيحه، وروى مسلم عن أيب ذر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف زمزم

زم يستحب شرب ماء زم: إنـها مباركة، وإنـها طعام طعم وشفاء سقم، وقال العلماء
)): حاشية اإليضاح((واالستكثار منه، ونقله إىل األماكن البعيدة طلبا لربكته، وقال اهليتمي يف 

والنظر : يسن أن يصب على رأسه منها ويغسل وجهه وصدره ، وقال الزعفراين: قال املاوردي
ه ومن بركة ماء زمزم أن من شربه حلاجة من حوئج. يف بئر زمزم عبادة حتط األوزار واخلطايا
ماء زمزم ملا شرب له، من شربه ملرض شفاه اهللا أو : فإنه يناهلا، وقد قال صلى اهللا عليه وسلم

مل يروه مسلم " وشفاء سقم"ويف مغين احملتاج أن قوله . جلوع أشبعه اهللا أوحلاجة قضاها اهللا
ة من وقد شرب مجاع)): اإليضاح((وقال النووي رمحه اهللا يف . وإمنا رواه أبو داود الطيالسي

العلماء ماء زمزم ملطالب هلم جليلة فنالوها اهـ وحديث ماء زمزم ملا شرب له ورد من طرق، 
الذي استقر عليه )) : اإليضاح((واختلفوا يف درجته، فقال ابن حجر اهليتمي يف حاشيته على 

إنه باطل وابن اجلوزي إنه : أمر حمققي احملدثني أنه حديث حسن أو صحيح، وقول الذهيب
 أنه عليه الصالة والسالم استهداه وهو باملدينة من ٧ص٦ج ))املرقاة((ويف . ع مردودموضو

سهيل بن عمرو عام احلديبية ، ويف رواية أنه عليه الصالة والسالم محله يف األداوى والقرب، 
وكان يصب على املريض ويستشفيهم به، وصح عن عائشة رضي اهللا عنها أنـها كانت تنقله، 

فنقل ماء زمزم للتربك به مندوب : ه الصالة والسالم كان ينقله، قال علي قاريوخترب أنه علي
وكما يتربك بآبار الصاحلني جيتنب أيضا آبار الطاحلني والظاملني، كما هو صريح يف . اتفاقا اهـ

ويف هذا احلديث جمانبة آبار :  السابق، فقد قال النووي يف شرح مسلمحديث الشيخني
يف هذا احلديث كراهة االستقاء من بئار مثود، : ٣٨٠ص٦ج ))الفتح((فظ يف وقال احلا. الظاملني

  .ويلتحق بـها نظائرها من اآلبار والعيون اليت كانت ملن هلك بتعذيب اهللا تعاىل على كفره
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  التربك بريق الصاحلني 
ه صلى لقد ذكرنا التربك واالستشفاء بريقه صلى اهللا عليه وسلم  فنذكر هنا أنه يتربك بريق ورثت

اهللا عليه وسلم  املهتدين بـهديه، العاملني بسنته صلى اهللا عليه وسلم ، كما يتربك بريقه صلى 
وذكر الفقهاء رمحهم اهللا تعاىل يف باب العقيقة أنه يسن حتنيك املولود بتمر، .  اهللا عليه وسلم

هل اخلري والصالح، فإن مل يوجد متر فبحلو مل متسه النار، ويسن أن يكون احملنك للمولود من أ
وأن يكون رجال، فإن مل يوجد فامرأة صاحلة، وقد وردت أحاديث كثرية صحيحة يف حتنيك 

ويف أحاديث : ١٢٤- ١٢٣ص١٤ج))شرح مسلم((املولود، وذكرنا بعضها ، وقال النووي يف 
 حتنيك املولود عند والدته وهو سنة باإلمجاع، ومنها أن حينكه صاحل من: التحنيك فوائد منها

  .رجل أو امرأة، ومنها التربك بآثار الصاحلني وريقهم وكل شيء منهم اهـ
  التربك واالستشفاء برقية الصاحلني وريقهم بعد قراءة القرآن 

وهي بضم .  كالم يستشفى به من كل عارض:٤٥٣ ص٤ ج ))فتح الباري((والرقية كما يف 
روينا  يف : ١٢٠-١١٩ص )) كاراألذ((قال النووي يف . الراء وسكون القاف ومجعها الرقَي

انطلق نفر من أصحاب : صحيحي البخاري ومسلم عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يف سفرة سافروها ، حىت نزلوا على حي من أحياء العرب 

 شيء، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم ، فلدغ سيد ذلك احلي فسعوا له بكل شيء ال ينفعه
لو أتيتم هؤالء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء، فأتوهم : فقال بعضهم 

يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء ال ينفعه شيء فهل عند أحد منكم : فقالوا
إين واهللا ألرقي ، ولكن واهللا لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا : من شيء ؟ قال بعضهم

: اق لكم حىت جتعلوا لنا جعال ، فصاحلوهم على قطيع من الغنم ، فانطلق يتفل عليه ويقرأبر
احلمد اهللا رب العاملني، فكأمنا نشط من عقال، فانطلق ميشي وما به قلبة، فأوفوهم جعلهم الذي 

ه ال تفعلوا حىت نأيت النيب صلى اهللا علي: اقسموا، فقال الذي رقى: صاحلوهم عليه، وقال بعضهم
وسلم  فنذكر له الذي كان، فننظر الذي يأمرنا، فقدموا على النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكروا 

قد أصبتم، اقسموا واضربوا يل معكم سهما، : وما يدريك أنـها رقية؟ مث قال: له فقال
هذا لفظ رواية البخاري وهي أمت الروايات، ويف رواية . وضحك النيب صلى اهللا عليه وسلم

. أ أم الكتاب وجيمع بزاقه ويتفل، فربأ الرجل ، ويف رواية فأمر له بثالثني شاة اهـفجعل يقر
كتاب اإلجارة،  : وهذه الروايات كلها للبخاري، ذكرها يف مواضع من صحيحه ، منها 

وكتاب الطب، وكتاب فضائل القرآن يف باب فضل الفاحتة، وقال النووي يف األذكار أيضا 
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: عن خارجة عن عمه قال:  بلفظ آخر، وهو رواية أليب داود قال فيهاروينا يف كتاب ابن السين
عندكم دواء فإن : أقبلنا من عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فأتينا على حي من العرب فقالوا

عندنا معتوها يف القيود ، فجاءوا باملعتوه يف القيود ، فقرأت عليه فاحتة الكتاب ثالثة أيام غدوة 
سل : ال، فقالوا: ي مث أتفل، فكأنـما نشط من عقال، فأعطوين جعال فقلتوعشيا أمجع بزاق

كل فلعمري من أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية : النيب صلى اهللا عليه وسلم فسألته فقال
ويف احلديث جواز الرقية بكتاب اهللا، ويلتحق به ما كان بالذكر )): فتح الباري((ويف . حق

: ٤٥٦ ص ٤ج ))فتح الباري(( املأثور مما ال خيالف املأثور، ويف والدعاء واملأثور، وكذا غري
حمل التفل : بضم الفاء وكسرها ، وهو نفخ معه قليل بزاق ، وقال ابن أيب مجرة )) يتفل((قوله 

يف الرقية يكون بعد القراءة لتحصيل بركة القراءة يف اجلوارح اليت مير عليها الريق، فتحصل 
 أن :٢٠٩ص ١١ ج للحافظ الذهيب ))سري أعالم النبالء((ويف . تفلهالربكة يف الريق الذي ي
: رمبا اعتللت فيأخذ أيب أمحد قدحا فيه ماء ، فيقرأ فيه، مث يقول: قال صاحل بن أمحد بن حنبل

  .اشرب منه، واغسل وجهك ويديك اهـ بلفظه
مكثت مبكة  : ٥ص  ))اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف ((وقال ابن القيم اجلوزية يف 

مدة يعتريين أدواء ، وال أجد طبيبا وال دواء، فكنت أعاجل نفسي بالفاحتة فأرى هلا تأثريا عجيبا، 
  .فكنت أصف ذلك ملن يشتكي أملا، فكان كثري منهم يربأ سريعا اهـ

 لقد مر يب وقت مبكة سقمت فيه وفقدت :١٢٢ص ٣ج ))زاد املعاد((وقال ابن القيم أيضا يف 
والدواء، فكنت أتعاجل بالفاحتة، آخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها مرارا مث أشربه، الطبيب 

فوجدت بذلك الربء التام، مث صرت أعتمد ذلك عند كثري من األوجاع فأنتفع بـها غاية 
  .االنتفاع اهـ 

  مالحظة 
معلوم أن الصالة ال إنـها نزلت مرتني، و: ال خيفى أن الفاحتة أم القرآن والسبع املثاين، وقد قيل

فلذا اعتاد . إنـها أفضل سور القرآن : تصح عند أكثر العلماء إال بقراءتـها، وقال اهليتمي
كثري من الناس قراءتـها عند افتتاح جمالس االجتماع وعند انتهائها، وعند الكرب والشدائد ، 

قولوا يف آخر جمالس واعتاد بعضهم أن ي. وقراءتـها لألموات والغائبني، وأول الدعاء وآخرها
. الفاحتة إىل حضرة النيب صلى اهللا عليه وسلم: التالوة واألذكار وحلق حضرة الصوفية وحنوها 

للشيخ حسن بن علي )) صحيح صفة صالة النيب((وقد ورد قراءتـها عند امليت، ففي كتاب 
ابن عمر رضي عن سيدنا )) شعب اإلميان((والبيهقي يف )) الكبري((روى الطرباين يف : السقاف
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إذا مات أحدكم فال حتبسوه : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   يقول: اهللا عنهما قال
إثـمد العينني يف اختالف ((ويف . وأسرعوا به إىل قربه، وليقرأ عند رأسه فاحتة الكتاب انتهى

مة قراءة وقد أهلم اهللا هذه األ : ٨٨ص )) بغية املسترشدين((املطبوع على هامش )) الشيخني
  .الفاحتة واإلكثار منها عند حضور اجلماعة وعند افتراقها

حمليي الدين عبد القادر بن  الشيخ عبد اهللا )) النور السافر عن أخبار القرن العاشر((ويف 
تزوجت امرأة شابة وأنا : أن الفقيه عمر بن حممد املالح وكان رجال صاحلا ثقة قال: العيدروس

حيبوين ويعتقدوين، وهي كارهة بباطنها لصحبيت من حيث كربي، رجل كبري، وكان أهلها 
وتظهر الود من أجل أهلها، فاتفق أن امرأة دخلت عليها خفية مين وأنا أمسع وهي ال تشعر يب، 
وكانت كلما تكلمت كلمة كتبتها يف ورقة عندي، مث إن املرأة أرادت أن خترج فقالت هلا 

 الفقيه وأصحابه، فقرأت هي واملرأة فكتبت أيضا اصربي نقرأ الفاحتة كما يفعل: زوجيت
ال تكرهوها وأردت أن أفارقها، فكرهوا : قراءتـهما الفاحتة ، مث ذكرت ألخوتـها وقلت هلم

قد كتبت كالمها يف روقة، مث : ذلك وعتبوا عليها، فأنكرت مجيع ما صدر عنها، فقلت هلم
  .  سوى الفاحتة، وهذا من بركات الفاحتةجئت بالورقة ألريهم كالمها فلم أجد يف الورقة شيئا

هذا ما أخربين به الفقيه حممد فقيشي، ولعمري إن : قال شيخنا مجال الدين: وقال احلافظ الديبع
  .إنـها رقية الظاهر والباطن: هذا من فضلها قليل، وقد قال حممد صلى اهللا عليه وسلم

حممد بن عطيف أيام وصل إلينا يف زبيد ولقد أخربين الفقيه : وقال الفقيه حممد بن عبد السالم
: أن رجال رأى القيامة قامت، وأن مناديا ينادي يا أهل اليمن قوموا ادخلوا اجلنة فقيل للمنادي

وكان إخباره يل بذلك أنا كنا إذا دخلنا .لقراء تـهم الفاحتة : مبا أعطوا هذه املنـزلة ؟ قال
وقال السخاوي يف .  منا قراءة الفاحتةعليه نتحدث عنده ساعة، وإذا أردنا اخلروج طلب

لقيت الشيخ سليمان بن داود بن حممد بن داود علم الدين  : ٢٦٤ ص ٣ج)) الضوء الالمع((
الدمياطي، وشرعت يف الكالم معه يف بعض املسائل، فما خاض فيها وبادر إلحضار األكل 

 يف ترمجة ٥٧ ص ٢ج )) الضوء الالمع((ويف . هـ٨٧١فقرأنا الفاحتة وانصرفنا، تويف سنة 
أنه قصد إىل الشيخ الصدر املناوي القاضي، فوجده : الشيخ أمحد بن حممد بن عمر الطنبذي

أعلم أخي مبجيئي وأين وجدته مغمورا فقرأت الفاحتة : غائب العقل، فقال لبواب املدرسة 
  .ودعوت له بالعافية مث انصرفت اهـ

 الشرف أبو الفتح بن أيب بكر بن احلسني  كان الشيخ حممد١٦٥ص ٧ج)) الضوء الالمع((ويف 
ابن عمر يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم  ويترضى عن الصحابة كلما جرى ذكرهم، 
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وترجم له السخاوي ترمجة . ويفتتح الس بالفاحتة وبسورة اإلخالص ثالثا ويهديها ملشاخيه
بادة والزهد والورع وكثرة الثقة والصدق والع: طويلة أطال يف عد حماسنه، فمما وصفه به

التالوة، وطرح التكلف وقلة الكالم فيما ال يعنيه، والغضب هللا وعدم اخلوف فيه من لومة الئم، 
املشرع الروي يف شرح منهاج ((وحسن اعتقاد يف املنسوبني للصالح وغري ذلك، ومن تصانيفه 

 يف حنو أربع جملدات، لشيخ اإلسالم ابن حجر العسقالين)) فتح الباري((واختصر )) النووي
 ٧٧٥وكان من مشايخ احلافظ السخاوي، ولد سنة )) تلخيص أيب الفتح ملقاصد الفتح((ومساه 

  . اهـ ٨٥٩وتويف سنة 
  لطيفة 

يف املقصد الثامن يف طبه صلى اهللا عليه وسلم  لذوي )) املواهب اللدنية((قال القسطالين يف 
ي أن يتفطن له ، نبه عليه ابن القيم ، وهو أن ههنا أمر ينبغ: األمراض والعاهات ما حاصله 

األيات واألذكار واألدعية اليت يستشفى بـها ويرقى بـها هي يف نفسها نافعة شافية ، ولكن 
تستدعي قبول احملل وقوة مهة الفاعل وتأثريه ، فمىت ختلف الشفاء كان لضعف تأثري الفاعل، أو 

أو ملانع قوي فيه مينع أن ينجع .  يتأثر بقبول الدواءلعدم قبول احملل املنفعل  الذي من شأنه أن 
فيه الدواء، كما يكون ذلك يف األدوية واألدواء احلسية، فإن عدم تأثريها لعدم قبول الطبيعة 

ومن أنفع األدوية الدعاء، وهو عدو البالء،  يدافع ويعاجله : لذلك الدواء، مث قال القسطالين
ح املؤمن، ومن أقوى األسباب يف رفع املكروه وحصول ويرفعه أو خيففه إذا نزل، وهو سال

املطلوب، ولكن قد يتخلف أثره عنه إما لضفعه يف نفسه بأن يكون دعاء ال حيبه اهللا ملا فيه من 
العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على اهللا ومجعيته عليه وقت الدعاء، وإما حلصول 

م ورين الذنوب على القلوب، واستيالء الغفلة والسهو املانع عن اإلجابة من أكل احلرام والظل
  . وأعلموا أنَّ اهللا ال يقبل دعاء من قلب غافل اله: واللهو، وقد روى احلاكم حديث

وإذا مجع مع الدعاء حضور القلب، واجلمعية بالكلية على املطلوب، وصادف وقتا : وقال أيضا
واالنكسار والذل والتضرع، واستقبال من أوقات اإلجابة، كثلث الليل األخري مع اخلضوع 

القبلة والطهارة ورفع اليدين، والبداءة باحلمد والثناء على اهللا والصالة والسالم على سيدنا حممد 
بعد التوبة واالستغفار والصدقة، وأحل يف املسألة وأكثر التملق والدعاء والتوسل إليه بأمسائه 

، فإن هذا الدعاء ال يكاد يرد أبدا، ال سيما إن دعا وصفاته، والتوجه بنبيه صلى اهللا عليه وسلم
باألدعية اليت أخرب بـها صلى اهللا عليه وسلم أنـها مظنة اإلجابة، أو أنـها متضمنة االسم 

   .األعظم اهـ  ملخصا مع زيادة قليلة من شرحه
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ب النفساين أمجعت األمة على أن الدعاء اللساينّ اخلايل عن الطل: ويف شرحه للزقاين قال الرازي
  .قليل النفع عدمي األثر اهـ 

  باب التربك بثياب الصاحلني وتراب نعاهلم
لقد سبق يف باب  التربك بثيابه صلى اهللا عليه وسلم حديث أنه صلى اهللا عليه وسلم أعطى عبد 

يف هذا احلديث التربك : الرمحن بن عوف أو غريه بردة أهديت له، وأن احلافظ العسقالين قال 
 بسنده ٢٠٥ص١ج ))طبقات الشافعيةالكربى((لصاحلني ولباسهم، وذكر ابن السبكي يف بآثار ا

يا ربيع خذ : إن الشافعي رضي اهللا عنه خرج إىل مصر فقال يل: أن الربيع بن سليمان قال
: كتايب هذا فامض به، وسلمه إىل أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل وائتين باجلواب، قال الربيع

لكتاب، فصادفت أمحد بن حنبل يف صالة الصبح ،فلما انفتل من احملراب فدخلت بغداد ومعى ا
نظرت فيه؟ : هذا كتاب أخيك الشافعي من مصر، فقال يل أمحد : سلمت إليه الكتاب وقلت

يذكر فيه : فقلت ال، فكسر اخلتم فقرأ وتغرغرت عيناه ، فقلت له إيش فيه أبا عبد اهللا ؟ فقال 
اكتب إىل أيب عبد اهللا فاقرأ عليه السالم : ه وسلم  يف النوم ، فقال لهأنه رأى النيب صلى اهللا علي

إنك ستمتحن وتدعى إىل خلق القرآن فال جتبهم ، فريفع اهللا لك علما إىل يوم القيامة، : وقل له 
البشارة يا أبا عبد اهللا ، فخلع أحد قميصيه الذي يلي جلده ، فأعطانيه، : فقلت له: قال الربيع

: أيش الذي أعطاك؟ فقلت: اب وخرجت إىل مصر، وسلمت إىل الشافعي فقالفأخذت اجلو
  .ليس نفجعك به ، ولكن بلَّه وارفع إيلّ املاء ألتربك به: قميصه، فقال الشافعي

مثل هذه العبارة باختالف يسري : ٤٤ ص ٢ج  البن عساكر)) تـهذيب تاريخ دمشق((ويف 
روى البيهقي : ٣٣١ص ١٠ج ))البداية والنهاية(( يف بعض األلفاظ ، وقال احلافظ ابن كثري يف

بعثين الشافعي بكتاب من مصر إىل أمحد بن حنبل فأتيته وقد انفتل من صالة : عن الربيع قال
يا أبا : أقرأته ؟ فقلت ال ، فأخذه فقرأه فدمعت عيناه فقلت: الفجر، فدفعت إليه الكتاب فقال

اكتب : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يف املنام فقالعبد اهللا وما فيه ؟ فقال يذكر أنه رأى رسو
إنك ستمتحن وتدعى إىل القول : إىل  أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل واقرأ عليه مين السالم وقل له

حالوة البشارة، : فقلت: خبلق القرآن فال جتبهم ، يرفع اهللا لك علما إىل يوم القيامة، قال الربيع
إين لست : طانيه، فلما رجعت إىل الشافعي أخربته فقالفخلع قميصه الذي يلي جلده فأع

مرقاة املفاتيح شرح مشكاة ((ويف . أفجعك فيه ولكن بله باملاء وأعطنيه حىت أتربك به
غسل الشافعي :  مثل ذلك باختصار، وقال فيه :٢٢ص ١لعلي بن سطان قارئ ج ))املصابيح

وذكر ذلك أيضا الشعراين . د اهـقميص أمحد وشرب ماءه، وهذا من أجلّ مناقب اإلمام أمح
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قد بلغنا أن اإلمام :  فقال فيه- الباب الثاين يف مجلة أخرى من األخالق- يف ))تنبيه املغترين((يف 
الشافعي رضي  اهللا عنه أرسل قاصده لإلمام أمحد بن حنبل بأنه سيقع يف حمنة عظيمة وخيلص 

د نزع اإلمام أمحد له قميصه سرورا بقدوم منها ساملا يعين مسألة خلق القرآن، فلما أخربه القاص
هل كان هذا القميص : رسول الشافعي، فلما رجع الرسول بالقميص وأخرب الشافعي به قال له

فقبله اإلمام الشافعي ووضعه على عينيه مث صب : نعم، قال: على جسده من غري حائل ؟ قال
يف قارورة ، فكان كل من مرض من عليه املاء يف إناء وعركه فيه مث عصره ووضع غسالته عنده 

  .أصحابه يرسل له شيئا من تلك الغسالة، فإذا مسح به جسده عويف من مرضه لوقته اهـ
  تنبيه 

ذكرنا يف التربك بشعره صلى اهللا عليه وسلم أن اإلمام أمحد بن حنبل كان يكثر التربك بشعره 
ه وسلم  فيقبلها ويضعها على صلى اهللا عليه وسلم،  فكان يأخذ شعرة من شعره صلى اهللا علي

عينيه ويغمسها يف املاء مث يشربه يستشفي بـها، فقدر اهللا سبحانه أن يتربك به كثري من األكابر 
وهذا من . والعلماء مثل شيخه اإلمام الشافعي وغريه، كما كان يتربك هو بالشعرة الكرمية

اجلزاء من جنس العمل، : واعجائب حكمته تعاىل ، وقد ورد يف احلديث كما تدين تدان، وقال
فمن تربك بالصاحلني بنية صاحلة وحسن اعتقاد جازاه اهللا مبثل ذلك وقيض له من يتربك به 

وأما املنكر . وينتفع به إن كان أهال لذلك، فإن اهللا جيزي اإلنسان  بوصفه سيجزيهم وصفهم
عبد مبا ينكر ثبوته وجيحد بالتربك من أصله فهو احملروم من هذا كله، فإن اهللا تعاىل ال يكرم ال

إن املعتزلة ال يرون اهللا جل جالله يف اآلخرة إلنكارهم ونفيهم وقوع : وجوده، وقد قالوا
نسأل اهللا تعاىل أن يرزقنا وأحبتنا حمبة من حيبه تعاىل من عباده الصاحلني . رؤيته تعايل يف اجلنة

  . ونعوذ به من احلرمان عن بركاتـهم 
طبقات ((ففي  به وتراب أقدامه أبو إسحاق الشريازي الِفيروزاْباِْذي،وممن تربك الناس بثيا

 ٩١ص٣للعالمة تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي ج)) الشافعية الكربى 
كان الشيخ إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق الشريازي وصل : قال أبو احلسن اهلمذاين
د العجم، فخرج أهلها بنسائهم وأوالدهم، فيمسحون أردانه ويأخذون مرة وهو مسافر إىل بال

وخرج إليه صوفيات البلد وما فيهن إال ومعها سبحة، وألقني . تراب نعليه، ويستشفون به
اجلميع إىل احملفة، وكان قصدهن أن يلمسها ليحصل هلن الربكة، فجعل ميرها على يديه 

  .صدن يف حقه وجسده، ويتربك بـهن ويقصد يف حقهن ما ق
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قد أتى فالن الصويف فنهض الشيخ من مكانه، وإذا به شيخ كبري : قيل للشيخ" ِبسطَام "وملا بلغ 
قد أتاك الشيخ أبو : ِهم وهو راكب بـهيمة وخلفه خلق من الصوفية مبرقعات مجيلة، فقيل له

رجله وقال له إسحاق الشريازي فرمى نفسه عن البهيمة وقبل يده، وقبل الشيخ أبو إسحاق 
وملا وصل جلس . قتلتين يا سيدي فما ميكنين أمشي معك ولكن تتقدم إىل جملسك: الصويف

الشيخ أبو إسحاق بني يديه وأظهر كل واحد منهما من تعظيم صاحبه ما جاوز احلد، مث أخرج 
 هذه احلنطة نتوارثها عن أيب يزيد الِبسطامي، ويف: الصويف خرجني، يف إحدامها حنطة وقال

وهذا الشيخ الصويف الذي . األخرى ملح، فأعجب الشيخ أبا إسحاق ذلك وودعه وانصرف
  .قصد الشيخ أبا إسحاق يعرف بالسهلكي 

كان أبو إسحاق الشريازي ال : وغريها)) املعايات((قال القاضي أبو العباس اجلرجاين صاحب 
ولقد كنا نأتيه وهو : سا، قالميلك شيئا من الدنيا، فبلغ به الفقر حىت كان ال جيد قوتا والملب

  . فيقوم لنا نصف قامة، ليس يعتدل قائما من العري كي ال يظهر منه شيء" القطيعة"ساكن يف 
دخل أبو إسحاق يوما مسجدا ليتغذى، فنسي دينارا مث : إنه مسع بعضهم يقول: وقال ابن مسعان

الورع ليكن املرء هكذا لعله وقع من غريي فتركه، وهذا هو : ذكر فرجع فوجده ففكر مث قال
وإال فال يأمل من اجلنة آماال، وهذا هو خالصة الناس، فإن كان صاحل ترجتى بركاته فهذا، وإن 

  .كان سيد يؤمل يف الشدائد فحسبك هو مالذا 
وكان ميشي بعض أصحاب أيب إسحاق معه يف طريق فعرض هلم كلب فقال الفقيه لذلك 

مل طردته عن الطريق ؟ أما علمت أن الطريق بيين : لاخسأ، وزجره فنهاه الشيخ وقا: الكلب
  . وبينه مشترك

  شيوخه
منهم أبو عبد اهللا البيضاوي وعلي بن رامني والقاضي أبو الطيب الطربي والزمه واشتهر به 
وصار أعظم أصحابه ومعيد درسه، وقرأ األصول على أيب حامت القزويين وطائفة آخرين ومسع 

 الربقاين وأيب علي بن شاذان وغريهم، وما برح يدأب وجيهد حىت احلديث ببغداد من أيب بكر
صار أنظر أهل زمانه وفارس ميدانه واملقدم على أقرانه، وامتدت إليه األعني، وانتشر صيته يف 
البلدان، ورحلوا إليه من كل مكان، ولقد كان اشتغاله أول طلبه أمرا عجابا وعمال دائما يقول 

: إنه اشتهى ثريدا مباء الباقالء قال: لب والكبد كيف ماذابا، يقالعجبا هلذا الق: من شاهده
كنت أعيد كل قياس ألف مرة، فإذا فرغت منه : فماصح يل أكله باشتغايل بالدرس، وقال

أخذت قياسا آخر وهكذا، وكنت أعيد كل درس ألف مرة، فإذا كان يف املسئلة بيت يستشهد 
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إنه كان حيفظ مسائل : ظرة ال يصطلى له بنار، وقيلبه حفظت القصيدة، وكان غضنفرا يف املنا
  .اخلالف كما حيفظ أحدكم الفاحتة 

وروى عنه اخلطيب البغدادي، وأبو عبد اهللا بن أيب نصر احلميدي، وأبو بكر بن احلاضنة، وأبو 
احلسن بن عبد السالم وأبو القاسم بن السمرقندي، وأبو البدر بن الكرخي وغريهم، ومن 

وشرحه، )) اللمع(( يف اخلالف و)) النكت((يف الفقه و)) املهذب((و)) نبيهالت((تآليفة 
)) طبقات الفقهاء (( يف اجلدل و)) املعونة (( و)) امللخص((يف أصول الفقه، و)) التبصرة((و
  .وغري ذلك )) نصح أهل العلم ((و

ا الكتاب لو عرض هذ: مسعت الشيخ أبا إسحق يقول: وقال أبوبكر حممد بن أمحد بن احلاضنة
هذا شريعيت الىت أمرت : على النيب صلى اهللا عليه وسلم لقال)) املهذب((الذي صنفته وهو 

  .بـها أميت 
من أراد أن يتنبه : مسعت صوتا من الكعبة أو من جوف الكعبة: وعن احلسن الطربي اإلمام قال

تاوى حتمل من الرب وكانت الطلبة ترحل من الغرب والشرق إليه، والف. يف الدين فعليه بالتنبيه
والبحر إىل بني يديه، والفقه تتالطم أمواج حباره وال يستقر إال لديه، حىت ذكروا أنه كان جيري 
جمرى ابن سريج يف تأصيل الفقه وتفريعه، وحياكيه يف انتشار الطلبة يف الربع العامر مجيعا، قال 

خرجت إىل خراسان : مسعت الشيخ أبا إسحاق يقول: حيدر بن حممود بن حيدر الشريازي 
وله أدب . فما بلغت قرية أو بلدة إال وكان قاضيها أومفتيها أوخطيبها تلميذي أو من أصحايب 

  :أعذب من الزالل، فمنه 
 فقالوا  ما إىل هذا سبيل  سألت الناس عن خل وِفيٍّ

  فإن احلر  يف الدنيا قليل    متسك  إن ظفرت بود حر
  .ويروى بذيل حر بدل بود حر 

  :نهوم
 وقمت أشكو إىل موالى ما أجد  لبست ثوب الرجى والناس قد رقدوا

  ومـن عليه لكشف الضر أعتمد   يا عـديت  يف كـل نائبـة وقلت
  مايل على محلها صرب وال جـلد  أشكو إليك أمـورا  أنت تعلـمها
  إليك يا خري من  مـدت إليه يد   وقـد مـددت  يدي بالذل مبتهال

  فبحر جودك  يروي كل من يرد   رب خـائبـةفـال تردنـهـا يا
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أنشدنا االمام أبو إسحاق الشريازي ببغداد : وقال علي بن أمحد بن احلسني اإلصطخري الفقيه
  :ومل يسم قائال

 وألزمت نفسي صربها فاستقرت صربت على بعض األذى خوف كله

  ولـوحـِملَته  مجـلة المشأزت  وجرعتها املكـروه حـيت  تدربت
  ويارب نـفس  بالتذلل عـزت  يا رب عـز جـر للنفس ذلـةفـ

  ومـن خاف منه خافه ما أقلت  وما العـز  إال خيفة  اهللا  وحـده
  أرى احلرص  جالبا لكل مذلـة  وأهجر  أبواب  الـملـوك  فإنين
  إىل غري من قال  اسألوين فشلّت  إذا ما  مددت الكف  ألتمس الغىن

العوام ينسبون باألوالد : من قرأ على مسئلة فهو ولدي، ويقول: وكان الشيخ أبو إسحاق يقول
العلم الذي ال ينتفع به صاحبه أن يكون : واألغنياء باألموال، والعلماء بالعلم، وكان يقول

  : الرجل عاملا وال يكون عامال، وينشد لنفسه
      فاعمل بعلمك إن العلم بالعمل   علمت ما حلل املوىل وحرمه

اجلاهل بالعامل يقتدي، فإذا كان العامل ال يعمل بعلمه فاجلاهل ما يرجو من نفسه، : وكان يقول
وكان الشيخ إذا أخطأ بني يديه . فاهللا اهللا يا أوالدي نعوذ باهللا من علم يكون حجة علينا 

  :أي سكتة فاتتك، ورمبا تكلم يف مسئلة فسئل سؤاال غري متوجه، فيقول: املباحث قال
    شتان بني مشرق ومغرب  مغربا سارت مشرقة وسرت 

  :أقوال العلماء فيه
أبو إسحق الشريازي حجة اهللا على : قال فيه االمام أبوبكر حممد بن علي بن حامد الشاشي

وقد اجتمع به ومسع )) احلاوي((أئمة العصر ، وقال فيه االمام أبو احلسن املاوردي صاحب 
وقال املوفق احلنفي . الشافعي لتجمل به ما رأيت كأيب إسحاق ، لو رآه : كالمه يف مسئلة 

  .أبو إسحاق إمام املؤمنني يف الفقهاء : إمام أصحاب الرأي 
  املنامات

 ٤٦٨رأيت يف العشر األوسط من احملرم سنة : قال الشيخ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن نصر
لسماء الثالثة أو ليلة اجلمعة الشيخ أبا إسحاق طول اهللا عمره يف منامي يطري مع أصحابه يف ا

هذا هو الشيخ اإلمام مع أصحابه يطري وأنا معهم استعظاما : الرابعة فتحريت يف نفسي، وقلت
لتلك احلالة والرؤية، فكنت يف هذه الفكرة إذ تلقى الشيخ اإلمام ملك وسلم عليه عن اهللا تبارك 

تدرس ألصحابك؟ فقال ماذا : إن اهللا تبارك وتعاىل يقرأ عليك السالم ويقول: وتعاىل وقال له
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اقرأ على شيئا من ذلك ألمسعه، فقرأ : أدرس ما نقل عن صاحب الشرع، وقال له امللك: الشيخ
عليه الشيخ مسئلة ال أذكرها، فاستمع له امللك وانصرف، وأخذ الشيخ يطري وأصحابه معه 

ابك فادخل احلق ما أنت عليه وأصح: إن اهللا تعاىل يقول: فرجع امللك بعد ساعة وقال للشيخ
كنت نائما فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف : وحكي أن الشيخ أبا إسحاق قال. اجلنة معهم

يا شيخ ومساين شيخا وخاطبين به، وكان الشيخ : املنام ومعه صاحباه أبو بكر وعمر وقال يل
 ابن وقال. مساين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيخا انتهى باختصار : يفرح بـهذا ويقول

ومثل هذه احلكاية حكاية شيخه القاضي أيب الطيب يف رؤياه النيب صلى اهللا عليه : السبكي
  . وسلم يف املنام وتسميته إياه فقيها، وكان القاضي أيضا يفتخر بذلك

: إن الشيخ أيب إسحاق قال: ٣٩ص٢جـ)) طبقات الفقهاء الشافعيني((وقال ابن كثري يف 
:  اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه أبوبكر وعمر فقلتكنت نائما ببغداد ورأيت رسول

يارسول اهللا بلغين عنك أحاديث كثرية عن ناقلي األخبار فأريد أن أمسع منك خربا أشرف 
ياشيخ ومساين شيخا وخاطبين به وكان يفرح : به يف الدنيا وأجعله ذخرة لآلخرة، فقال

وهذا : سالمة غريه، قال ابن كثريمن أراد السالمة فليطلبها يف : قل عين: بـهذا مث قال
املنام عليه لوائح الصدق فإن الفقهاء هلجوا بتسميته بالشيخ أيب إسحاق، وِلما رواه يف املنام 

أي " املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده: "شاهد يف الصحيح وهو قوله عليه السالم
    اهـمن أراد أن يسلم فليسلم الناس منه فإن اجلزاء من جنس العمل

طبقات الشافعية ((  اهـ ملخصا من٤٧٦ وتويف سنة ٣٩٣ ولد الشيخ أبو إسحاق سنة 
أبو اسحاق إبراهيم )): اللباب يف تـهذيب األنساب(( وقال عز الدين ابن األثري يف )). الكربى

  .ابن علي الفريوزاباذي الشريازي إمام الدنيا مطلقا
تراكب الناس على الشيخ أيب  : ٣٥٠ص ٣ج)) شذرات الذهب(( وقال ابن العماد احلنبلي يف 

  .إسحاق الشريازي يف بالد العجم حىت متسحوا بأطراف ثيابه وتراب نعليه  اهـ 
هو الشيخ اإلمام :  فقال٥٦٠-٤٥٢ص١٨ج))سري أعالم النبالء((وترجم له احلافظ الذهيب يف 

  .  هـ ٣٩٣ سنة لقبه تاج الدين مولده يف: القدوة اتهد شيخ اإلسالم الشافعي، قيل
وذكر الذهيب أنه تفقه على أيب عبد اهللا البيضاوي وعبد الوهاب بن رامني بشرياز وقدم بغداد 

  .، ولزم أبا الطيب وصار معيده، كان يضرب املثل بفصاحته وقوة مناظرته ٤١٥سنة 
 ِشيوجومسع من علي بن شاذان وأيب بكر الربقاين وحممد بن عبيد اهللا اخلَر.  
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عنه اخلطيب وأبوالوليد الباجي واحلميدي والزاهد يوسف بن أيوب وأبو نصر أمحد بن وحدث 
  .حممد الطوسي وأمحد بن نصر بن محان اهلَمذاين خامتة من روى عنه 

اإلمام أبو إسحاق وحيد عصره وفريد دهره ومستجاب : وكان الوزير ابن جهري كثريا ما يقول
  .الدعوة 

أبا اسحاق إىل املعسكر، فتوجه يف " املقتدي باهللا " ندب : مذاينوقال حممد بن عبد امللك اهل
، فكان خيرج إليه أهل البلد بنسائهم وأوالدهم ميسحون أردانه ويأخذون تراب ٤٧٥آخر سنة 

نعليه يستشفون به، وخرج اخلبازون ونثروا اخلبز، وهو ينهاهم وال ينتهون، وخرج أصحاب 
فة، وعملوا مداسات صغارا ونثروها وهي تقع على رؤوس الفاكهة واحللواء نثروا على األساك

رأيتم النثار، ما وصل إليكم منه؟ فقالوا يا سيدي وأنت أي : الناس، والشيخ يعجب وقال لنا 
 هـ ومل ٤٧٦ومات أبو إسحاق سنة . أنا غطيت نفسي باحملفة : شيء كان حظك منه ؟ قال

بكسر " احملفة " و. ما تزوج فيما أعلم اهـ خيلف درمها وال عليه درهم، وكذا فليكن الزهد، و
اخلرج " اخلرجني " وقوله . بكسر اهلاء الشيخ الكبري الفاين " اِهلم " و . امليم هودج ال قبة له

فالنا األمر " ندب " بالضم وعاء من شعر أو جلد يوضع على ظهر الدابة لوضع األمتعة فيه، و
الكُم مجعه أردان )) معجم الوسيط((كما يف " الردن " و. ندبا دعاه وبعثه ووجهه 

  .وشرحه اُألسكُفَّةُ خشبة الباب اليت يوطأ عليها وهي العتبةُ)) القاموس((يف " األساكفة"و
ولد الشيخ أبو إسحاق : ٤٦٥ص ٢ج)) تـهذيب األمساء واللغات((وقال النووي يف 

ا حمققا متقنا مدققا ذا فنون هـ، وكان إمام٤٧٢ هـ وتويف ببغداد سنة ٣٩٣الشريازي سنة 
من العلوم املتكاثرات والتصانيف النافعة زاهدا عابدا ورعا معرضا عن الدينا مقبال بقلبه على 
اآلخرة باذال نفسه يف نصر دين اهللا، جمانبا للهوى، أحد العلماء الصاحلني وعباد اهللا العارفني 

.  سيد املرسلني صلى اهللا عليه وسلم  اهـاجلامعني بني العلم والعبادة املواظبني املتبعني هدى
، وممن ذكر التربك بثياب الشيخ ٤٧٦إنه تويف سنة : وقد ذكرنا أن الذهيب وابن السبكي قاال

   .٣٨ص٢جـ)) طبقات الشافعيني((أيب إسحاق احلافظ ابن كثري يف 
  .نهم وعنا بـهمفبهذا اإلمام وأمثاله ينبغي التربك بتراب نعاهلم ومجيع آثارهم رضي اهللا ع: قلت
  تنبيه 

املشرع (( ومن الثياب اليت يتربك بـها خرقة الصوفية وهي يف اصطالحهم كما يف آخر كتاب 
اسم لكل ما يلبس من الثياب املباحة، كالقلنسوة والعمامة والقميص والقباء والرداء )) الروي

، وكيفية إلباسها أن والطيلسان واإلزار، رفيعها وكثيفها ومتينها ولطيفها وأحسنها وأخشنها 
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يتطهر الشيخ ويأمر املريد بالتطهر من احلدث واخلبث ليتهيأ لقبول ما يلقيه عليه، مث توضع 
: اخلرقة بني يديهما ويقرأ الفاحتة، ويلبسها الشيخ بيده للمريد، مث يذكر نسبتها، كأن يقول

بعضهم، وهي خرقة وهي أنواع كما قاله . البسكها كما ألبسين إياها شيخي فالن إىل آخرها
تشبه وخرقة تربك، وخرقة إرادة، فخرقة التشبه والتربك ال بأس بـها لكل أحد كالسالطني 
واألمراء والتجار ، وأما خرقة اإلرادة فال يتعاطاها إال من له إرادة صادقة ومهة عالية، فاخلرقة 

، فمن لبسها وإن كانت هي لباس الفقر والتصوف فالفقراء والصوفية ال خيتصون بلباسها 
بالتشبه والتعلق فهو الحق، ومن تشبه بقوم فهو منهم ومعهم، ومن أحب قوما فهو منهم 
ومعهم، وإذا لبس مريد من شيخ لبسا مطلقا ساغ له أن يلبس غريه وإن مل يأذن له شيخه يف 

له اإللباس، وإن اختار بعضهم تعيني اإلذن يف اإللباس، وكذا إذا لبس من شيخ له طرق متعددة ف
إن الطالب إذا : أن يلبس عنه بكل طرقه ، وإن مل يقترن إلباسه باإلذن نظري ما قاله أئمة احلديث

مسع حديثا أو كتابا من شيخه له أن يرويه عنه وإن مل يأذن له شيخه يف الرواية عنه، ومل يبلغنا 
 اإلجازة، وإمنا عن أهل العهد األول من املتقدمني من مشايخ الصوفية يف إلباس اخلرقة اإلذن وال

. وقد فعل لبسها كثريون علماء عارفون انتهى ما يف املشرع ملخصا. كان ذكر اللبس فقط
 واختلفوا يف أصل ثبوتـها فذكر بعضهم أن احلسن البصري لبسها من علي بن أيب :قلت

طالب، وقال آخرون بعدم ثبوت رؤية احلسن البصري لعلي بن أيب طالب، وقال احلافظ 
ما يذكرونه من أن احلسن : قال شيخنا يعين السخاوي)): املواهب اللدنية(( يف القسطالين

إنه باطل، وقال شيخ : البصري لبسها من علي بن أيب طالب فقال ابن دحية وابن الصالح
ليس يف شيء من طرقها ما يثبت، ومل يرد يف خرب صحيح وال حسن : اإلسالم احلافظ ابن حجر

 وسلم  ألبس اخلرقة على الصورة املتعارفة بني الصوفية ألحد من والضعيف أنه صلى اهللا عليه
: أصحابه، وال أمر أحدا من أصحابه بفعلها، وكل ما يروى صرحيا يف ذلك فباطل، قال احلافظ

إن عليا ألبس اخلرقة احلسن البصري ، فإن أئمة احلديث : مث إن من الكذب املفترى قول من قال
ا فضال عن أن يلبسه اخلرقة، وكذا قال الدمياطي والذهيب مل يثبتوا للحسن من علي مساع

والعالئي ومغلطاي والعراقي واألبناسي بفتح اهلمزة وسكون الباء واحلليب وغريهم كالـهكاري 
وابن امللقن وابن ناصر الدين مع كون مجاعة منهم لبسوها وألبسوها تشبها بالقوم، نعم ورد 

يل بضم الكاف وفتح اهلاء ابن زياد وهو صحب عليا بن لبسهم هلا مع الصحبة املتصلة إىل كه
ويف بعض الطرق اتصاهلا . أيب طالب من غري خلف يف صحبته له بني أئمة اجلرح والتعديل

بأويس القرين وهو اجتمع بعمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب، وهذه صحبة ال مطعن فيها، 
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نا أيب إسحاق املتبويل ، وكان يوسف وكثري من السادة يكتفي مبجرد الصحبة كالشاذيل وشيخ
)) رحيان القلوب((العجمي جيمع بني تلقني الذكر واخذ العهود واللبس، وله يف ذلك رسالته 

قرأتـها على ولد ولده العارف باهللا تعاىل املسلك سيدي علي مع إلباسه ىل اخلرقة والتلقني 
  .  لزقاينبزيادات من شرحه ل)) املواهب((والعهد انتهى ما نقلته من 

وشرحه للزرقاين لكين مل أر بعد )) املواهب اللدنية((كذا يف :  وقوله كهيل بن زياد:قلت
 -كميل بن زياد-البحث من روى عن علي بن أيب طالب وامسه كهيل بن زياد فلعل الصواب 

  . وغريمها واهللا أعلم )) سري أعالم النبالء((و)) مرآة اجلنان((اآليت قريبا يف 
فمما قال )) إحتاف الفرقة برفو اخلرقة: (( اخلرقة احلافظ السيوطي، فله جزء مساه وممن ألف يف

أنكر مجاعة من احلفاظ مساع احلسن البصري من علي بن أيب طالب، ومتسك بـهذا بعض : فيه
املتأخرين فخدش به طريق لبس اخلرقة، وأثبته مجاعة ، وهو الراجح عندي لوجوه، وقد رجحه 

احلسن بن أيب احلسن البصري عن : ، فإنه قال))املختارة(( الدين املقدسي يف أيضا احلافظ ضياء
مث )) أطراف املختارة((مل يسمع منه ، وتبعه على هذه العبارة احلافظ ابن حجر يف : علي، وقيل

الوجه األول أن العلماء ذكروا يف األصول يف وجوه : ذكر السيوطي لترجيح ماقاله أوجها ثالثة
املثبت مقدم على النايف ألن معه زيادة علم، وذكر الوجهني اآلخرين، مث ذكر الترجيح  أن 

أحاديث كثرية تبلغ عشرة يرويها احلسن البصري عن علي رضي اهللا عنه ، وأن احلافظ زين 
: رأى احلسن عليا باملدينة وهو غالم، وقال أبو زرعة: قال علي بن املديين : الدين العراقي قال

 يوم بويع لعلي ابن أربع عشرة سنة ورأى عليا باملدينة، مث خرج إىل الكوفة كان احلسن البصري
  . رأيت الزبري يبايع عليا اهـ:والبصرة ومل يلقه احلسن بعد ذلك، وقال احلسن

 ٦١٨ يف ترمجة جنم الدين الكربى املتوىف سنة ٤١- ٤٠ص٤ج)) مرآة اجلنان((وذكر اليافعي يف 
 زياد عن علي بن أيب طالب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه طريقني أحدمها يتصل إىل كميل بن

وسلم، وثانيهما عن احلسن البصري عن علي بن أيب طالب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
أن اإلمام سيف الدين أبا : ٣٦٣ص ٢٣ج)) سري أعالم النبالء((وسلم، وذكر احلافظ الذهيب يف 

رزي نزيل خبارى كان إماما حمدثا ورعا زاهدا املعايل سعيد بن املطهر بن سعيد بن علي الباخ
روى عن أيب : فقال فيه)) معجم األلقاب((وذكره ابن الفوطي يف : تقيا منقطع القرين ، قال 

 وشيخه لبس من إمساعيل القصري ، عن – أي خرقة الصوفية –اِجلناب اخليوقي ولبس منه 
ريس عن أيب القاسم بن رمضان، عن حممد بن ناكيل ، عن دواد بن حممد عن أيب العباس بن إد

أيب يعقوب الطربي عن أيب عبد اهللا بن عثمان عن أيب يعقوب النهرجوري، عن أيب يعقوب 
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هو لبسها من يد كميل بن زياد عن علي : السوسي عن عبد الواحد بن زيد عن احلسن قال
وهذا ! اهـ هذه الطرق ظلمات مدهلمة ما أشبهها بالوضع : رضي اهللا عنه مث قال الذهيب 

. الطريق الذي ذكره الذهيب هو أحد الطريقني اللذين ذكرمها اليافعي مع اختالف يسري بينهما
وقال الذهيب كان الباخرزي صحب الشيخ جنم الدين الكربى اخليوقي وغريه وكانت طريقته 
عارية عن التكلف، وكان يف علمه وفضله كالبحر الزاخر، ويف احلقيقة مفخر األوائل 

اخر، وزار خبرتنك قرب البخاري وجدد قبته وعلق عليها القناديل، وأهدت له ملكة بن واألو
أزبك بن البهلوان صاحب أذربيجان سن النيب صلى اهللا عليه وسلم  الذي كسر يوم أحد، 

هـ كما يف ٦٥٩تويف رمحه اهللا سنة. وأوصى أن يكفن يف خرقة شيخه جنم الدين الكربى اهـ
الباخرزي بفتح الباء  : ١٠٤ص ١ج ))لباب يف تـهذيب األنسابال((ويف )). الشذرات((

املوحدة وفتح اخلاء املعجمة وسكون الراء ويف آخره زاي هذه النسبة إىل باخرز وهي ناحية من 
بفتح أوله وقد يكسر وسكون ثانيه : قوله اخليوقي)) معجم البلدان((و يف . نواحي نيسابور

  . ي خوارزم  وفتح الواو وآخره قاف  بلد من نواح
أن كميل بن زياد بن : ٤٤٧ص٨للحافظ العسقالين ج)) تـهذيب التهذيب((ويف :  قلت

نـهيك بن اهليثم كان تابعيا ، روى عن عمر وعلي وعثمان وغريهم ، قال فيه ابن سعد وابن 
الحيتج به ، وقال ابن )) يف الضعفاء (( ثقة ، وقال ابن حبان : معني وابن حبان والعجلي 

   اهـ ٨٨أو٨٢ رافضي وهو ثقة من أصحاب علي ، قتله احلجاج سنة :عمار
كميل بن زياد النخعي ثقة رمي )) : تقريب التهذيب(( وقال احلافظ العسقالين أيضا يف 

  .   اهـ٨٢بالتشيع ، روى له النسائي، مات سنة
  اخلالصة

ة مقطوع ينتهي اىل لقدتقرر اختالف العلماء رمحهم اهللا تعاىل يف أن حديث إلباس خرقة الصوفي
احلسن البصري التابعي اجلليل أوهو مرفوع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وذكرنا أن 
سندها األخر إىل كميل بن زياد عن علي مل خيتلف فيه أئمة اجلرح والتعديل، وكذلك مايف 

بن أيب بعض الطرق من اتصاهلا بأويس القرىن وأنه الشك يف اجتماعه بعمر بن اخلطاب وعلي 
. فثبت مبجموع ذلك أن للخرقة أصال يتمسك به ويعمل مبثله . طالب رضي اهللا عنهم 

وقدذكرنا يف مبحث التربك بثيابه صلى اهللا عليه وسلم أن الصوفية استدلوا إللباس اخلرقة حبديث 
أنه صلى اهللا عليه وسلم  ألبس أم خالدمخيصة سوداء ، واحلديث رواه البخاري ، واخلميصة 

 من حرير أوكساء رقيق أوثوب معلم، واستنبطوا من حديث إعطائه صلى اهللا عليه وسلم  ثوب
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إزاره لرجل من أصحابه بعدطلبه منه جواز استدعاء املريد اخلرقة من املشايخ، واحلديث رواه 
البخاري عن سهل، فلهذا كله استحسنتها الطائفة الصوفية قدس اهللا أسرارهم وغريهم من 

فمنهم . السنة النبوية املطهرة، فلبسوها من املشايخ تربكا،وألبسوها غريهمالفقهاء وحفاظ 
البن )) طبقات الشافعية الكربى((سلطان العلماء عزالدين بن عبدالسالم الشافعي، ففي 

السبكي أن الشيخ عز الدين لبس خرقة التصوف من الشيخ شهاب الدين السهروردي، وأخذ 
ومنهم اإلمام . للداودي)) طبقات املفسرين(( و٣١٥ص١ج))حسن احملاضرة((عنه، ومثله يف 

 ٣٢٧ص ٤ج))مرآة اجلنان((، فقد ذكر يف ٧٦٨اليافعي عبد اهللا بن أسعد الشافعي املتوىف سنة 
وشروطها، وأنـها خرقتان  وقد ذكرت طريق اخلرقة: أنه لبسها من مجاعة من املشايخ قال

نشر الرحيان يف فضل املتحابني يف اهللا ((تاب خرقة بركة واحترام، وخرقة حتكيم والتزام، يف ك
  )) من اإلخوان

ألبسين خرق التصوف : ٣٧٧ص٢٢ج)) سري أعالم النبالء(( ومنهم احلافظ الذهيب فقد قال يف 
ألبسنيها الشيخ : شيخنا احملدث الزاهد ضياء الدين عيسي بن حييي األنصاري بالقاهرة، وقال 

  .أيب النجيب اهـ شهاب الدين السهروردي مبكة عن عمه 
 أن شيخه ضياء الدين عيسي بن حيىي بن ١٥٠٤ص)) تذكرة احلفاظ(( وذكر يف آخر كتابه 

  . سنه اهـ٨٣هـ عن ٦٩٦أمحد مات سنة 
حديث لبس اخلرقة : ٣٣٥ص)) املقاصد احلسنة((ومنهم احلافظ السخاوي، فقد قال يف 

باطل، وكذا قال : بن الصالحالصوفية وكون احلسن البصري لبسها من علي قال ابن دحية وا
إنه ليس يف شيء من طرقها ما يثبت، ومل يرد يف خرب صحيح وال حسن وال ضعيف أن : شيخنا

النيب صلى اهللا عليه وسلم ألبس اخلرقة املتعارفة بني الصوفية ألحد من أصحابه، وال أمر أحدا 
شيخنا بـهذا بل من أصحابه بفعل ذلك، وكل ما يروى يف ذلك صرحيا فباطل، ومل ينفرد 

سبقه إليه مجاعة حىت من لبسها وألبسها كالدمياطي والذهيب واهلكاري وأيب حيان والعالئي 
ومغلطاي والعراقي وابن امللقن واألبناسي والربهان احلليب وابن ناصر الدين، وأوضحت ذلك 

ثاال إللزامهم كله مع طرقها يف جزء مفرد، هذا مع إلباسي إياها اجلماعة من أعيان املتصوفة امت
يل بذلك، حىت جتاه الكعبة املشرفة تربكا بذكر الصاحلني واقتفاء ملن أثبته من احلفاظ املعتمدين 

 أنه ألبس اخلرقة لبعض ٣٤٥ص ١٠ج)) الضوء الالمع((وذكر أيضا يف . انتهى باختصار 
 وتلميذه وقد ذكرنا تلميذه احلافظ القسطالين واإلمام جنم الدين الكربى. العلماء وأذن له

  .الباخرزي، ومنهم غري هؤالء من العلماء األكابر واألتقياء األفاضل 
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  مالحظة
وكاخلرقة يف اتصال املشايخ ومريديهم وارتباط بعضهم بعضا التلقني وهلم فيه كيفيات خمتلفة، 

 يف ترمجة أمحد ١١٦ ص ١ج )) الدرر الكامنة((منها ما ذكرها احلافظ ابن حجر العسقالين يف 
: وصورة تلقن الذكر عن الشيخ أنه يغمض عينيه وجيمع مهته ويقول: ركان شاه فقال فيهابن ت

 تلقن الذكر ٧٣٠وذكر العسقالين أن الشيخ أمحد بن تركان املتوىف سنة . ال إله إال اهللا بانزعاج
عن الشيخ عبد اهللا بن بدر بن علي املراغي، وأخذ هو من الشرف اإلسفراييين عن أيب جنيب 

دي عن حممود الزجناين عن أيب الفتوح الغزايل عن أيب العباس النهاوندي عن ابن حبيب السهرو
عن رومي عن اجلنيد عن السري عن معروف عن داود الطائي عن حبيب العجمي عن احلسن 

اهللا أعلم بصحة اتصال هذا )): تاريخ مصر((قال قطب الدين احلليب يف . البصري عن علي 
  )) .الدرر الكامنة((مجلة من املشايخ الصلحاء، انتهى مانقلته من اإلسناد فقد اشتمل على 

  التربك باألكل مع الصاحلني 
لقد ذكرنا التربك مبا يفضله صلى اهللا عليه وسلم  من الطعام، وسيأيت قريبا إن شاء اهللا التربك 

ركة بسؤر الصاحلني، فالظاهر أن األكل معهم كذلك بل قد يزيد عنه، ألن يف األكل معهم ب
رؤيتهم والنظر إليهم وبركة جمالستهم وحمادثتهم، واستماع ِحكَِمِهم واالقتداء بـهم يف 

وقال ابن . أحواهلم وأوصافهم وأخالقهم، فإن املخالطة واملؤانسة تتأثر بـها القلوب والطباع 
ليه يروى عن بعض الصاحلني أنه رأى النيب صلى اهللا ع: كثري يف تفسريه يف أواخر سورة التحرمي

ال ، :من أكل مع مغفور غفر له ؟ فقال : يا رسول اهللا  أنت قلت : وسلم  يف املنام فقال
نقل كثري من الناس أن هذا حديث وارد عن : وقال ابن كثري ماحاصله. ولكين اآلن أقوله

ورؤياه صلى اهللا عليه : قلت . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وليس كذلك وال أصل له اهـ
لقوله عليه الصالة والسالم من رآين يف املنام فقد رآين فيستأنس هذه الرؤيا للتربك وسلم  حق 

 :١١٥ ص ١ج ))شرح صحيح مسلم((وقال اإلمام النووي رمحه اهللا يف . باألكل مع الصاحلني
من رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم  يف املنام وهو يأمره بفعل ما هو مندوب إليه أو ينهاه عن 

و يرشده إىل فعل مصلحة فال خالف يف استحباب العمل على وفقه، ألن ذلك ليس منهي عنه أ
  .حكما مبجرد املنام، بل مبا تقرر من أصل ذلك الشيء واهللا أعلم اهـ

وقد رآه صلى اهللا عليه وسلم  يف املنام كثري من العلماء العاملني واألولياء الكاملني، فأمرهم 
هم عن أشياء فامتثلوا مبا أمرهم وعملوا به واجتنبوا عما صلى اهللا عليه وسلم  بأوامر ونـها

نـهاهم عنه، وسأله صلى اهللا عليه وسلم  يف املنام بعض العلماء مسائل وأحاديث نبوية وأمورا 
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وقد ذكرنا . غيبية، فأخربهم بـها فكانت كلها كما أخرب بـها النيب صلى اهللا عليه وسلم
نه صلى اهللا عليه وسلم أمر أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب وفيها أ. رؤيا بالل بن احلرث املزين

ومثل هذا كثري جدا بل هو متواتر ، . يا رب ال آلوا إال ما عجزت عنه: الرفق فبكى، وقال 
فقد أخذ عنه صلى اهللا عليه وسلم  كثري من الصاحلني أورادا وأحزابا وصيغا من الصالة عليه 

 املنام إجازة للقرآءات السبعة، والصالة عليه صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأعطى بعضهم يف
دالئل ((عليه وسلم، وقد لقيت أنا من أخذ عنه صلى اهللا عليه وسلم  يف املنام إجازة لقراءة 

وأخذت عنه، ومع هذا كله ال يثبت بالرؤيا حكم شرعي، وال يغري بسببها ما تقرر )) اخلريات
ن حالة النوم ليست حالة ضبط وحتقيق ملا يسمعه الرائي، إ: يف الشرع، وعلل ذلك النووي فقال

وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظا ال مغفال وال سيء 
احلفظ وال كثري اخلطأ وال خمتل الضبط، والنائم ليس بـهذه الصفة فلم تقبل روايته الختالل 

بب املنام سنة ثبتت، وال تثبت به سنة وهذا ال تبطل بس: وقال القاضي عياض . ضبطه اهـ
  .بإمجاع العلماء اهـ

  باب التربك بسؤر الصاحلني 
وقد ذكرنا يف باب التربك مبا يفضله صلى اهللا عليه وسلم  حديث مسلم عن أيب أيوب رضي 
اهللا عنه أن أبا أيوب كان يسأل عن مواضع أصابعه صلى اهللا عليه وسلم  فيتتبع مواضعها ، وأن 

: ٢٢٩ص ١ج ))املدخل((ويف . يف هذا احلديث التربك بآثار أهل اخلري يف الطعام: نووي قالال
وقد روي أن احلسن البصري وفرقدا رمحهما اهللا تعاىل حضرا على طعام، : البن احلاج ما لفظه

فكان فرقد يلتقط اللباب من األرض ويأكله، وال يأكل من الصحفة شيئا، وكان احلسن ينظر 
الطعام فيأكله، فلما أن خرجا جاء إنسان من احلاضرين إىل فرقد، فسأله عن سبب ما إىل أطيب 

أغتنم بركة سؤر اإلخوان ، وألكرم نعمة اهللا تعاىل، ألين إن مل ألتقط : رأى منه ؟ فقال له 
ذلك قد يقع على األرض فتدوسه األقدام، مث راح إىل احلسن فسأله كما سأل فرقدا، فقال له 

إين ما أجبته حني دعاين إال ألدخل السرور عليه، وكيفما بالغت يف : هللا عنهاحلسن رضي ا
  .األكل وتناولت أطايب الطعام الذي انتخبه ففيه إدخال السرور عليه أكثر انتهى بلفظه

أنه أِتي للسيد أمحد : ٥٠ صللشيخ صاحل بن حممد بن صاحل اجلعفري ))املنتقى النفيس((ويف 
نها وبقي من سؤره رطبات، فتنافس فيها املريدون وتزايدوا يف مثنها ابن إدريس برطب فأكل م

فبلغ حنوا من ألف ريال، فذهب الذي وقعت عليه يبيع كتبه ليويف مثنها، فكان هناك ما شاء 
: ٥٢٦ص ١للعجلوين ج)) كشف اخلفا((ويف . وقد اشتهر يف األلسنة أن سؤر املؤمن شفاء.اهللا
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سؤر املؤمن شفاء فيصدق به ما رواه الدارقطين يف األفراد عن : موما يدور على األلسنة من قوهل
 .  من التواضع أن يشرب الرجل من سؤر أخيه-  رفعه –ابن عباس 

ينبغي لألضياف أن يتركوا فضلة من الطعام وإن قل امتثاال : ٢٣١ص١ج أيضا)) املدخل((ويف 
  .للسنة ، وقد تكون ألهل البيت نية صاحلة يف بقية سؤره اهـ

يستحب لآلكل والشارب أن يفضل )) : شرح مسلم (( قد ذكرنا أن اإلمام النووي قال يف و
مما يأكل ويشرب فضلة ليواسي بـها من بعده، ال سيما إن كان ممن يتربك بفضله، وكذا إذا 
كان يف الطعام قلة وهلم إليه حاجة، ونقلوا أن السلف كانوا يستحبون إفضال هذه الفضلة 

  املذكورة اهـ 
  لتربك بلعق أيدي الصاحلنيا

إذا أكل أحدكم طعاما : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى الشيخان عن ابن عباس قال
وال ميسح يده باملنديل حىت يلعقها أو : فال ميسح يده حىت يلقعها أو يلعقها ، ويف رواية ملسلم 

كم فليلعق أصابعه، فإنه ال يلعقها، ويف رواية أخرى ملسلم أيضا عن أيب هريرة إذا أكل أحد
وروى مسلم أيضا عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه . يدري يف أيتهن الربكة

إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها : وقال: وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثالثة قال
ال تدرون يف أي فإنكم : األذى وليأكلها وال يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة قال

طعامكم الربكة، ويف رواية ملسلم عن جابر أنه صلى اهللا عليه وسلم أمر بلعق األصابع والصحفة 
قوله وأمرنا أن نسلت القصعة هو بفتح النون وضم الالم .  إنكم ال تدرون يف أيه الربكة: وقال

شرح ((ال النووي يف وق. ومعناه منسحها ونتتبع  ما بقي فيها من الطعام، ومنه سلت الدم عنها
 قوله صلى اهللا عليه وسلم يلعقها أو يلعقها معناه واهللا أعلم ال ميسح يده ٢٠٦ص١٣ج)):مسلم

حىت يلعقها، فإن مل يفعل فحىت يلعقها غريه ممن ال يتقذر ذلك كزوجة وجارية وولد وخادم 
كته ويود التربك حيبونه ويلتذون بذلك وال يتقذرون، وكذا من كان يف معناهم كتلميذ يعتقد بر

معناه واهللا أعلم أن الطعام : بلعقها، وقوله صلى اهللا عليه وسلم إنكم ال تدرون يف أيه الربكة
الذي حيضر اإلنسان فيه بركة، وال يدري أن تلك الربكة فيما أكله أوفيما بقي على أصابعه أو 

 هذا كله لتحصيل فيما بقي يف أسفل القصعة أو يف اللقمة الساقطة، فينبغي أن حيافظ على
 ما حيصل به -واهللا أعلم-الربكة، وأصل الربكة الزيادة وثبوت اخلري واإلمتاع به واملراد هنا 
  .التغذية، وتسلم عاقبته من األذى، ويقوي على طاعة اهللا وغري ذلك 
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ففي احلديث رد على من كره لعق األصابع  : ٥٧٨ص ٩ج  ))فتح الباري((وقال احلافظ يف 
عم حيصل ذلك لو فعله يف أثناء األكل ألنه يعيد أصابعه يف الطعام وعليها أثر ريقه، استقذارا، ن
عاب قوم أفسد عقلهم الترفه، فزعموا أن لعق األصابع مستقبح، كأنـهم مل : قال اخلطايب

يعلموا أن الطعام الذي علق باألصابع أو القصعة جزء من أجزاء ما أكلوه، وإذا مل يكن سائر 
را مل يكن اجلزء اليسري مستقذرا، وليس يف ذلك أكرب من مصه أصابعه بباطن أجزائه مستقذ

شفتيه، وال يشك عاقل يف أن البأس بذلك، فقد ميضمض اإلنسان فيدخل إصبعه يف فيه فيدلك 
  .أسنانه وباطن فمه، مث مل يقل أحد إن ذلك قذارة أو سوء أدب 

  فائدة 
ع يف حديث كعب بن عجرة عند الطرباين يف وق : ٥٧٩ص ٩أيضا ج)) الفتح((قال احلافظ يف 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يأكل بأصابعه : صفة لعق األصابع، ولفظه)) األوسط((
الثالث باإلبـهام واليت تليها والوسطي ، مث رأيته يلعق أصابعه الثالث قبل أن ميسحها الوسطي 

كأن السر فيه أن الوسطي أكثر تلويثا : ترمذيقال شيخنا يف شرح ال. مث اليت تليها مث اإلبـهام 
ألنـها أطول، فيبقي فيها من الطعام أكثر من غريها ، وألنـها لطوهلا أول ما تنـزل يف 
الطعام، وحيتمل أن الذي يلعق يكون بطن كفه اىل جهة وجهه، فإذا ابتدأ بالوسطي انتقل اىل 

  .اهـالسبابة على جهة ميينه وكذلك اإلبـهام واهللا أعلم 
  التربك بغسالة أيدي الصاحلني 

وينبغي أن يكون صاحب : ٢٣١ص١البن احلاج يف مبحث أداب األكل ج )) املدخل((ويف 
املنـزل آخرهم غسل يد، وأن يكون هو الذي يصب عليهم للغسل، وينبغي أيضا أن اليبصق 

يريد أن يشرب أحد يف املاء، واليغسل باألشنان والبالتراب، خيفة أن يكون يف اجلماعة من 
هذا املاء إذ أنّ شربه شفاء، ومازال السلف على ذلك ألن الغسل باألشنان والتراب حيرم بركة 
ذلك له ولغريه إال أن يشربه على تلك احلالة فيدخل يف جوفه التراب واألشنان والبصاق، وهذا 

ء ويتشاحون فيه مافيه، وقدنقل عن كثري من هذه الطائفة أنـهم كانوا يستشفون بـهذا املا
عليه ويتنافسون فيه، حىت إنـهم يقيمون النداء عليه ويبيعونه بالثمن الكثري، حىت حيصل هلم 
بركة ذلك اغتناما منهم للربكة، أال ترى إىل ماوقع يف قصة هرقل ملا أن سأل عن أصحاب النيب 

لذي يتوضأبه صلى اهللا عليه وسلم  كيف حاهلم يف تصرفهم معه، فأخرب أنـهم يتربكون باملاء ا
وببصاقه وماشاكلهما، فاستدل بذلك على صحة نبوته عليه الصالة والسالم، وكذلك املتبعون 
له باحسان اىل يوم الدين هذه الربكة حاصلة هلم وان كانت ليست مثلها لكن بربكة االتباع له 
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نة فاس أن وقدوقع عندنا مبدي. صلى اهللا عليه وسلم  واحملافظة على ذلك ورثوامنها أوفرنصيب 
القاضي األعظم بـها وكان يعرف بابن املغيلي، وكان من الفقهاء والصلحاء الكبار مرض 
مرضا شديدا اىل أن أشرف منه على املوت، وكان بالبلد طبيب حاذق يف وقته عارف بالطب، 

اتركوه يأكل كل ماشاء واختار فانه البقاء له على مقتضى ماأستدل به : فأيس منه وقال هلم 
الصنعة، فأرسلت زوجة القاضي اىل الشيخ اجلليل أيب عثمان الوركايل فأخربته مباجرى من من 

: الطبيب، فأخذ الشيخ املاء وتوضأيف إناء مث أرسل مباء وضوئه إىل زوجة القاضي، وقال هلا
أسقيه هذا املاء فسقته ذلك مث بقي ساعة، مث قام يريدقضاء حاجة اإلنسان فأيت له باناء فقضى 

ه فيه فوجدت فيه كبة عظيمة سوداء، فتعجب كل من رآها، فأرسلت زوجة القاضي إىل حاجت
الطبيب الذي ماشك أنه ميوت كما تقدم، فأرته ما خرج منه فتعجب من ذلك عجبا شديدا ، 

هذا أمر إهلي وال يقدر علىهذا إال اهللا تعاىل، فأما البشر فال يقدر أن خيرج هذا من : وقال
  . لذي لو بقي معه لقتله، وأما اآلن فال خوف عليهفؤاده، وهذا هو ا

فانظر رمحك اهللا إىل هذه الربكة كيف هي باقية يف املتبع له صلى اهللا عليه وسلم، وهذه العصابة 
  فيهم من أظهره اهللا فهو معروف، ومنهم من أخفاه فال يعرف،فيغتنم بركة اجلميع اهـ

م غدة شبه اخلراج، وأهل الشام يطلقونـها الكبة بالض)): تاج العروس شرح القاموس((ويف 
  .على حلم يرض وخيلط مع دقيق األرز ويسوى منه كهيئة الرغفان الصغار وحنوها اهـ

  فائدة 
: ١٤٥ص٢ج)) األنوار((قال الشيخ يوسف بن إبراهيم األردبيلي يف آداب الطعام من كتابه 

ألكل وبالعكس بعده اهـ ويف يستحب أن يبدأ بغسل يد الصبيان مث الشبان مث الشيوخ قبل ا
أن سبب ذلك قلة صرب الصبيان على عدم األكل وشرف )) ـالكمثرى((حاشيته املسماة بـ 

 أن األردبيلي كان شيخ املشرق يف عصره، ٤٨٤ص٤ج)) الدرر الكامنة((ويف . الشيوخ اهـ
)): انمعجم البلد((وقال ياقوت يف . هـ ٧٦٦ وقيل ٧٩٩تويف سنة. كبري القدر غزير العلم 

  .أردبيل بفتح مث سكون وفتح الدال وكسر الباء 
  باب التربك مبجالسة الصاحلني 

إمنا مثل اجلليس الصاحل : روى اإلمام مسلم عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال
واجلليس السوء كحامل املسك ونافخ الكري، فحامل املسك إما أن حيذيك، وإما أن تبتاع منه، 

قال . جتد منه رحيا طيبة ، ونافخ الكري إما أن حيرق ثيابك ، وإما أن جتد رحيا خبيثة وإما أن 
يف هذا احلديث فضيلة جمالسة الصاحلني وأهل اخلري  : ١٧٨ص ١٦ج  النووي يف شرح مسلم
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واملروءة ومكارم األخالق والورع والعلم واألدب ، و فيه النهي عن جمالسة أهل البدع وأهل 
  .ر بطالته وحنو ذلك من األنواع املذمومة اهـ الشر، ومن تكث

قال رسول اهللا صلى اهللا : وروى مسلم والبخاري واللفظ له عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
إن هللا مالئكة يطوفون يف الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون : عليه وسلم

فيسأهلم : أجنحتهم إىل السماء الدنيا قالفيحفونـهم ب: اهللا تنادوا هلموا إىل حاجتكم، قال
يسبحونك ويكربونك : تقول: ربـهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبادي؟ قال 

: فيقول: ال واهللا مارأوك، قال: فيقولون: هل رأوين؟ قال: فيقول: وحيمدونك وميجدونك، قال
ك متجيدا وأكثر لك لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد ل: يقولون: كيف لو رأوين ؟ قال 

: وهل رأوها ؟ قال: يقول: يسألونك اجلنة قال: فما يسألوين ؟ قال: يقول: تسبيحا،قال
لو : يقولون: فكيف لو أنـهم رأوها ؟ قال: فيقول: ال واهللا يا رب ما رأوها، قال: يقولون

عوذون ؟  فمم يت: أنـهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد هلا طلبا وأعظم فيها رغبة ، قال
ال  واهللا يا رب ما رأوها، : فيقولون: وهل رأوها ؟ قال: يقول: من النار قال: يقولون: قال
لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد هلا خمافة، : يقولون: فكيف لو رأوها؟ قال: يقول: قال
س منهم فيهم فالن لي: يقول ملك من املالئكة: فأشهدكم أين قد غفرت هلم ، قال: فيقول: قال

ال يشقى بـهم : هم اجللساء ال يشقى جليسهم اهـ ويف رواية : إمنا جاء حلاجة، قال
  . ال يشقى هلم جليس: جليسهم، ويف رواية للترمذي

ويف هذا احلديث فضيلة الذكر وفضيلة : ١٥ص١٧ج)) شرح مسلم((قال اإلمام النووي يف 
 الصاحلني وبركتهم اهـ وقال جمالسه، واجللوس مع أهله وإن مل يشاركهم، وفضل جمالسة

ويف هذا احلديث : ٢١٣ص١١ج))فتح الباري شرح صحيح البخاري((احلافظ العسقالين يف 
فضل جمالس الذكر والذاكرين، وفضل االجتماع على ذلك، وأن جلسيهم يندرج معهم يف 

  . مجيع ما يتفضل اهللا تعاىل به عليهم إكراما هلم ولو مل يشاركهم يف أصل الذكر اهـ
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب أمامة قال: ١٢٥ص ١ج)) جممع الزوائد((ويف 

يا بين عليك مبجالسة العلماء، وامسع كالم احلكماء، فإن اهللا حييي القلب : إن لقمان قال البنه
سنده ويف )) الكبري((رواه الطرباين يف . امليت بنور احلكمة كما حييي األرض امليتة بوابل املطر

املتقون سادة، والفقهاء قادة، وجمالستهم : ضعيفان، وعن عبد اهللا بن مسعود أنه كان يقول
  . ورجاله موثوقون اهـ )) الكبري((ذكر هذا  يف حديث طويل رواه الطرباين يف : قلت. زيادة 
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وعن أيب العباس بن :  البن السبكي ما لفظه:٢٨ ص ٢ج  ))طبقات الشافعية الكربى((ويف 
هذا بربكة جمالسيت أليب :  أنه تكلم يوما فأعجب بعض احلاضرين، فقال ابن سريج سريج

. ٧٧ص١ج ))طبقات الشافعية((ومثل هذا ذكره ابن قاضي شهبة يف . القاسم اجلنيد رمحه اهللا
كان ابن سريج إذا تكلم يف األصول  : ٣٧٣ ص ١ج ))وفيات األعيان((وقال ابن خلكان يف 

أتدرون من أين هذا يل ؟ هذا من بركة جمالسيت أبا : ، فيقول هلم والفروع أعجب احلاضرين
  .القاسم اجلنيد اهـ 

 أبو العباس أمحد بن عمر بن سريج هو اإلمام الشهري والشيخ الكبري، ذو املفاخر العلية :قلت
الباز األشهب، وكان :  سنة ، وكان يقال له ٥٥ وعمره ٣٠٦والصفات السنية، تويف يف سنة 

وغريه، وبلغت )) تذكرته (( ائة الثالثة على ما اختاره كثريون، منهم احلافظ الذهيب يف جمدد امل
. تصانيفه أربعمائة مصنف، وهو صاحب مسألة الدور يف احللف بالطالق املشهورة بالسرجيية

كان إماما عالمة شيخ اإلسالم، ومنه انتشر مذهب الشافعي ، )): تذكرته((قال الذهيب يف 
عن أيب حفصة املطوعي أنه )) طبقات الشافعية الكربى((بد الوهاب السبكي يف ونقل التاج ع

كان سيد طبقته بإطباق الفقهاء، وأمجعهم للمحاسن بإمجاع العلماء، وهو اإلمام املطلق 
إنـه بلغ ما بلغ بربكة جمالسته للجنيد : فانظر هذا اإلمام الذي يقول. والشافعي الصغري اهـ

  . نئذ االعتناء واالهتمام مبجالسة عباد اهللا الصاحلني نفعنا اهللا بربكاتـهمرمحه اهللا، فينبغي حي
  فائدة 

إن اهللا يبعث : روي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال
كان : فقال اإلمام أمحد بن حنبل. لـهذه األمة على رأس  كل مائة سنة من جيدد هلا دينها

واختلف العلماء يف الثالثة . عزيز جمدد املائة األوىل والشافعي جمدد املائة الثانيةعمر بن عبد ال
هو اإلمام أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري، : هو ابن سريج وقال آخرون: فقال بعضهم

هو أبو : ، وجمدد املائة الرابعة قيل))تبيني كذب املفتري((ورجح هذا احلافظ ابن عساكر يف 
هو أبو : أبو بكر حممد بن الطيب الباقالين، وقيل: ن حممد الصعلوكي ، وقيلالطيب سهل ب

حامد اإلسفرايين ،وجمدد املائة اخلامسة اإلمام حممد بن حممد بن حممد الغزايل ، ومبعوث املائة 
السادسة اإلمام فخر الدين الرازي، وحيتمل أن يكون اإلمام الرافعي، واملائة السابعة ابن دقيق 

واملبعوث .   أنه اإلمام النووي١٠٣-١٠١ص )) املنهاج السوي((وذكر السيوطي يف العيد، 
  . يف املائة الثامنة شيخ اإلسالم سراج الدين البلقيين أو الشيخ مجال الدين األسنوي 
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مقدمة تدريب ((وعبد الوهاب عبد اللطيف يف ١١ص١ج)) فيض القدير(( قال املناوي يف 
لسيوطي يف عدة من تآلفيه بأنه جمدد املائة التاسعة ذكر ذلك صرح احلافظ ا: ١٧ص)) الراوي

  .وغريها اهـ)) حتفة املهتدين بأمساء اددين((يف منظومته 
 أن ادد يف املائة ٧ويف ترمجة ابن حجر اهليتمي للشيخ عبد املعز عبد احلميد اجلزار ص 

  . العاشرة الشيخ أمحد بن حجر اهليتمي
 أن الشيخ منال إبراهيم الكوراين هو جمدد املائة ٤٩٤ ص ١ج )) ارسفهرس الفه((مث رأيت يف 

احلادية عشرة كما قاله الشيخ العارف إلياس الكوراين ، وممن جزم بأنه ادد على رأس املائة 
  .اهـ )) عون الودود على سنن أيب داود((احلادية عشرة صاحب 

مرتضى بن حممد بن حممد  أن الشيخ حممد ٥٤٣ ص ١أيضا ج )) فهرس الفهارس((ويف 
هو من اددين احملدثني على رأس املائة )) إحياء علوم الدين((و)) القاموس((الزبيدي شارح 

عون الودود على ((وصاحب )) وفيات األسالف(( الثانية عشرة كما قاله الشهاب املرجاين يف 
 اللطيف الرببريي يف ، وممن وصفه بذلك تلميذه العالمة الشهاب أمحد بن عبد)) سنن أيب داود

  .اهـ )) عقود اجلمان فيمن امسه سليمان(( كتابه 
   ١٢٠٥ وتويف سنة ١١٤٥ولد الشيخ مرتضى الزبيدي سنة 

وهذا . فهؤالء كلهم من أصحاب اإلمام الشافعي  إال عمر بن عبد العزيز والكوراين والزبيدي
 املوىل جل شأنه على اإلمام الشافعي من أعظم املواهب اإلهلية والعطايا الربانية اليت امنت بـها

رمحه اهللا، فأي منقبة أعظم وأشرف لإلمام من أن يكون هؤالء اددون من أتباعه املنتسبني إىل 
  .مذهبه 

وكما اختص اهللا تعاىل عليه ذلك اختصه أيضا بأن تفرع من مذهبه مذهبان، مذهب اإلمام 
بن خالد بن اليمان الكليب البغدادي، فقد أمحد بن حممد بن حنبل، ومذهب أيب ثور  إبراهيم 

  .كانا رمحهما اهللا من تالميذ  اإلمام الشافعي رضي  اهللا عنهم أمجعني وعنا بـهم 
لفظ عام " من جيدد: "يف قوله صلى اهللا عليه وسلم" من"إن : وقال احلافظ الذهيب وغريه

اددين يطول فلنقتصر والكالم يف . فيحتمل أن يكون جمدد كل مائة سنة واحدا أومتعددا 
  .على هذا، وباهللا التوفيق  

من جالس : ال خيفى أن جمالسة الصاحلني تتأثر بـها الطباع والقلوب، فقد قالوا: وباجلملة 
حمبة  : ٨١ ص ٥للشيخ منصور على ناصف ج )) التاج اجلامع لألصول((جانس ، ويف شرح 

إنـها دواء القلوب : بعض الصاحلنيوقال . الصاحلني وزيارتـهم وجمالستهم غنيمة كربى 
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: ١٠٠ص )) األذكار((وقال النووي يف فضائل تالوة القرآن من كتابه . وترياقها من القسوة
قال السيد اجلليل صاحب الكرامات واملعارف واملواهب واللطائف، إبراهيم اخلواص رضي اهللا 

طن، وقيام الليل، والتضرع عند دواء القلب مخسة أشياء، قراءة القرآن بالتدبر، وخالء الب: عنه
  :وأنشدوا يف ذلك فقالوا . السحر، وجمالسة الصاحلني 

 فدم عليها تفز باخلري  والظفر دواء قلبك مخس  عند قسوته 

  كذا تضرع باك ساعة السحر  خـالء بطن  وقـرآن  تدبره
  وأن جتالس  أهل اخلري واخلرب  كذا قيامك جنح الليل أوسطه

لوال ثالث : روي عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال: ٣٤٩ص ٢ج)) النبالءسري أعالم ((ويف 
ما أحببت البقاء ، ساعة ظمإ اهلواجر ، والسجود يف الليل ، وجمالسة أقوام ينتقون جيد الكالم 

  . كما ينتقى أطايب التمر اهـ وينتقون أي خيتارون 
  التربك جبنائز الصاحلني 

   احلصين ممن تربك الناس جبنائزهم الشريف
 الشيخ تقي الدين أبابكر ن أ١٨٩ - ١٨٨ص ٧ج البن العماد احلنبلي)) شذرات الذهب((ففي 

، وكان يبالغ يف األمر ٧٥٢ابن حممد بن عبد املؤمن بن حريز احلصين الفقيه الشافعي ولد سنة 
ن له باملعروف والنهي عن املنكر، وكان للناس فيه اعتقاد زائد، وكان حيط على ابن تيمية، وكا

، ولَخص ))شرح التنبيه((، و))شرح املنهاج((، و))شرح صحيح مسلم((منها . تآليف كثرية
تفسري القرآن إىل ((و)) قواعد الفقه((و)) اإلحياء((يف جملدين، وخرج أحاديث )) املهمات((

وغريها من مطوالت وخمتصرات، وكان مييل إىل التقشف، وتويف خبلوته جبامع املزاز )) األنعام
  . واحلصين نسبة إىل احلصن قرية من قرى حوران . ٨٢٩ مجادى اآلخر سنة ١٥الشاغور ب

وصلي عليه باملصلى وحضر جنازته عامل ال حيصيهم إال اهللا ، وازدمحوا على محله للتربك به، 
  .وختم عند قربه ختمات كثرية ، ورؤيت له منامات صاحلة يف حياته وبعد مماته اهـ

  اهد املعروف باألقطع ومنهم أبو القاسم الز
أنه كان فقيها عابدا : ٨١- ٨٠ ص ٢ج  ))الكواكب الدرية يف تراجم السادة الصوفية((ويف 

زاهدا عاملا عارفا ورعا، مسع احلديث عن مجاعة، وأخذ الفقه والتصوف عن آخرين وأخذ أهل 
ل على مصر ماء غسله فعملوه يف الكحل، فكان كل أرمد اكتحل منه يربأ، وجاء الطري فظل

نعشه، ورفرف عليه ومل ير قبل ذلك إال للمزين وذي النون رضي اهللا عنهما، ومل يزل كذلك 
  . ودفن بالقرافة بقرب قرب عقبة اجلهين اهـ ٥٢٨حىت دفن رضي اهللا عنه، مات سنة 
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ومنهم احلافظ املتقن املقرئ شيخ املغرب أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن 
   األندلسي عبيد اهللا

لإلمام الذهيب أنه )) سري أعالم النبالء((  و:١٣٧١ - ١٣٧٠ ص ٣ج  ))تذكرة احلفاظ((ففي 
صادف وقت وفاة أيب حممد : ، قال أبو الربيع بن سامل احلافظ ٥٩١ وتويف سنة ٥٠٥ولد سنة 

طرا وابال، قحط، فلما وضع على شفري القرب توسلوا به إىل اهللا يف إغاثتهم فسقوا يف تلك الليلة م
وما اختلف الناس إىل قربه مدة األسبوع إال يف الوحل والطني، وظهرت منه كرامات، وقال ابن 

  .إذا ذكر الصاحلون فحيهال بابن عبيد اهللا اهـ: سامل 
  ومنهم العالمة القدوة قاضي اجلماعة أبو مروان حممد بن أمحد الباجي

أنه كان عدال يف األحكام حسن : ٢٩ص  ٢٣ج  لإلمام الذهيب)) سري أعالم النبالء((ويف 
 هـ ٦٣٥التالوة سريع السرد للحديث، له معرفة بالرجال، ومات عقيب حجه مبصر سنة 

  . وشيعه أمم وتربكوا به وبنوا عليه قبة يف يوم واحد اهـ 
  ومنهم أبو منصور اخلياط حممد بن أمحد 

 أن حممد بن أمحد ابن ٤٥٩-٤٥٧ ص١ ج للحافظ الذهيب ))معرفة القراء الكبار ((ويف كتاب 
كان :  وقال أبو سعد السمعاين٤٠١علي بن عبد الرزاق أبا منصور اخلياط البغدادي ولد سنة 

له ورد بني العشائني يقرأ فيه سبعا من القرآن قائما وقاعدا، وكان صاحب كرامات، وكان 
غ عدد من أقرأهم أبو بل: يعلم العميان ويسأل هلم وينفق عليهم، وقال ابن النجار يف تارخيه 

ما رأيت مثل يوم صِلي على أيب : وقال أبو منصور بن خريون . منصور القرآن سبعني ألفا 
وختموا على قربه يف ثاين مجعة من وفاة الشيخ . املنصور اخلياط من كثرة اخللق والتربك باجلنازة

ه اهللا سنة تسع أيب منصور مائتني وإحدى وعشرين ختمة، ودعوا عقب كل ختمة ، تويف رمح
  .  سنة اهـ٩٨وتسعني وأربعمائة وله 

 وذكر أنه صنف يف القرآءات :٤٠٦ ص ٣ج  ))الشذرات((وترجم له ابن العماد احلنبلي يف 
كان مقرئا زاهدا حنبليا، وأقرأ بضعا وستني سنة وبلغ عدد من : وقال)) املهذب((كتاب 

أن هذا مستحيل وسبق قلم، : ض الناس أقرأهم القرآن من العميان سبعني ألفا ، وقد زعم بع
وإمنا أراد سبعني نفسا ، وهذا كالم ساقط فإن أبا منصور قد تواترت عنه إقراء اخللق الكثري يف 

 .السنني الطويلة اهـ ملخصا

معرفة (( زعم بعض الناس احلافظ الذهيب فإنه زاعم هذا القول كما يف كتابه : يعين بقوله: قلت
  )) .القراء
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  بكربن عمر بن علي القرشي اليمين ومنهم أبو
" زبيد"بقرية بقرب ٧٤٨أن أبا بكرالقرشي ولد سنة : ٦٤ص١١ج )) الضوء الالمع (( ويف 

من اليمن، قدم مكة وجاور باحلرمني ثالثني سنة متوالية، كان يف غالبها مبكة، وويل فيها 
 ودفن ٨١٥، تويف سنة ومحد فيه ، وكان له حظ وافر من العبادة والدين" رباط ربيع "مشيخة 

  . وازدحم األعيان على نعشه تربكا، رمحه اهللا وإيانا " باملعالة"
  ومنهم مكلبة بن عبد اهللا املستنجدي 

أن مكلبة بن عبداهللا كان تركيا عابدا زاهدا، : ٣١ص ١٣البن كثري ج )) البداية والنهاية((ويف 
  :مسع املؤذن وقت السحر وهوينشد على املنارة

 رب صوت ال يرد لليل جدوايا رجال ا

  من له عزم وجـد  مـا يقـوم الليل إالّ
فبكي مكلبة مث صرخ صرخةكان فيها حتفه، فأصبح أهل البلد قد اجتمعوا على بابه ، فالسعيد 

  . منهم من وصل أي نعشه اهـ باختصار 
ة كما يف بضم التاء األوىل وفتح الثانية وبينهما سني ساكنومنهم سهل بن عبد اهللا التسترى 

  ))معجم البلدان((
 أنه ملا مات سهل بن عبد اهللا رمحه اهللا انكب الناس على ٤٢٥ص)) تذكرة القرطىب((ويف 

جنازته، وحضرها من اخللق ما ال يعلمه إالّ اهللا تعاىل، وكانت يف البلد ضجة فسمع بـها 
وما ترى ؟ : اهل ترون ماأرى ؟ قالو: يهودي شيخ كبري، فخرج فلما رأى اجلنازة صاح وقال

  . أرى قوما ينـزلون من السماء يتمسحون باجلنازة، مث أسلم وحسن إسالمه انتهى: قال 
  ومنهم املغرية بن حكيم 

إن الكعبة مل ختل من طواف طائف يطوف بـها إالّ :  يقال ٤٢٥ص)) تذكرة القرطىب (( ويف 
ربكا بـها، ورغبة يف يوم مات املغرية بن حكيم ، فإنـها خلت الحنشار الناس جلنازته ت

  . الصالة عليه انتهى
  ومنهم أبو الفضل شيخ اإلسالم احلافظ ابن حجر العسقالين 

تويف احلافظ ابن حجر يف  :  ٤٠ص٢ج)) الضوء الالمع(( قال تلميذه احلافظ السخاوي يف 
، وكان له مشهد مل ير من حضره من الشيوخ فضال عمن ٨٥٢أواخر ذي احلجة سنة 

 وتزاحم األمراء واألكابر على محل نعشه ومشى إىل تربته من مل ميش نصف دونـهم مثلَه،
حدثين الشهاب : ٣٦٤ص١ج)) حسن احملاضرة((مسافتها قط اهـ وقال السيوطي يف 
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املنصوري شاعر العصر أنه حضر جنازة احلافظ ابن حجر فأمطرت السماء على نعشه وقد قرب 
  .إىل املصلى ومل يكن زمان مطر  

  . نائز الصاحلني باب واسع،ومبا ذكرناه الكفاية والتربك جب
 أنه قد شوهد من جنائز الصاحلني من يشيعها الطري ويسري ٤٢٥ص)) تذكرة القرطىب (( ويف

معها حيث سارت، منهم أبو الفيض ذو النون املصرى وأبو ابراهيم املزين صاحب الشافعي 
  .له اهـ )) لعاقبة ا(( حدث بذلك ثقات ، قاله أبوحممد عبد احلق يف كتاب 

وقد شيع جنازة سيدي أيب علي بن الشيخ حممد بن الشيخ علي ميه باز أشهب فكان : قلت 
، فقد كان "صاحب الباز : "يطري أمام اجلنازة فلما مت دفنه طار ، وكان الناس يقولون يف حياته 

قد رأيت أنا ذلك يتقدم منه الباز إىل املوضع الذي يقصد إىل زيارته كأنه خيرب عن جميئه، و
كثريا، فكنا إذا رأينا هذا الباز واقفا على جدار بيتنا ننتظر قدوم الشيخ أيب علي ونستعد للقائه 

  . وترحيبه وضيافته، مث جييء الشيخ بعد برهة من الزمان 
  اخلالصة

لقد تقرر أن التربك جبنائز الصاحلني مستفيض مشهور يف خمتلف األقطار والبالد، ومل نعلم يف 
لك خالفا بني العلماء، لكن بعض املعاصرين الذين يدعون أنـهم أتباع ابن تيمية وأنصار ذ

آرائه يبالغون يف إنكاره وتضليل فاعليه، وكأنـهم مل يعلموا أن بعض من يعتقدون فيهم من 
أئمتهم استحسنوا ذلك كاحلافظ ابن كثري، فقد ذَكَر أن خالئق من أتباع ابن تيمية من الرجال 

إن ابن تيمية تويف : ١٣٦-١٣٥ص١٤ج))البداية والنهاية((اء تربكوا جبنازته، فقال يف والنس
بالقاعة اليت كان حمبوسا بـها وحضر مجع كثري إىل القلعة، وأذن هلم يف " دمشق"بقلعة 

الدخول عليه، وجلس مجاعة عنده قبل الغسل، وقرأوا القرآن وتربكوا برؤيته وتقبيله مث 
وشرب مجاعة املاء الذي فضل . اعة من النساء ففعلن مثل ذلك مث انصرفنانصرفوا، مث حضر مج

من غسله، واقتسم مجاعة بقية السدر الذي غسل به ، ودفع يف اخليط الذي كان فيه الزئبق 
إن الطاقية اليت كانت على رأسه : الذي كان يف عنقه بسبب القمل مائة ومخسني درمها، وقيل

 يف اجلنازة ضجيج وبكاء كثري، وترحم عليه وتضرع وثناء دفع فيها مخسائة درهم ، وحصل
ودعاء له، وختمت له ختمات كثرية، وتردد الناس إىل قربه أياما كثرية ليال ونـهارا يبيتون 
عنده ويصبحون، ورثاه مجاعة بقصائد مجة، وألقى الناس على نعشه مناديلهم وعمائمهم 

يبهم ومناديل وعمائم، ال يلتفتون إليها لشغلهم وثيابـهم، وذهبت النعال من أرجل الناس وقباق
بالنظر إىل اجلنازة، فلما قضيت الصالة محل إىل مقربة الصوفية، فدفن إىل جانب أخيه شرف 
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 من ٢٠هـ وتويف يف ٦٦١ ربيع األول حبران سنة ١٠وكان مولده يوم االثنني. الدين عبد اهللا 
 وكنت فيمن حضر هناك يعين يف القلعة اليت :وقال احلافظ ابن كثري.  هـ٧٢٨ذي القعدة سنة 

مات فيها مع شيخنا احلافظ أيب احلجاج إملزي، وكشفت عن وجه الشيخ ابن تيمية ونظرت 
  . إليه وقبلته ، وعلى رأسه عمامة بعذبة مغروزة، وقد عاله الشيب أكثر مما فارقناه

 من معدنه، ومنه ما يستخرج كدرهم وِزبِرٍج ، منه ما يستخرج: الزئبق )) القاموس((يف : قلت
من حجارة معدنية بالنار، ودخانه يهرب احليات والعقارب من البيت، وما أقام منها قتله اهـ 

  . أن الزئبق يقتل القمل)) :املعتمد يف األدوية املفردة((ويف كتاب 
من تقلد بقالدة من صوف قد دهنت : ٢١٢ص )) حتفة العجائب((ويف شرحه نقال عن 

 يقرب القمل جسده اهـ فظهر أن سبب تعليق خيط الزئبق على عنق الشيخ ابن بالزئبق ال
أنه اشتد الزحام وألقى الناس :  أيضا٨٦ ص٦ج ))شذرات الذهب(( ويف . تيمية دفع القمل

على نعش ابن تيمية مناديلهم، وصار النعش يتقدم تارة ويتأخر أخرى، ودفن يف وقت العصر أو 
وحزر من حضر جنازته مبائيت . ه شرف الدين عبد اهللا مبقابر الصوفيةقبلها بيسري إىل جانب أخي

  .الف، ومن النساء خبمسة عشر ألفا، وختمت له ختمات كثرية اهـ
  التربك بالدفن عند مقابر الصاحلني 

إذا : ٩٤ص ٣ج)) البيان (( قال أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري سامل العمراين اليمين يف كتابه 
أو املدينة أو بيت املقدس فاألفضل أن يدفن يف مقربتـها حلرمتها وشرف مات ميت مبكة 

منـزلتها، وإن مات يف بلد غري هذه وكانت مقربتـها تذكر خبري مثل أن يكون فيها قبور 
  .الصاحلني أو يرى فيها منامات صاحلة فالدفن فيها أوىل من غريها من املقابر اهـ 

األذكار املنتخبة من كالم سيد (( رمحه اهللا تعاىل يف كتابه وقال اإلمام اجلليل احلافظ النووي 
إذا أوصى أن يدفن يف موضع من مقابر بلدته، وذلك املوضع معدن األخيار : ١٤٩ص  ))األبرار

  .فينبغي أن حيافظ على وصيته 
يستحب الدفن يف املقربة اليت يكثر فيها : ٥٠٩ص٢ج البن قدامة احلنبلي)) املغين((ويف 

وقد روى البخاري ومسلم .  والشهداء لتناله بركتهم، وكذلك يف البقاع الشريفةالصاحلون
بإسنادمها أن موسى عليه السالم ملا حضره املوت سأل اهللا تعاىل أن يدنيه إىل األرض املقدسة 

. لو كنت ثَم ألريتكم قربه عند الكثيب األمحر اهـ: رمية حبجر، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
قال : ٢٦٧ص ١ج)) صفة الصفوة((ام مجال الدين أبو الفرج بن اجلوزي يف كتابه وقال اإلم
تويف أبو بكر الصديق ليلة الثلثاء بني املغرب والعشاء لثمان ليال بقيت من مجادى : أهل السري
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 من اهلجرة، وهو ابن ثالث وستني، وأوصى أن تغلسه أمساء زوجته فغلسته، ١٣اآلخرة سنة 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وصلى عليه عمر بني القرب واملنرب، ونزل وأن يدفن إىل جنب 

حفرته ابنه عبد الرمحن وعمر وعثمان وطلحة بن عبيد اهللا، رمحه اهللا ورضي عنه وحشرنا يف 
  .زمرته وأماتنا على سنته وحمبته اهـ

 عنه أن وكذلك أوصى أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا. أمساء هي بنت عميس : قلت
أنه قال ملا طعن )) صحيح البخاري((ففي .  يدفن إىل جنب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يقرأ عليك عمر السالم وال تقل أمري املؤمنني، : انطلق إىل عائشة أم املؤمنني فقل: البنه عبد اهللا
ه، فسلم يستأذن عمر بن اخلطاب أن يدفن مع صاحبي: فإين لست اليوم للمؤمنني أمريا وقل

بن اخلطاب السالم  يقرأ عليك عمر: واستأذن مث دخل عليها، فوجدها قاعدة تبكي فقال
كنت أريده لنفسي وألوثرنه على نفسي، فلما أقبل : ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فقالت

: ما لديك ؟ قال: ارفعوين فأسنده رجل إليه فقال: هذا عبد اهللا بن عمر قد جاء ، قال: قيل
أخرجه . احلمد هللا ما كان من شيء أهم إيل من ذلك:  يا أمري املؤمنني أذنت، قالالذي حتب

البخاري بطوله يف مناقب عثمان يف باب قصة البيعة واالتفاق على عثمان بن عفان من كتاب 
  ..فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم وأخرج أيضا يف كتاب اجلنائز طرفا منه

يف هذا احلديث  : ٢٥٨ ص ٣ج  ))الفتح((عسقالين يف قال احلافظ شيخ اإلسالم ابن حجر ال
احلرص على جماورة الصاحلني يف القبور طمعا يف إصابة الرمحة إذا نزلت عليهم، ويف دعاء من 

عن أيب علي بن )): صفة الصفوة((قال احلافظ ابن اجلوزي يف . يزورهم من أهل اخلري اهـ
ما فعل :  جوار أمحد بن حنبل ، فرآها بعد ليال ، فقالملا ماتت أم القطيعي دفَنها يف: البناء قال

يا بين رضي اهللا عنك فقد دفنتين يف جوار رجل تنـزل على قربه كل ليلة أو : اهللا بك ؟ فقالت
  .يف كل ليلة مجعة رمحة تعم أهل املقربة وأنا منهم: قال

صفة  (( بسنده وابن اجلوزي يف١٢٢ص١ج))تاريخ بغداد((وروى اخلطيب البغدادي يف 
ملا مات اإلمام أمحد بن حنبل رأى رجل يف منامه كأن على كل قرب : ٣٥٩ص ٢ج)) الصفوة

أما علمت أنه نور ألهل القبور قبورهم بنـزول هذا الرجل : قنديال ،فقال ما هذا ؟ فقيل له
عن أمحد بن : وروي اخلطيب أيضا. بني أظهرهم ، قد كان فيهم من يعذب فرحم اهـ

إيش قصتك ما : مات جار يل فرأيته يف الليل وعليه حلتان قد كسي، فقلت: قالالدورقي أنه 
  .دفن يف مقربتنا بشر بن احلارث فكسي أهل املقربة حلتني حلتني اهـ : هذا ؟ قال
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فإذا علمت اهتمام خليفيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جبوار سيد الكون صلى اهللا عليه 
وار الصاحلني يف الربزخ من أوىل ما يعتىن به أولو األلباب، وسلم ووصيتهما بذلك علمت أن ج

ومن أفضل ما يسعى إليه اإلنسان، تعرضا لتلك النفحات والربكات اليت تنـزل على ساحتهم، 
مث تسري إن شاء اهللا إىل جارهم الراجي من قربـهم وصول الرمحة اإلهلية إليه، فالشارع أمرنا 

ومعلوم أيضا أن . لرجاء أن يكرم اهللا جار أحبابه الصاحلنيبإكرام اجلار واإلحسان إليه، فا
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أمرنا باالقتداء بأيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما بقوله صلى اهللا 

وحسنه، )) املناقب((رواه الترمذي يف . اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر : عليه وسلم
فالوصية بالدفن عند مقابر الصاحلني . رمز السيوطي له بالصحة وأمحد يف مسنده وابن ماجه، و

أن اإلمام احلافظ اخلطيب : للذهيب)) تذكرة احلفاظ((ويف . اقتداء خبليفتيه صلى اهللا عليه وسلم 
قال : ١١٤٤ص ٢ج ))التذكرة((البغدادي أوصى أن يدفن إىل جنب بشر احلايف، وعبارته يف 

ن أبو بكر بن زهراء الصويف قد أعد قربا إىل جانب قرب بشر كا: إمساعيل بن أيب سعد الصويف
احلايف، وكان ميضي إليه يف كل أسبوع وينام فيه ويقرأ فيه القرآن كله، فلما مات اخلطيب 
وكان أوصى أن يدفن إىل جنب قرب بشر احلايف، فجاء احملدثون إىل ابن زهراء وسألوه أن يدفنوا 

أنا ال أقول لك أعطهم القرب : ع ، فجاءوا إىل أيب فأحضره وقالاخلطيب يف قربه وأن يؤثره فامتن
ولكن لو أن بشرا احلايف يف األحياء وأنت إىل جانبه فجاء أبو بكر اخلطيب ليقعد دونك أكان 

فكذا ينبغي أن تكون : ال، بل كنت أقوم وأجلسه قال: حيسن بك أن تقعد أعلى منه ؟ قال
  .الساعة فطاب قلبه وأذن هلم اهـ 

 أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت املعروف باخلطيب البغدادي كان إماما كبريا حافظا ثقة، :لتق
 مصنفا يف علم احلديث، وكان ينفي الكذب عن رسول اهللا صلى ٥٦ وصنف ٣٩٢ولد سنة 

اخللق عيال على اخلطيب يف احلديث ، وكان شافعي املذهب، : اهللا عليه وسلم، وقد قيل فيه
، وختم على قربه ٤٩٣شاعرة وأكابرها، تويف رمحه اهللا ببغداد سنة وكان من أعيان األ

طبقات ((وذكر التاج السبكي يف . ختمات، وكان ممن محل جنازته أبو إسحاق الشريازي
أن اخلطيب البغدادي ملا حج شرب من ماء زمزم ثالث شربات وسأل اهللا )) الشافعية الكربى

 بشر احلايف، وترجم للخطيب البغدادي الذهيب يف أن يدفن إذا مات عند: ثالث حاجات منها 
تبيني ((وابن عساكر يف )) طبقات احلفاظ((والسيوطي يف )) سري أعالم النبالء((و)) تذكرته((

ترمجة حافلة، وابن قاضي شهبة )) طبقات الشافعية الكربى((وابن السبكي يف )) كذب املفترى
وابن العماد احلنبلي يف ))  األعيانوفيات((وابن خلكان يف )) طبقات الشافعية((يف 
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عن النووي أنه قال يف )) تدريب الراوي((وغريهم، وحكى السيوطي يف )) الشذرات((
مها إمامان حافظان فقيهان شافعيان متضلعان من احلديث والفقه واألصول : اخلطيب والبيهقي 

  .واخلربة التامة بنصوص الشافعي ومعاين كالمه 
اعتىن واهتم هذا اإلمام احلافظ  بالدفن عند قرب هذا العبد الصاحل حىت فانظر رمحك اهللا كيف 

شرب لذلك ماء زمزم ، وقد استجاب اهللا تعاىل دعاءه وحقق رجاءه، النه صلى اهللا عليه وسلم  
  . ماء زمزم ملا شرب : قال

  نبذة وجيزة يف ترمجة أيب نصر بشر بن احلرث 
وسكن " مرو"أصله من : ١٤ص )) الرسالة((ريي يف قال اإلمام أبو القاسم عبد الكرمي القش

 وكان كبري الشأن ، وكان ٢٢٧بغداد ومات بـها وهو ابن أخت علي بن خشرم مات سنة 
سبب توبته أنه أصاب كاغدا مكتوبا فيها باسم اهللا تعاىل قد وطئتها األقدام، واشترى بدرهم 

أى ما يرى النائم كأن قائال كان معه غالية فطيب بـها الكاغد وجعلها يف شق حائط، فر
مسعت الشيخ أبا عبد الرمحن . يا بشر طيبت امسي ألطينب امسك يف الدنيا واآلخرة: يقول

: مسعت عبد الرمحن بن أيب حامت يقول: مسعت حممد بن عبد اهللا الرازي يقول: السلمي يقول
يا :  املنام ، فقال يلرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم  يف: بلغين أن بشرا بن احلرث احلايف قال

باتباعك لسنيت : ال يا رسول اهللا، قال: بشر أتدري مل رفعك اهللا من بني أقرانك؟ قلت
وخدمتك للصاحلني، ونصيحتك إلخوانك وحمبتك ألصحايب وأهل بييت هو الذي بلّغك منازل 

  .الِقرطاس معرب : والكاغد بفتح الغني. األبرار اهـ 
وقد أثىن عليه غري واحد من  : ٢٩٧ ص ١٠ج )) البداية والنهاية((يف  وقال احلافظ ابن كثري 

مل يكن له : األئمة يف عبادته وزهادته وورعه ونسكه وتقشفه، قال اإلمام أمحد يوم بلغه موته
ما ترك بعده مثله، : نظري إال عامر بن عبد قيس، ولو تزوج لتم أمره، ويف رواية عنه أنه قال

ما أخرجت بغداد أمت عقال منه وال أحفظ للسانه منه، ما عرف له غيبة : وقال إبراهيم احلريب
ملسلم ، وكان يف كل شعرة منه عقل، ولو قسم عقله على أهل بغداد لصاروا عقالء وما نقص 

هذا : وكان علي املدائين وغريه من أئمة احلديث يصيح بأعلى صوته يف اجلنازة. من عقله شيء
: ما فعل اهللا بك؟ فقال: وقد رآه بعضهم يف املنام فقال. خرةواهللا شرف الدنيا قبل شرف اآل

وقد ترمجه ابن عساكر فأطنب وأطيب وأطال من غري . غفر يل ولكل من أحبين إىل يوم القيامة
  . مالل
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:  فقال فيه٤٦٩ ص ١٠ج ))سري أعالم النبالء((حلافظ الذهيب يف اوقد ترجم لبشر بن احلارث 
ن بن عطاء اإلمام العامل احملدث الزاهد الرباين القدوة شيخ بشر بن احلارث بن عبد الرمح

اإلسالم أبو نصر املروزي مث البغدادي املشهور باحلايف، ارحتل يف العلم فأخذ عن مالك بن أنس، 
وفضيل بن عياض ، وابن املبارك ، ومحاد بن زيد وغريهم وأخذ عنه خالئق منهم السِري 

: حدثنا محاد بن زيد مث قال: أيوب العطار أنه مسع بشرا يقول السقَطي وأمحد الدورقي ، وعن 
املتقلب يف جوعه كاملتشحط يف : أستغفر اهللا إن لذكر اإلسناد يف القلب خيالء ، وعن بشر قال

قد يكون الرجل مرائيا بعد موته حيب أن يكثر اخللق يف جنازته ، : وعنه قال. دمه يف سبيل اهللا 
ال تعمل لتذكر  اكتم احلسنة كما تكتم : وعنه قال. قبه يف كتابوقد أفرد ابن اجلوزي منا

  .السيئة اهـ 
ال جتد حالوة العبادة : أليب عبد الرمحن السلمي أن بشرا كان يقول)) طبقات الصوفية((ويف 

  الدعاء ترك الذنوب اهـ : حىت جتعل بينك وبني الشهوات حائطا من حديد، وكان يقول أيضا
الدعاء حقيقة هو ترك :  قد كان سفيان الثوري يقول ١١٢ص)) غترين تنبيه امل(( ويف :قلت

  .الذنوب، فمن تركها فعل اهللا به ما خيتاره من غري سؤال 
أكره أن يأتيين : كان بشر ال ينام الليل ويقول: ٢٣٩ ص ٣ج  ))تـهذيب تاريخ دمشق((ويف 

  .العبد سلط عليه من يؤذيه إذا أحب اهللا عز وجل أن يتحف : أمر اهللا وأنا نائم، وكان يقول
. هذا زمان السكوت ولزوم البيوت: ال خري فيمن ال يؤذَى ، وقال رمحه اهللا : وقد قال سفيان

يأيت على الناس زمان ال تقر فيه عني حكيم، ويأيت على الناس زمان تكون الدولة فيه : وقال
وقال محزة . ملعاصيسكون النفس إىل املدح أشد عليها من ا: للحمقى على األكياس، وقال

ما رأيت أحدا من الزهاد إال وهو يذم الدنيا ويأخذ منها غري بشر بن احلارث فإنه كان : البزاز
أستغفر اهللا ال حيل يل أن أتكلم : وسئل اإلمام  أمحد عن مسئلة يف الورع فقال. يذمها ويفر منها

وقيل ألمحد بن . يبك عنهيف الورع، أنا آكل من غلة بغداد، ولو كان بشر احلايف لصلح أن جي
مات رمحه اهللا وما له نظري يف هذه األمة إال عامر بن قيس، مث لبس : قد مات بشر فقال: حنبل

  .رداءه وخرج فشهد جنازته
  . كان بشر جبال ثقة ال يروي إال حديثا صحيحا اهـ ملخصا: وقال الدارقطين

نـزلته يف العلم والعمل به، وزهده وإمنا أطلت يف ترمجة بشر رمحه اهللا بعض اإلطالة لتعرف م
وورعه، وحماسن أوصافه وعلو مكانته ورفيع درجته، فيعلم حينئذ بأنه أهل ألن يغبط جبواره 
أكابر العلماء، ويتمين بقربه الفضالء مثل اخلطيب البغدداى، فإنه ال يعرف الفضل ألهل الفضل 
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 واالزدراء بالعلماء العاملني، فتراهم إذا إال أهل الفضل، وقد انتشر يف زماننا االحتقار بالصاحلني
مسعوا مثل هذا التربك من إمام جليل مثل اخلطيب البغدادي إلمام آخر مثل بشر احلايف 
يستغربونه ويستنكرونه، وتشمئز منه قلوبـهم، بل يكادون يسطون بالذين يسمعون منهم 

  . ذلك، فال حول وال قوة إال باهللا
 :٥٢٣ ص ١٣ ج للذهيب ))سري أعالم النبالء((و١٢١ص ١ج  ))تاريخ بغداد للخطيب((ويف 

بلغين أن هناك قرب نيب، : وقال"  باب التني"أن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل أوصى أن يدفن مبقابر 
  . وألن أكون يف جوار نيب أحب إيلّ من أن أكون يف جوار أيب اهـ

جنازة فنظر إىل قرب أيب أن الشيخ حممد بن يوسف خرج يف : ٨٣ص٤ج)) صفة الصفوة((ويف 
. لو أن رجال مات فدفن بينهما: إسحاق الفزاري وخملد بن احلسني وبينهما موضع قرب، فقال

فما أتت عليه إال عشرة أيام أو حنوها حىت دفن يف املوضع الذي أشار إليه، وتويف الشيخ حممد 
  هـ١٨٤ابن يوسف سنة 

ائع عند املتقدمني واملتأخرين من محلة الشريعة والتربك بالدفن عند مقابر الصاحلني أمر معلوم ش
املطهرة، وحفاظ السنة النبوية، وقصدهم من ذلك االنتفاع مبجاورتـهم، والتعرض للرمحة 
اإلهلية اليت تنـزل على ساحتهم، بل قد استحسن بعض أهل العلم جماورة قبور الصاحلني حال 

 عن أيب جعفر ١٣٨ص ١ج)) بغدادتاريخ ((حياتـهم، فقد حكى أبو نعيم احلافظ كما يف 
احلضرمي مطني أنه كان ينكر أن يكون القرب املزور بظاهر الكوفة قرب علي بن أيب طالب 

  . لو كان هذا قرب علي بن أيب طالب جلعلت منـزيل ومقيلي عنده أبدا اهـ : ويقول
 الكوفة الشيخ احلافظ الصادق حمدث: ٤١ص ١٤ج)) سري أعالم النبالء((هو كما يف " مطني"و

ثقة جبل، وقال : قال فيه الدارقطىن" مطين"حممد بن عبد اهللا بن سليمان احلضرمي امللقب بـ
  .  هـ عن مخسة وتسعني سنة اهـ٢٩٧ثقة حافظ، تويف سنة : اخلليلي

واعلم أن امليت كما ينتفع مبجاورة الصاحلني كذلك يتأذى مبجاروة الفاسقني، فينبغي حينئذ 
 :٤٠٧ ص ٥ج ))السنن الكربى((روى البيهقي يف . بور الفجار واملبتدعنياجتناب الدفن عند ق

ما أحب أن أدفن بالبقيع، ألن أدفن يف غريه أحب إيل، : بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه قال
إمنا هو أحد رجلني ، إما ظامل فال أحب أن أكون جواره وإما صاحل فال أحب أن تنبش يل 

، وقد عقد ١٠٤ص . يب يف باب ما جاء يف اختيار البقعة بالدفنوذكر ذلك أيضا القرط. عظامه
)) التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة(( اإلمام مشس الدين أبو عبد اهللا القرطيب بابا يف كتابه 

أخرج أبو سعيد املاليين يف : باب خيتار للميت قوم صاحلون يكون معهم  مث قال فيه: فقال فيه
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من حديث سفيان )) القبور(( وأبو بكر اخلرائطي يف كتاب )) لف املؤتلف واملخت((كتاب 
أمرنا : الثوري عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن حممد بن احلنفية عن علي رضي اهللا عنه قال

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أن ندفن موتانا وسط قوم صاحلني، فإن املوتى يتأذون باجلار 
  . السوء كما يتأذى به االحياء 

إذا مات الحدكم امليت فحسنوا كفنه، : وعن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال
يا رسول اهللا وهل ينفع : وعجلوا إجناز وصيته، وأعمقوا له يف قربه، وجنبوه جار السوء ، قيل

. كذلك ينفع يف اآلخرة: نعم، قال: هل ينفع يف الدينا ؟ قالوا: اجلار الصاحل يف اآلخرة ؟ قال
، وخرجه أبو نعيم احلافظ بإسناده من حديث ))ربيع األبرار (( ذكره الزخمشري يف كتاب 

  . مالك بن أنس 
يستحب لك رمحك اهللا أن تقصد مبيتك قبور الصاحلني ومدافن أهل اخلري فتدفنه : وقال علماؤنا

قربـهم ، معهم، وتنـزله بإزائهم وتسكنه يف جوارهم تربكا بـهم وتوسال إىل اهللا عز وجل ب
وأن جتتنب قبور من سواهم ممن خياف التأذي مبجاورته والتأمل مبشاهدة حاله كما جاء يف 

ما ضرين : ما فعل اهللا بك؟ قال: أن أعرابيا قال لولده: مث ذكر القرطيب منامات، منها. احلديث
  .إال أين دفنت بإزاء فالن وكان فاسقا، قد روعين ما يعذب به من أنواع العذاب اهـ 

 بسنده عن أيب هريرة رضي اهللا عنه :٣٥٤ص٦ج ))حلية األولياء ((ورى احلافظ أبو نعيم يف 
ادفنوا موتاكم وسط قوم صاحلني، فإن امليت يتأذى : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

رواه اإلمام مالك، ذكره . جبار السوء كما يتأذى احلي جبار السوء، قال أبو نعيم حديث غريب
  .نعيم يف ترمجة اإلمام مالكأبو 

إن هذا احلديث )): اجلامع الصغري((قال السيوطي يف . بفتح السني وسكونه: قوله وسط
ومن املعلوم املشهور أن احلديث الضعيف يعمل به يف مثل هذا، وما ادعاه ابن اجلوزي . ضعيف

يندب )) غريفيض القدير شرح اجلامع الص((ويف . وغريه من كونه موضوعا  تعقبه السيوطي
لويل امليت أن يقصد به قبور الصاحلني ومدافن أهل اخلري فيدفنه معهم ويسكنه يف جوارهم 
تربكا بـهم وتوسال بـهم، وأن جيتنب به قبور من خياف التأذي مبجاورته، والتأمل مبشاهدة 

  . حاله، ويكره الدفن بقرب قرب مبتدع أو فاسق اهـ
يسن الدفن يف  : ٣٦٦-٣٦٢ ص ١ للخطيب الشربيين ج))مغىن احملتاج بشرح املنهاج((ويف 

أفضل مقربة بالبلد كاملقربة املشهورة بالصاحلني ، ولو كان أهل املقربة أهل بدعة أو فسق 
  . فاألفضل االجتناب عنها، ولو مات سين يف بالد املبتدعة نقل إن مل ميكن إخفاء قربه 
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  فائدة 
منها النياحة عليه، وقد وردت بذلك . ا ذكرناه واعلم أن امليبت يتأذى بأشياء أخرى غري م

)) شرح الصدور((أحاديث يف الصحيحني وغريمها واختلفوا يف تأويلها، وذكر السيوطي يف 
  . أنه الذي أوصى بالنياحة عليه: مذاهب للعلماء تبلغ تسعة من أشهرها 

 األحاديث املرفوعة وممايتأذى به امليت األعمال السيئة من أقارب امليت وإخوانه ، فقد وردت
واملوقوفة بطرق كثرية بأن أعمال األحياء تعرض على من مات من أقاربـهم وإخوانـهم، 
فيفرحون بـها إذا كانت األعمال صاحلة، وحيزنون ويتأذون إذا كانت غري ذلك، قال 

أخرج  : ٦٤- ٦٢ص ))التذكرة(( والقرطيب يف ٢٦٥-٢٦٣ص ))شرح الصدور((السيوطي يف 
قال : مذي يف نوادره من حديث عبد الغفور بن عبد العزيز عن أبيه عن جده قالاحلكيم التر

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  تعرض األعمال يوم االثنني واخلميس على اهللا، وتعرض على 
األنبياء واآلباء واألمهات يوم اجلمعة ، فيفرحون حبسناتـهم وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا، 

عن أيب هريرة )) الترغيب((وأخرج ابن أيب الدنيا واألصبهاين يف . ؤذوا موتاكمفاتقوا اهللا ال ت
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم التفضحوا موتاكم بسيئات اعمالكم فإنـها تعرض : قال

)) املنامات((وأخرج احلكيم الترمذي وابن أيب الدنيا يف كتاب . على أوليائكم من أهل القبور
عن النعمان بن بشري مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  )) ب اإلميانشع((والبيهقي يف 

وأخرج ابن أيب الدنيا . اهللا اهللا يف إخوانكم من أهل القبور فإن أعمالكم تعرض عليهم: يقول
 وابن منده وابن عساكر أن عبادا اخلواص دخل على إبراهيم بن صاحل اهلامشي ، وهو أمري

قد بلغين أن أعمال األحياء تعرض على أقاربـهم : عظين ، فقال: فلسطني ، فقال له إبراهيم
وابن منده بفتح . من املوتى فانظر ما تعرض على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  من عملك

البن )) وفيات األعيان(( امليم والدال املهملة بينهما نون ساكنة ويف آخرها هاء ساكنة كما 
إن أعمالكم تعرض على موتاكم : وأخرج ابن املبارك واألصبهاين عن أيب الدرداء قال. نخلكا

وأخرج أيضا ابن املبارك أن سعيد بن جبري قال لعثمان بن عبد اهللا بن . فيسرون ويساءون 
أحسن يا عثمان إىل زوجتك، فإنك ال تصنع بـها شيئا إال جاء عمر بن أوس، فقال : أوس

نعم، ما من أحد له محيم إال وتأتيه أخبار : موات أخبار األحياء ؟ قال هل تأيت األ: عثمان
أقاربه ، فإن كان خريا سر به وفرح وهنئ به ، وإن كان شرا ابتأس به وحزن اهـ وكانت 
زوجة عثمان بن عبد اهللا ابنة عمر بن أوس ، فاملعىن أن أباها يعلم ما صنعت بـها من سوء، 

والقرطيب يف )) شرح الصدور((تهى ماذكره السيوطي يف ويتأذى به فاحسن إليها، ان
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وقع رجل يف علي رضي اهللا : أيضا ما لفظه روي عن عروة قال)) التذكرة((ويف )) . التذكرة((
ما لك قبحك اهللا لقد آذيت رسول : فقال له عمر رضي اهللا عنه: عنه عند عمر بن اخلطاب 

اإلصابة ((ويف .  امليت يتأذى بإيذاء أقاربه وأوالدهففي هذا أن. اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قربه
روى ابن شاهني يف كتاب اجلنائز من طريق عبيد اهللا بن : ٤٧٣ص٤ج)) يف متييز الصحابة

عدي بن اخليار عن أبيه وكان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يعظمونه أنه ملا احتضر 
 ميعر وجهي ، فإن عمل األبناء يعرض على يابين أذكرك اهللا أن ال تعمل بعدي عمال: قال 

قوله ميعر أي يغري وجهي، وعدي بن اخليار كان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا . اآلباء اهـ
روي من حديث ابن هليعة عن بكري بن : ما لفظه)) التذكرة((وذكر القرطيب يف . عليه وسلم

امليت : نيب صلى اهللا عليه وسلم قالاألشج عن القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهللا عنها أن ال
جيوز أن يكون امليت يبلغ من أفعال األحياء وأقواهلم ما : قيل. يؤذيه يف قربه ما يؤذيه يف بيته

يؤذيه يف قربه بلطيفة حيدثها اهللا هلم من ملك يبلغ أوعالمة أودليل أوماشاء اهللا، وهو القادر على 
  .مايشاء
  تكملة 

مبا ذكر كذلك قد يؤذي هو من أذاه، فقد أخرج الطرباين واحلاكم اعلم أن امليت كما يتأذى 
يا : رآين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  جالسا على قرب فقال: عن عمارة بن حزم قال

ذكر ذلك السيوطي . صاحب القرب انزل ِمن على القرب ال تؤذي صاحب القرب وال يؤذيك 
  . ب تأذي امليت بسائر وجوه األذى يف با٣٠٠ص ))شرح الصدور((بـهذا اللفظ يف 

، وفيه ابن ))الكبري((رواه الطرباين يف : مث قال اهليثمي. ٦١ص٣ج)) جممع الزوائد((ومثله يف 
 :١٩٣ص ١٤ج ))شرح أيب داود بذل اهود((لَِهيعة وفيه كالم، وقد وثَّق اهـ ومثله أيضا يف 

  . وفيه انزل عن القرب  اهـ
 ما لفظه رآين رسول اهللا صلى اهللا عليه ١٠٢٧ص٢لإلمام النووي ج) )خالصة األحكام(( ويف 

  ال تؤِذ صاحب هذا القرب وال يؤِذك رواه أمحد اهـ: وسلم متكأ على قرب، فقال
  وقد ثبت أن امليت كما قديؤذي األحياء كذلك قدينفعهم بالدعاء هلم وحيسن إليهم بالترحيب 

 أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا فقدروى مسلم يف كتاب اإلميان من صحيحه عن
جربيل، : من أنت؟ قال: عرج بناإىل السماء فاستفتح جربيل فقيل:صلى اهللا عليه وسلم قال 

قدبعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا بآدم : وقدبعث إليه؟ قال: حممد، قيل: ومن معك؟ قال: قيل
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 بن زكريا صلوات اهللا وسالمه عليهما فرحب يب ودعايل خبري، مث ذكر أن عيسى بن مرمي وحيىي
  .دعوا له خبري، مث يوسف وإدريس وهارون وموسى، دعا كل منهم له صلى اهللا عليه وسلم خبري

ومما يؤخذمن هذا احلديث كما قاله النووي . فيه ترحيب األموات باألحياء: وقوله فرحب يب
يب والكالم احلسن استحباب لقاء أهل الفضل بالبشر والترح: ٢١٢ص٢يف شرح مسلم ج

  .والدعاء هلم وإن كانوا أفضل من الداعي 
حدثنا : قال)) نوادر األصول(( أخرج الترمذي احلكيم يف ٦٣ص  للقرطيب)) التذكرة(( ويف 

قال رسول اهللا : حدثنا قبيصة عن سفيان عن أبان بن أيب عياش عن أنس قال: أيب رمحه اهللا قال
رض على عشائركم وأقاربكم من املوتى ، فإن كان خريا إن أعمالكم تع: صلى اهللا عليه وسلم

وروى أبو هريرة . اللهم ال متتهم حىت تـهديهم ملا هديتنا: استبشروا ، وإن كان غري ذلك قالوا
إن أرواحكم تعرض إذا مات أحدكم على عشائركم : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال

ما عمل : نه كان يف كرب ، مث يسألونه دعوه يستريح فإ: وموتاكم ، فيقول بعضهم لبعض 
اللهم : فالن ؟ وما عملت فالنة؟ فإن ذكروا خريا محدوا اهللا واستبشروا، وإن كان شرا قالوا

فيسألونه عن رجل : اغفر له، حىت إنـهم ليسألون هل تزوج فالن هل تزوجت فالنة ؟ قال
إنا هللا وإنا إليه :  واهللا، فيقولونال: ذاك مات قبلي أما مر بكم ؟ فيقولون: مات قبله ، فيقول

راجعون، ذهب به إىل أمه اهلاوية ، فبئست األم وبئست املربية، حىت إنـهم ليسألون عن هر 
إذا قبضت : وروى ابن املبارك عن أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه قال. البيت ذكره الثعليب

يتلقون البشري يف الدنيا، فيقبلون عليه نفس املؤمن تلقاها أهل الرمحة من عباد اهللا تعاىل كما 
: انظروا أخاكم حىت يستريح فإنه كان يف كرب شديد، قال: يسألونه، ويقول بعضهم لبعض 

ما فعل فالن ؟ ما فعلت فالنة؟ هل تزوجت ؟ فإذا سألوه عن الرجل : فيقبلون عليه فيسألونه 
ه راجعون ذهب إىل أمه اهلاوية فبئست إنا هللا وإنا إلي: إنه هلك، فيقولون : قد مات قبله فيقول 

اللهم : فتعرض عليهم أعماله، فإن رأوا حسنا فرحوا واستبشروا وقالوا: األم وبئست املربية، قال
  . اللهم راجع بعبدك : هذه نعمتك على عبدك فأمتها، وإن رأوا شرا قالوا

  تنبيه 
ختلف العلماء يف رتبتها لقد ذكرنا بعضا من أحاديث عرض أعمال األحياء على األموات، وا

  .إن رتبتها رتبة احلسن: ضعيفة وقيل: إنـها صحيحة باعتبار جمموعها، وقيل: فقال بعضهم
رفع املنارة  لتخريج أحاديث التوسل ((وقد أشبع القول يف ذلك الشيخ حممود سعيد ممدوح يف 

تنع به كل  وذكر فيه مبا ال مزيد على حسنه فيما علمت، ويق١٣٣ -١٢٢من ص)) والزيارة
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روى البزار بسنده عن عبد اهللا يعين ابن مسعود عن : من له إملام بصناعة احلديث، ومما قال فيه
حيايت خري لكم حتدثون وحيدث لكم ، ووفايت خري لكم تعرض : النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال

ل علي أعمالكم فما رأيت من خري محدت اهللا عليه، وما رأيت من شر استغفرت لكم، قا
جممع ((إسناده جيد، وقال اهليثمي يف : ٢٩٧ ص٣ج )) طرح التـثريب((احلافظ العراقي يف 

اخلصائص ((وصححه السيوطي يف . رواه البزار ورجاله رجال الصحيح: ٢٤ص٩ج))الزوائـد
أن لشيخه السيد عبد اهللا بن الصديق الغماري يف هذا : ، وذكر العالمة ممدوح))الكربى

)) نـهاية اآلمال يف شرح وتصحيح حديث عرض األعمال((بوعا امسه احلديث جزء مفيدا مط
واحلاصل أن هذا احلديث صحيح بال ريب اهـ ورمز له السيوطي يف : مث قال بعد كالم طويل

 .عالمة احلسن )) اجلامع الصغري((

  فائدة يف تلقني األموات
هذا :  فقال١٠٢٩ ص٢ج))متلخيص األحكا((عقد اإلمام النووي بابا يف تلقني امليت يف كتابه 

 التلقني املعتاد ألهل الشام وغريهم مستحب عند أصحابنا اهـ 

وممن نص على استحباب التلقني القاضي حسني : ١٩٥ص٥ج))اموع((وقال أيضا يف 
واملتويل والشيخ نصر املقدسي والرافعي وغريهم، ونقله القاضي حسني عن أصحابنا مطلقا، 

وروينا فيه حديثا من حديث أيب :  هو الذي خنتاره ونعمل به، قالالتلقني: وقال ابن الصالح
وإن : مث قال النووي. أمامة ليس إسناده بالقائم، لكنه اعتضد بشواهد وبعمل أهل الشام قدميا

كان هذا احلديث ضعيفا فيستأنس به، وقد اتفق علماء احملدثني وغريهم على املساحمة يف 
ترهيب، وقد اعتضد بشواهد من األحاديث كحديث واسئلوا له أحاديث الفضائل والترغيب وال

ومل يزل أهل الشام على العمل بـهذا يف . التثبيت، ووصية عمرو بن العاص ومها صحيحان
حديث أيب أمامة : ١١٩ص)) التذكرة((زمِن من يقتدى به إىل اآلن اهـ و ذكر القرطيب يف 

قال شيخنا أبو : يف األربعني له، مث قال القرطيبحديث غريب خرجه الثقفي : املشهور، مث قال
: قل: ينبغي أن يرشد امليت يف قربه إىل جواب السؤال، فيقال له: العباس أمحد بن عمر القرطيب

اهللا ريب واإلسالم ديين وحممد رسويل، فإنه عن ذلك يسأل، كما جاءت به األخبار، وقد جرى 
  العمل عندنا بقرطبة كذلك اهـ

ويدل : فمما قال فيه.  فصال يف مساع املوتى٧١- ٧٠ص)) الروح((يم يف كتابه وعقد ابن الق
على مساع املوتى ما جرى عليه عمل الناس قدميا وإىل اآلن ِمن تلقني امليت يف قربه، ولو ال أنه 
يسمع ذلك وينتفع به مل يكن فيه فائدة، وكان عبثا، وقد سئل عنه اإلمام أمحد فاستحسنه 
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مث قال . ويروى فيه حديث ضعيف ذكره الطرباين من حديث أيب أمامة. ل واحتج عليه بالعم
هذا احلديث وإن مل يثبت فاتصال العمل به يف سائر األمصار واألعصار من غري : ابن القيم

وما أجرى اهللا سبحانه العادة قط بأن أمة طبقت مشارق األرض . إنكار كاف يف العمل به
ال وأوفرها معارف تطِبق على خماطبة من ال يسمع وال يعقل ومغاربـها وهي أكمل األمم عقو

  وتستحسن ذلك وال ينكره منها منكر، بل سنه األول لآلخر ويقتدي فيه اآلخر باألول اهـ
ومما يدل على مشروعية خطاب األموات الذي ذكره ابن القيم قوله تعاىل حكاية عن صاحل نيب 

يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ريب ونصحت لكم ولكن ال ": اهللا عليه وعلى نبينا الصالة والسالم
" لقد أبلغتكم رساالت ريب: حتبون الناصحني، وعن شعيب عليه وعلى نبينا الصالة و السالم

ويف )) تفسري ابن كثري((فإن اخلطاب والنداء لقومهما كان بعد هالكهم كما يف . اآلية
يا أباجهل بن هشام يا : ر فجعل يقولالصحيحني أنه صلى اهللا عليه وسلم وقف على قليب بد

عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة ويا فالن هل وجدمت ما وعد ربكم حقا؟ فإين وجدت ما وعدين 
والذي نفسي بيده ما : يا رسول اهللا ما تكلم من أقوام قد جيفوا؟ فقال: ريب حقا، فقال له عمر

  أنتم بأمسع ملا أقول منهم ولكن ال جييبون اهـ
 إسناد حديث أيب أمامة صاحل وقد قواه الضياء :))تلخيص احلبري((حلافظ العسقالين يف وقال ا

، ورواه سعيد بن منصور من طريق راشد بن ))الشايف(( يف أحكامه، وأخرجه عبد العزيز يف 
إذا سوي على امليت قربه وانصرف الناس عنه كانوا : سعد وضمرة بن حبيب وغريمها، فقالوا

أشهد أن ال إله إال اهللا : ال إله إال اهللا، قل: يا فالن قل: قال للميت عند قربهيستحبون أن ي
ريب اهللا، وديين اإلسالم، ونبيي حممد، مث ينصرف اهـ وقال السيوطي يف : ثالث مرات، قل

وقال . أخرجه الطرباين وابن منده :  بعد ذكر حديث أيب أمامة١٠٥ص))شرح الصدور((
  )):مجع الشتات يف إثبات سؤاالت األموات( (السيوطي أيضا يف كتابه 

 من بعد شنّ الترب للمدفون قـد  أمر  النيب  بالتلقيـن 

  وإن يعـد ثالثـةً فنـدب  وقيل قبل أن يـهال الترب
ويستحب تلقني بالغ عاقل أو جمنون سبق له )): حتفة احملتاج((وقال ابن حجر اهليتمي يف 
ه، وضعفه اعتضد بشواهد على أنه من الفضائل فاندفع قول ابن تكليف بعد متام الدفن خلرب في

إنه بدعة، وترجيح ابن الصالح أنه قبل إهالة التراب مردود مبا يف خرب الصحيحني : عبد السالم
  فإذا انصرفوا أتاه ملكان فتأخريه بعد متامه أقرب إىل سؤاهلما اهـ
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 امليت املكلف بعد الدفن، واستدل هو للخطيب الشربيين أنه يسن تلقني)) مغين احملتاج((ويف 
وذهب إىل استحباب التلقني . وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني: وغريه على ذلك بقوله تعاىل

واملُلَيباري يف )) األنوار((األردبيلي يف : أيضا خالئق ال حيصون من أكابر الفقهاء وأئمتهم منهم
  )). نـهاية احملتاج((والرملي يف )) البنيإعانة الط((والسيد البكري يف )) فتح املعني((

 معناه أنه صاحل لالحتجاج به – صاحل - :  قول احلافظ العسقالين يف حديث التلقني:قلت
هذا احلديث يشبه أن : وأما قوهلم. والعمل، وهو بني الصحيح واحلسن، كالثابت واجليد واود

  : لسيوطي يف ألفية املصطلح ما لفظهيكون حسنا فاملراد منه أنه قريب منه، قال احلافظ ا
 والثابت  الصاِلـح  واـودا وللقبـول  يطلقـون  جيّـدا

  وقربوا  مشبـهات  من حسن  وهـذه بني   الصحيح واحلسن
بالصحيح الثابـت خصنزاع ثابـت   وهل ي أو يشمل احلسن  

الصاحل قد يكون صحيحا وقد يكون احلديث : ٦١ص))فتح املغيث((وقال احلافظ العراقي يف 
  حسنا اهـ

  .والكالم يف التلقني يطول، وفيما ذكرناه مقنع، واهللا املوفق 
  تتمة يف عجائب ظهرت من بعض األموات 

  منها ميت يقاتل وجياهد يف سبيل اهللا 
أخرج ابن أيب الدنيا عن أيب عبد اهللا  : ٢٢٢ص )) شرح الصدور((قال احلافظ السيوطي يف 

غزونا الروم فخرج منا ناس يطلبون أثر العدو ، فانفرد منهم رجالن ، قال : ي قالالشام
أبرزوا، فحملنا عليه فاقتتلنا ساعة فقتل : فبينا حنن كذلك إذ لقينا شيخا من الروم فقال: أحدمها

صاحيب فرجعت أريد أصحايب فبينا أنا راجع إذ قلت لنفسي ثكلتك أمك سبقين صاحيب إىل 
فراجعت إليه فضربته وأخطأته، فحملين فضرب يب !  أنا هاربا إىل أصحايب؟ اجلنة، وأرجع

األرض وجلس على صدري وتناول شيئا معه ليقتلين، فجاء صاحيب املقتول فأخذ بشعر قفاه 
فألقاه عين وأعانين على قتله فقتلناه مجيعا ، وجعل صاحيب ميشي وحيدثين حىت انتهينا إىل شجرة 

  . ن ، فرجعت إىل أصحايب فأخربتـهمفاضطجع مقتوال كما كا
  ومنها ميت يوصي فتنفذ وصيته

 أن ثابت بن قيس بن مشاس بن مالك الصحايب ١٤٧ص١ج)) تـهذيب األمساء واللغات((ويف 
رضي اهللا عنه أستشهد يوم اليمامة يف خالفة أيب بكر رضي اهللا عنه سنة إحدى عشرة، 

ليه درع نفيسة فأخذها رجل، فرأى رجل ومشهور يف كتب املغازي أنه ملا استشهد كان ع
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هذا حلم فتضيعه، : إين أريد أن أوصيك وصية ، فإياك أن تقول: ثابتا يف منامه، فقال له ثابت
إين قتلت أمس، فمر يب رجل فأخذ درعي ومنـزله يف أقصى الناس، وعند خبائه فرس يسنت يف 

 خالدا فمره فليبعث فليأخذها، فإذا ِطوِلِه، وقد كفأ على الدرع برمة، وفوق الربمة رحل، فأت
إن علي من الدين كذا وكذا، وفالن من : قدمت املدينة فقل أليب بكر الصديق رضي اهللا عنه 

رقيقي حر وفالن ، فأتى الرجل خالدا فبعث إىل الدرع فأيت بـها على ما وصف، وأخرب 
وصى بعد موته فأجيزت وصيته والنعلم أحدا أ: أبابكر رضي اهللا عنه برؤياه فأجاز وصيته، قالوا

رواه : ، وقال٣٢٢ص٩ج)) جممع الزوائد((وذكرها اهليثمي يف . غري ثابت رضي اهللا عنه 
والطاهر أن . الطرباين، ويف سنده بنت ثابت بن قيس ومل أعرفها وبقية رجاله رجال الصحيح

  .بنت ثابت صحابية واهللا أعلم اهـ
ويف تعليق على . ين ورجاله رجال الصحيح اهـرواه الطربا: ورواه اهليثمي عن أنس وقال

 أن احلاكم أخرجه وصححه ووافقه الذهيب، وذكره احلافظ ٣١٢ص١ج)) سري أعالم النبالء((
  .اهـ)) املطالب العالية((يف 

  ومنها ميت يقري الضيوف
 روى أبوبكر اخلرائطي بسنده عن احملرر موىل أيب هريرة ٢١٧ص٢ج))البداية والنهاية((ففي 
أبو :  مر نفر من عبد القيس بقرب حامت طيئ فنـزلوا قريبا منه، فقام إليه بعضهم يقال له :قال

ما ختاطب : ياأبا جعد أقرنا، فقال له بعض أصحابه : اخليربي فجعل يركض قربه برجله، ويقول
يا قوم عليكم مبطيكم : من رمة وقد بليت، وأجنهم الليل فناموا فقام صاحب القول فزعا يقول

  : حامتا أتاين يف النوم وأنشدين شعرا وقد حفظته يقول فإن
 ظلـوم  العشرية  شتامـها أبا اخلـيربي  وأنت امـرؤ

  لدى حفرة قد صدت هامها  أتيت بصحبك تبغي  القرى
ئْ وأنعامـها  أتبغي يل الذنب عند املبيتوحـولك  طَي  

واهللا : توون ويأكلون، وقالواوإذا ناقة صاحب القول تكوس عقريا، فنحروها وقاموا يش: قال
وأصبح القوم وأردفوا صاحبهم وساروا فإذا رجل ينوه بـهم : لقد أضافنا حامت حيا وميتا قال
إن حامتا أتاين يف النوم : أنا، قال: أيكم أبو اخليربي ؟ قال: راكبا مجال ويقود آخر ويقول

  ه، ودفعه إليه اهـفأخربين أنه قرى أصحابك ناقتك وأمرين أن أمحلك وهذا بعري فخذ
للحافظ ابن )) تـهذيب تاريخ دمشق (( وذكر هذه القصة أيضا الشيخ عبد القادر بدران يف 

  .  باختالف يسري يف بعض األلفاظ ٤٣١ص ٣عساكر ج
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أن الصحايب )) املوفقيات(( ذكر الزبري يف ٣٥٠ص٢ج)) اإلصابة يف متييز الصحابة (( ويف 
ه نزل على حامت الطائي بعد أن مات، وطلب منه القرى، فرآه اخليربي بن النعمان رضي اهللا عن

تكوس " قوله . ١٢٨ص٢ج)) أسد الغابة((ومثله يف . يف املنام وأنشده أبياتا، والقصة مشهورة
كاسه يكوسه إذا صرعه، ومنه كاست الناقة إذا عقرت ))املقاييس((أي تصرع ففي " عقريا 

ها قد قاربت أن تصرع اهـ وعقْر البعِري معروف فقامت على ثالث، وإمنا قيل هلا ذلك ألنـ
  .أي يرفع ذكرهم ويعظمهم " ينوه بـهم "وقوله . وهو قطع إحدى قوائمه ليسقط

  .والعجائب الىت ظهرت من األموات كثرية جدا ونقتصر على ما ذكرناه 
  اخلالصة

لفسقة واملبتدعة لقد تبني مما ذكرناه أن امليت ينتفع مبجاورة الصاحلني ويتأذى مبجاورة ا
وحنوهم، وأنه يؤذي األحياء وينفعهم، وتعرض عليه أعماهلم فيستبشر إذا كانت حسنة، ويتأذى 
بـها وحيزن إذا كانت سيئة، مث يدعو هلم، وأن األموات ترحب األحياء ويتلقون من مات 

  . فيسئلونه عن أهليهم يف الدنيا وأحواهلم، وأن الغرائب واألمور النادرة تصدر منهم 
وهذا كله يدل على أن لألموات تصرفات يف برازخهم وأنـهم قد ينفعون األحياء ومن 
جاورهم من األموات وينتفعون بـهم، فبهذا حتقق أن التربك مبجاورة الصاحلني من األموات 
ثابت شرعا واقع فعال، وأنه ال مانع منه شرعا وعقال، فلتطمئن بذلك القلوب الىت ختيلت أن 

مادات، وأن اخلطاب معها والنداء هلا كخطاب األحجار وندائها وليقتنعوا األموات كاجل
  .واهللا اهلادي إىل احلق وإىل الصراط املستقيم . باحلجج النقلية والنقول السمعية وأقوال األئمة 

  باب التربك بأول مطر السنة 
يف باب )) املنهاج ((وقال النووي رمحه اهللا يف. ونزلنا من السماء ماء مباركا: قال اهللا تعاىل

ويسن أن يربز ألول مطر السنة، ويكشف غري عورته ليصيبه، قال اخلطيب يف : االستسقاء 
  . أي ليصبيه شيء من املطر تربكا اهـ: شرحه 

قال سليم الرازي والشيخ نصر املقدسي : ٩٣ ص ٥ج  ))اموع((وقال النووي أيضا يف 
يف أول السنة أن خيرج إليه اإلنسان، ويكشف ما يستحب إذا جاء املطر )) : العدة((وصاحب 

عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال )) األم((عدا عورته ليصيبه منه ، وذكر الشافعي يف 
: مل تفعل هذا ؟ فقال: أخرج فراشي ورحلي يصيبه املطر، فقيل له: لغالمه وقد مطرت السماء
 مباركا، فأحب أن تصيب الربكة فراشي ونزلنا من السماء ماء: أما تقرأ كتاب اهللا تعاىل

  .ورحلي اهـ 
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ويستحب أن يقف يف أول املطر، وخيرج رحله : ٤٤٠ص٢ج البن قدامة احلنبلي)) املغين((ويف 
  . ليصيبه املطر، مث استدل حبديث البخاري اآليت وباحلديث املوقوف على ابن عباس املذكور

 أنه صلى ٥٦٩ص ٦ج ملرتضى الزبيدي ))ينإحتاف السادة املتقني شرح إحياء علوم الد((ويف 
  .حديث عهد بربه : اهللا عليه وسلم  كان يستقبل الغيث ويتربك به ويقول

حسر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ثوبه حىت أصابه : وروى مسلم يف صحيحه عن أنس قال
ي يف وروى البخار. ألنه حديث عهد بربه: املطر، قلنا يا رسول اهللا مل صنعت هذا؟ قال

  . مثله)) األدب املفرد((
ومعىن حديث عهد بربه أي بتكوين ربه إياه، ومعناه : ١٩٥ص ٦قال النووي يف شرح مسلم ج

أن املطر رمحة وهي قريبة العهد خبلق اهللا تعاىل هلا فيتربك بـها ، ويف هذا احلديث دليل لقول 
. طر واستدلوا بـهذا اهـأصحابنا أنه يستحب عند أول املطر أن يكشف غري عورته ليناله امل

وعقد البخاري بابا هلذه . معناه قريب العهد بتكوين ربه: قال العلماء: وقال احلافظ العسقالين
باب من متطر يف املطر حىت يتحادر على حليته مث ذكر حديث األعرايب : املسئلة فقال يف صحيحه

فرفع رسول اهللا : ن يسقنا، قاليا رسول اهللا هلك املال وجاع العيال فادع اهللا لنا أ: القائل
فثار سحاب أمثال اجلبال، مث مل ينـزل : صلى اهللا عليه وسلم  يديه وما يف السماء قزعة ، قال

فتح الباري (( قال احلافظ العسقالين يف.  احلديث- عن منربه حىت رأيت املطر يتحادر على حليته
بتشديد : قوله متطر:  شرحه هلذا الباب عند٥٢٠- ٥١٩ ص ٢ج)) شرح صحيح البخاري

حسر : الطاء أي تعرض لوقوع املطر، ولعل البخاري أشار إىل ما أخرجه مسلم عن أنس قال
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ثوبه إىل آخر احلديث املذكور، فكأن البخاري ملا ترجم بقوله 

 يكن اتفاقا وإمنا باب من متطر  أراد أن يبني أن حتادر املطر على حليته صلى اهللا عليه وسلم  مل
أي فإذا كان صلى اهللا عليه وسلم  تعرض لنـزول املطر عليه قصدا فكذلك . كان قصدا اهـ

نقصد ونتعرض لنـزوله علينا اتباعا له صلى اهللا عليه وسلم  وأسوة به ،فمؤدى احلديثني 
ذي يف رواية واحد، وهو سنية التربز للمطر اتباعا له صلى اهللا عليه وسلم ، وظاهر أن املطر ال

البخاري كان أول مطر السنة، وأما رواية مسلم املطلقة فيحتمل أنـها حممولة على رواية 
بفتح : أي كشفه، وقوله قزعة: قوله حسر ثوبه. البخاري املقيدة وهذا هوالظاهر ، واهللا أعلم

  .القاف والزاي القطعة من السحاب
ل الزركشي لظاهر خرب رواه احلاكم للخطيب يسن عند أول كل مطر كما قا)) املغىن((ويف 

  .  ولكنه يف األول آكد اهـ 
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  فائدة
كان الناس إذا رأوا : للنووي روى مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا اهللا عنه قال)) األذكار(( ويف 

أول الثمر جاءوا به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فإذا أخذه رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 بارك لنا يف مثرنا وبارك لنا يف مدينتنا وبارك لنا يف صاعنا وبارك لنا يف مدنا، اللهم: وسلم قال

بركة مع بركة، مث يعطيه : مث يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر، ويف رواية ملسلم أيضا
أصغر وليد يراه، ويف رواية البن السين عن : أصغر من حيضره من الولدان، ويف رواية الترمذي 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أيت بباكورة وضعها : ة رضي اهللا تعاىل عنهأيب هرير
اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره، مث يعطيه من يكون عنده من : على عينيه مث على شفتيه، وقال

قوله وضعها على عينيه  : ٢٣٦ص٦ج)) األذكار (( قال ابن عالن يف شرحه على . الصبيان
إنه قريب عهد : ها بتكوين اهللا تعاىل كما كان خيرج يغتسل من ماء املطر ويقولأي لقرب عهد

  .بربه أي بتكوينه اهـ  
  فائدة أخرى 

روى البخاري يف باب من اغتسل عريانا من كتاب الغسل، ويف كتاب األنبياء وكتاب التوحيد 
 عليه –بينا أيوب : من صحيحه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

يا :  يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب حيثي يف ثوبه، فناداه ربه- السالم
  .بلى وعزتك، ولكن ال غىن يب عن بركتك اهـ : أيوب أمل أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال

ويف هذا احلديث تسمية املال الذي يكون من هذه : ٤٢١ص٦ج)) الفتح (( وقال احلافظ يف 
. اجلهة بركة، وجواز احلرص على اإلستكثار من احلالل يف حق من وثق من نفسه بالشكر عليه

: قوله حيثي يف ثوبه: ٤٥٨ص ٢ج)) دليل الفاحلني شرح رياض الصاحلني(( وقال ابن عالن يف 
  .يعين استكثارا من الربكة لكونه قريب عهد بتكوين من اهللا سبحانه

  التربك بلحم األضحية واهلدي 
األفضل التصدق بكل األضحية واهلدي إذا كانا تطوعا إال لقما : ل الفقهاء رمحهم اهللا تعاىلقا

األفضل واألحسن يف هدي : ٢٢٣ ص ٣ج )) الروضة((يتربك بـها، قال اإلمام النووي يف 
  .التطوع وأضحيته التصدق باجلميع إال لقمة أولقما يتربك بأكلها فإنـها مسنونة انتهى
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  دد من أكابر األئمة الذين يتربك بـهم تتمة يف ذكر ع
   فمنهم أبو داود السجستاين -١

 عن سهل بن عبد اهللا التستري السيد اجلليل أحد ٢٣٦- ٢٣٥للنووي ص)) األذكار  (( ففي
أخرج يل : أفراد زهاد األمة وعبادها رضي اهللا عنه أنه كان يأيت أبا داود السجستاين ويقول 

  .ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألقبله فقبله اهـ لسانك الذي حتدث به حديث رس
    وسعد بن علي بن حممد الزجناين الصويف-٢

كان اإلمام العالمة احلافظ القدوة العابد : ٣٨٦ص١٨ج)) سري أعالم النبالء((قال الذهيب يف 
دة، شيخ احلرم أبو القاسم سعد بن علي بن حممد بن علي بن احلسني الزجناين الصويف كثري العبا

ورعا صاحب كرامات وآيات، وإذا خرج إىل احلرم خيلو املطاف ويقبلون يده أكثر مما يقبلون 
.  عاما، وكان متقنا ثقة ٩٠ وله ٤٧١وتويف سنة .  تقريبا٣٨٠ولد سنة .  احلجر األسود

  . مثله ١١٧٥ص)) تذكرة احلفاظ((وذكر يف 
عد بن علي الزجناين إماما حافظا كان س: ١٢٠ص١٢ج)) البداية والنهاية((وقال ابن كثري يف 

  . ويقبلون يده أكثر مما يقبلون احلجر األسود: قال ابن اجلوزي. متعبدا، وكان الناس يتربكون به
 أنه كان صاحب كرامات وآيات، يزدحم الناس عليه ٣٤٠ص ٣ج)) شذرات الذهب (( ويف 

  .عند الطواف كازدحامهم على احلجر اهـ 
  وسى بن علي بن عمر بن عجيل الشافعي  وأبو العباس أمحد بن م-٣

كان ابن عجيل إذا دخل مكة وأراد أن يطوف أقبل الناس : ٥٧ص )) طبقات اخلواص(( ويف 
أنتم يف بيت اهللا : عليه يقبلون يده ويتربكون به ويشتغلون به من كل شيء ، وكان يقول هلم

  . عليه ومالزمة لهتعاىل وحمل كرامته وأنا خملوق مثلكم، فال يزدادون إال إقباال 
   وأبو عبد اهللا البوشنجي -٤

 أن أبا عبد اهللا البوشنجي حممد بن إبراهيم ٣٣البن هداية اهللا ص)) طبقات الشافعية (( ففي 
  .كان فقيها أدبيا شيخا ألهل احلديث يف زمانه وكان العلماء يعظمونه ويتربكون به 

شهدت جنازة :  زكريا العنربي قال أبو: ٦٥٨ص )) تذكرة احلفاظ (( وقال الذهيب يف 
احلسني القباين فصلى عليه أبو عبد اهللا البوشنجي، فلما أراد اإلنصراف قدمت دابته فأخذ 
احلافظ أبو عمرو اخلفاف بلجامه وأخذ اإلمام ابن خزمية بركابه ، وإبراهيم بن أيب طالب 

  .واجلارودي يسويان ثيابه فلم مينعهم من ذلك 
  . بنيسابور ٢٩٠ ، ومات سنة ٢٠٤ولد البوشنجي سنة 
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   واإلمام البخاري -٥
  أن اإلمام ١٣٥ص١للحافظ القسطالين ج)) إرشاد الساري شرح صحيح البخاري (( ففي 

دعين حىت أقبل رجلك يا : مسلما جاء إيل حممد بن إمساعيل البخاري فقبل بني عينينه وقال
  .أستاذ األستاذين وسيد احملدثني وطبيب احلديث يف علله 

   .١٤ص١لعلي بن سلطان قاري ج)) مرقاة املفاتيخ((ومثلها يف 
   والعارف باهللا الشبلي-٦

: ٣٩٥- ٣٩٣ص))بستان الواعظني ورياض السامعني((قال احلافظ أبو الفرج ابن اجلوزي يف 
كنت عند أيب بكر بن جماهد جالسا إذ أقبل الشبلي، فقام أبو بكر : حكي عن بعضهم أنه قال

إنه جمنون، : يا سيدي تفعل هذا بالشبلي؟ وأهل بغداد يقولون عنه: عينيه، فقلتإليه وقبل بني 
قد فعلت به كما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعل به، وذلك أين رأيت رسول : وقال

اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام وقد أقبل الشبلي، فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم فعانقه وقبله 
نعم، ألنه : تفعل هذا بالشبلي؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم: ينيه، فقلت له يا رسول اهللابني ع

ويف . اآلية، مث يتبعها بالصالة علي " لقد جاءكم رسول من أنفسكم:" يقرأ يف آخر كل صالة 
 ذكر احلافظ أبو موسي املديين وغريه حكاية ساقها ابن بشكوال وأبو ١٦٧ص)) القول البديع((

كنت عند أيب : ملديين وعبد الغين وابن سعد بسندهم إىل أيب بكر بن حممد بن عمر قالموسي ا
: بكر بن جماهد فجاء الشبلي فقام إليه أبو بكر بن جماهد فعانقه وقبل بني عينيه، فقلت له

إنه جمنون، : يقولون: ياسيدي تفعل بالشبلي هكذا وأنت ومجيع من ببغداد يتصورون أو قال
ت كما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعل به، وذلك أين رأيت رسول اهللا فعل: فقال يل

يارسول اهللا : صلى اهللا عليه وسلم يف املنام وقد أقبل الشبلي فقام إليه وقبل بني عينيه، فقلت
لقد جاءكم رسول من أنفسكم إىل آخر : هذا يقرأ بعد صالته: أتفعل هذا بالشبلي؟ فقال

لقد جاءكم رسول : الصالة علي، ويف رواية أنه مل يصل صالة فريضة إال ويقرأالسورة ويتبعها ب
صلى اهللا عليك يا حممد، صلى اهللا عليك يا حممد، : من أنفسكم األية، ويقول ثالث مرات

فلما دخل الشبلي سألته عما يذكر يف الصالة فذكر مثله، وهي : صلى اهللا عليك يا حممد، قال
كنت يوما أقرأ القرآن على رجل يكىن أبا : قال.ق أيب القاسم اخلفافعند ابن بشكوال من طري

بكر وكان وليا هللا فإذا بأيب بكر الشبلي قد جاء إىل رجل يكىن بأيب الطيب كان من أهل العلم 
ومشى الشبلي إىل مسجد أيب بكر بن جماهد فدخل عليه : فذكر قصة طويلة وقال يف آخرها
أنت مل تقم لعلي ابن عيسى الوزير : اهد حبديثهما وقالوا لهفقام إليه فتحدث أصحاب ابن جم
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أال أقوم ملن يعظمه رسول اهللا عليه وسلم رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم : وتقوم للشبلي، فقال
يا أبا بكر إذا كان يف غد فسيدخل عليك رجل من أهل اجلنة فإذا جاءك : يف النوم فقال يل

ن بعد ذلك بليلتني أو أكثر رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف فلما كا: فأكرمه قال ابن جماهد
يا رسول اهللا : يا أبا بكر أكرمك اهللا كما أكرمت رجال من أهل اجلنة، فقلت: املنام، فقال يل

هذا رجل يصلي مخس صلوات يذكر يف أثر كل صالة : مل استحق الشبلي هذا منك؟ فقال
ة، يقول ذلك منذ مثانني سنة أفال أكرم من يفعل لقد جاءكم رسول من أنفسكم األي: ويقرأ
  .هذا ؟

    وامساعيل بن حممد احلضرمي -٧
أن بعض الصلحاء رأى املصطفى صلى اهللا )) طبقات اخلواص((و)) شذرات الذهب (( ويف 

فبلغ ذلك بعض العلماء فقصدوا إليه . من قبل قدم احلضرمي دخل اجلنة : عليه وسلم فقال له 
، منهم اإلمام العالمة حمب الدين الطربي، وستأيت القصة بكماهلا يف التربك بقرب وقبلوا قدميه

  .احلضرمي إن شاء اهللا تعاىل اهـ
  خامتة

)) شرح مسلم((لقد ذكرنا طرفا من التربك بالصاحلني وما يلحق بذلك، والصاحل كما يف 
))  العارفنيبستان((ويف . هو القائم حبقوق اهللا تعاىل وحقوق العباد١١٧ص٤للنووي ج

وإمساعيل وإدريس وذا :  أنه ينطلق على النيب والويل قال اهللا تعاىل٨٦للنووي أيضا ص
أولئك : الكفل كل من الصاحلني، وأدخلناهم يف رمحتنا إنـهم من الصاحلني، وقال تعاىل

الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، ويف احلديث أن النيب 
  .إنه رجل صاحل :  اهللا عليه وسلم قال يف عبد اهللا بن عمرصلى

وأبو اسحاق ابن قرقول صاحب )) معاين القرآن(( وقال اإلمام أبو اسحاق الزجاج يف كتابه
  .هو املقيم مبا يلزمه من حقوق اهللا تعاىل وحقوق العباد اهـ)): مطالع األنوار((

ك بالصاحلني ونتبعه املقصد الثالث يف التربك بقبور إىل هنا انتهى الكالم يف املقصد الثاين بالترب
الصاحلني، فإنه وإن كان داخال فيما قبله إال أنا أفردنا له بالترمجة لكثرة النـزاع واخلالف 

 .املنتشر فيه بـهذا العصر 
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  املقصد الثالث يف التربك بقبورالصاحلني

أن نتبع ذلك ذكر شيء من بركات  كرنا التربك بزيارة قربه صلى اهللا عليه وسلم أحببناملا ذ
 مما  قبور األولياء والصاحلني، واستجابة الدعاء عندها وحصول األمداد لزوارها، وغري ذلك

يشابـهها،وقد ذكرنا أن حرمته صلى اهللا عليه وسلم بعد وفاته كحرمته يف حياته، وكذلك 
 فحرمة كل إنسان بعد مماته كحرمته يف حال حياته، فيكون شرف أصحاب األموات كلها،

القبور وضده مترتبا على ما كانوا عليه قبل املمات من احملاسن أو غريها، فاألنبياء عليهم الصالة 
والسالم أشرف اخلالئق وأعالهم منـزلة عند رب العاملني، وقبورهم أشرف القبور وأعظمها 

قرب إىل التعرض الستنـزال الرمحات والربكات اإلهلية، قال اإلمام حرمة، فالتربك بـها أ
إن من املعلوم من الدين وسري السلف : ١٣٠ص )) شفاء السقام((السبكي رمحه اهللا يف 

الصاحلني التربك ببعض املوتى من الصاحلني، فكيف باالنبياء واملرسلني، ومن ادعى أن قبور 
 سواء فقد أتى أمرا عظيما نقطع ببطالنه وخطئه فيه، وفيه األنبياء وغريهم من أموات املسلمني

حط لدرجة النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل درجة من سواه من املسلمني، وذلك كفر متعني، فإن 
  .من حط رتبة النيب صلى اهللا عليه وسلم عما جيب له فقد كفر اهـ

ما : ي اهللا عنهما قال عن ابن عباس رض١٥٨ص ١ج)) جممع الزوائد ومنبع الفوائد ((ويف 
رأيت خريا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا وسلم ما سألوه إال عن ثالث عشرة مسألة حىت 

يسألونك عن الشهر احلرام، ويسألونك عن اخلمر وامليسر ، (( قبض، كلهن يف القرآن 
ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن احمليض ، ويسألونك عن األنفال، ويسألونك ما ذا 

وأول من طاف بالبيت املالئكة، وإن ما بني : ما كانوا يسألون إال عما ينفعهم، قال )) فقون ين
احلجر إىل الركن اليماين لقبور من قبور األنبياء، كان النيب إذا آذاه قومه خرج من بني أظهرهم 

ة ولكنه وفيه عطاء بن السائب وهو ثق)) الكبري((رواه الطرباين يف . يعبد اهللا فيها حىت ميوت 
يعين أن بعض األنبياء إذا آذاه قومه كان : وقوله كان النيب. اختلط وبقية رجاله ثقات اهـ

  .خيرج من بني أظهرهم إخل، واهللا أعلم 
فاألنبياء عليهم الصالة والسالم أصحاب اجلاه عند خالق األرض والسموات، فال خييب من الذ 

الق جل جالله وبني خلقه، وأمناء وحيه بـهم وتعلق بأذياهلم، فإنـهم الواسطة بني اخل
ورساالته، والشفعاء عند اهللا يف عرصات القيامة، فكم من إمام جليل ركب يف زيارة مقابرهم 
املشقات، وقطع يف ذلك املفاوز والفلوات، واصطرب على مفارقة األوطان واألهايل واألوالد 
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زالت، ويبلغ بذلك عند اهللا واألحباب، كي ينال بالوقوف بني أيديهم حمو اخلطيئات وال
  . الدرجات العاليات

: ٨٨- ٨٦لإلمام السبكي ص )) شفاء السقام((وقد قسم العلماء زيارة القبور إىل أقسام، ففي 
أن يكون رد تذكر املوت واآلخرة وهذا يكفي فيه : اعلم أن زيارة القبور على أقسام األول

أمر آخر من االستغفار هلم وال من التربك رؤية القبور من غري معرفة بأصحابـها وال قصد 
زوروا القبور فإنـها : بـهم وال من أداء حقوقهم، وهو مستحب لقوله صلى اهللا عليه وسلم

زيارتـها للدعاء ألهلها كما ثبت من زيارة النيب صلى اهللا عليه وسلم : تذكركم اآلخرة، الثاين
  . حب يف حق كل ميت من املسلمنيتألهل البقيع ، وهذا مس

  .التربك بأهلها إذا كانوا من أهل الصالح واخلري وهي مشروعة : الثالث
ألداء حقوقهم فإن من كان له حق على الشخص فينبغي له بره يف حياته وبعد موته، :  الرابع

وزيارته من مجلة الرب ملا فيها من اإلكرام، ويدخل يف هذا املعىن الزيارة رمحة للميت ورقة له 
آنس ما يكون امليت يف قربه إذا زاره من : وي عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قالوتأنيسا، فقد ر

، ١٨ص٣ج)) دليل الفاحلني شرح رياض الصاحلني((ومثله يف . كان حيبه يف دار الدنيا اهـ
 وقاال يف قسم ٢١٩ص٣ج)) حاشية عبد احلميد الشرواين على حتفة احملتاج((ومثله أيضا يف 

ألهل اخلري ألن هلم يف برازخهم تصرفات وبركات ال " أي الزيارة" تسن :الزيارة للتربك ما نصه
إذا رأى من حيبه  بدل إذا زاره قال ابن حجر يف مبحث الزيارة من : حيصى مددها، وفيهما

إن القصد من زيارة حنو العلماء تعظيمهم باحياء : ما حاصله)) حتفة احملتاج بشرح املنهاج((
  .ود عليهم مدد أخروي ال ينكره إال احملرومون اهـمشاهدهم، وأيضا فزوارهم يع

فاتضح مما ذكرناه أن املقصود من زيارة القبور خمتلف، فمنه الدعاء واالستغفار للميت، ومنه 
الرمحة والتأنيس له، ومنه االنتفاع بزيارته، ومنه التذكر واالتعاظ به، ومن القبور قبور ال تقصد 

 بل تكره النفوس رؤيتها كقرب أيب رغال الثقفي الذي يرجم إىل زيارتـها وال ترغب جماورتـها
ملا مر أصحاب :  قال احلافظ العسقالين٢١٤ص٤ج))شرح ابن عالن على األذكار((قربه، ففي 

إن البيت الذي تريدون هدمه ليس عندنا : الفيل بالطائف خرج إليهم ناس من ثقيف فقالوا
)) املغمس((وا أبا رغال فسار حىت أنزهلم يف ولكن نبعث معكم رجال يدلكم على الطريق، فبعث

  :فمات أبو رغال هناك، فهو الذي يرجم قربه اليوم، وفيه يقول الشاعر 
  كما ترمون قرب أيب رغال   إذا مات الفرزدق فارمجوه 
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لترجعن نساءك وإال فإن مت ألرمجن قربك : وروى ابن عمر أن عمر قال لرجل طلق نساءه
وأبو رغال بكسر الراء واملغمس بضم . اهللا عليه وسلم قرب أيب رغالكما رجم رسول اهللا صلى 

امليم وفتح الغني املعجمة وفتح امليم الثانية املشددة أو كسرها مكان يف طريق الذاهب إىل 
  .الطائف من مكة اهـ

: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر بقرب أيب رغال فقال: ١٣٧ ص ١ج )) البداية والنهاية((ويف 
هذا قرب أيب رغال رجل من مثود، كان يف حرم : اهللا ورسوله أعلم قال: رون من هذا ؟ قالواأتد

اهللا فمنعه حرم اهللا عذاب اهللا، فلما خرج أصابه ما أصاب قومه فدفن ههنا، ودفن معه غصن 
  .من ذهب، فنـزل القوم فابتدروه بأسيافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا الغصن اهـ

  . الروايتني من التعارض فاهللا أعلم بأيهما أصح  وال خيفى ما بني:قلت
 وكذلك قبور سائر الكفار فال تقصد إال للتذكر واالعتبار، بل اختلفوا يف حكم زيارتـها 

  . فشتان ما بني قرب يرجم وبني قرب يتربك به  .لذلك، فمنعها بعضهم وأباحها آخرون
أخربنا  أبو عبد : ١٢١ص ١ج )) تاريخ بغداد((وقال اإلمام احلافظ اخلطيب البغدادي يف 

أنبأنا أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي : الرمحن إمساعيل بن أمحد احلريي الضرير قال
مسعت : مسعت عبد اهللا بن موسى الطلحي يقول: مسعت أبا بكر الرازي يقول : بنيسابور، قال

من أين : لعبادة فقال يلخرجت من بغداد فاستقبلين رجل عليه أثر ا: أمحد بن العباس يقول
: من بغداد هربت منها ملا رأيت فيها من الفساد خفت أن خيسف بأهلها فقال: خرجت؟ قلت

من : قلت. ارجع وال ختف، فإن فيها قبورا أربعة من أولياء اهللا هم حصن هلم من مجيع الباليا
 بن عمار، هم اإلمام أمحد بن حنبل، ومعروف الكرخي ، وبشر احلايف، ومنصور: هم؟ قال

أما قرب معروف : فرجعت وزرت القبور ومل أخرج تلك السنة، مث قال الشيخ أبو بكر اخلطيب
وهذا يشهد ما . فهو يف مقربة باب الدير، وأما الثالثة اآلخرون فقبورهم بباب حرب اهـ

 ١٢٣ص١ذكروه من أن ألهل اخلري تصرفات وبركات يف برازخهم، وروى اخلطيب أيضا ج
وفيها مجاعة من أهل " باب الربدان"مقابر خمصوصة بالعلماء والزهاد ، منها مقابر أن يف بغداد 

الفضل ، وعند املصلى بصالة العيد قرب يعرف بقرب النذور يتربك الناس بزيارته ، ويقصده ذو 
حدثين : حدثين القاضي أبو القاسم على ابن احملسن التنوخي قال. احلاجة منهم لقضاء حاجته

ت جالسا حبضرة عضد الدولة وحنن خميمون بالقرب من مصلى األعياد من مدينة كن: أيب قال
نريد اخلروج معه إىل مهذان، فوقع طرفه على البناء الذي على قرب النذور ، فقال " بغداد"السالم 

إنه قرب عبيد اهللا بن حممد بن عمر بن علي : هذا مشهد النذور ، يقال: ما هذا البناء ؟ فقلت: يل
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إنه قرب عبيد اهللا بن حممد بن عمر بن علي بن أيب : سني بن علي بن أيب طالب، ويقالابن احل
طالب، وإن بعض اخللفاء أراد قتله خفيا ، فجعل له هنالك زبية وسير عليها وهو ال يعلم ، 
فوقع فيها وهيل عليه التراب حيا، وإمنا شهر بقرب النذور ألنه ما يكاد ينذر له نذر إال صح ، 

الناذر ما يريد ولزمه الوفاء بالنذر ، وأنا أحد من نذر له مرارا ال أحصيها كثرة نذورا على وبلغ 
أمور متعذرة، فبلغتها ولزمين النذر فوفيت به، فلم يتقبل عضد الدولة هذا القول، وتكلم مبا دل 

ة فيه أن هذا إمنا يقع منه اليسري اتفاقا فيتسوق العوام بأضعافه ويسيرون األحاديث الباطل
اركب معي إىل مشهد : فأمسكت، فلما كان بعد أيام يسرية استدعاين يف غدوة يوم وقال

النذور فركبت وركب يف نفر من حاشيته إىل أن جئت به إىل املوضع ، فدخله وزار القرب، 
مث ركبنا معه . وصلى عنده ركعتني سجد بعدمها سجدة أطال فيها املناجاة مبا مل يسمعه أحد

وأقمنا أياما ، مث رحل ورحلنا معه يريد مهذان ، فبلغناها وأقمنا فيها معه شهورا ، إىل خيمته 
ألست تذكر ما حدثتين به يف أمر مشهد النذور : فلما كان بعد ذلك استدعاين وقال يل 

إين خاطبتك يف معناه بدون ما كان يف نفسي اعتمادا إلحسان : فقال! بلى : ببغداد؟ فقلت
يف نفسي يف احلقيقة أن مجيع ما يقال فيه كذب، فلما كان بعد ذلك عشرتك ، والذي كان 

مبديدٍة طرقين أمر خشيت أن يقع، وأعملت فكري يف االحتيال لزواله، فلم أجد لذلك فيه 
مل ال أجرب ذلك ؟ فنذرت إن : مذهبا، فذكرت ما أخربتين به يف النذر ملقربة النذور، فقلت 

أن أمحل إىل صندوق هذا املشهد عشرة آالف درهم صحاح، فلما كفاين اهللا تعاىل ذلك األمر 
كان اليوم جاءتين األخبار بكفاييت ذلك األمر، فتقدمت إىل أيب القاسم عبد العزيز بن يوسف 
يعين كاتبه أن يكتب إىل أيب الريان وكان خليفته ببغداد حيملها إىل املشهد مث التفت إىل عبد 

  . قد كتبت بذلك ونفذ الكتاب: بد العزيز العزيز وكان حاضرا  فقال له ع
مث ذكر اخلطيب طريقني آخرين حكى فيهما أن صاحب قرب النذور هو عبيد اهللا بن حممد بن 
عمر بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، وليس هو بعبيد اهللا بن حممد بن عمر بن علي 

  .د اهـ والزبية كما يف القاموس حفرة حتفر لألس. ابن أيب طالب اهـ
كان حمتاطا : كان علي بن احملسن من مشايخ اخلطيب البغدادي ، وقال فيه اخلطيب : قلت 

: ٦٤٩ص ١٧ج)) سري أعالم النبالء((هـ وقال الذهيب يف ٤٤٧صدوقا يف احلديث ومات سنة 
  .كان أبو القاسم علي بن احملسن التنوخي عاملا معمرا وروى شيئا كثريا اهـ

كان قاضيا : ٥٢٤ ص ١٦ج )) سري أعالم النبالء((ى قال فيه الذهيب يف وأما أبوه حمسن بن عل
 هـ انتهى، وترجم له ابن ٣٨٤تويف سنة . عالمة أديبا صاحب تصانيف وكان مساعه صحيحا
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فيعلم مبا ذكرناه درجة هذا اإلسناد الذي روى به . ترمجة حسنة)) شذرات الذهب((العماد يف 
  . راخلطيب البغدادي بقصة قرب النذو

عن مالك بن : ١٦ص ٤ج)) صفة الصفوة((وقال احلافظ مجال الدين أبو الفرج ابن اجلوزي يف 
احتبس علينا املطر بالبصرة فخرجنا يوما بعد يوم نستسقي فلم نر أثرا إلجابة، : دينار قال

فخرجت أنا وعطاء السليمي وثابت البناين وحممد بن واسع وحبيب الفارسي وصاحل املري 
حىت صرنا إىل املصلى بالبصرة فاستسقينا فلم نر أثرا إلجابة ، وانصرف الناس، وبقيت وآخرون 

أنا وثابت يف املصلى، فلما أظلم الليل إذًا بأسود دقيق الساقني، فجاء إىل ماء فتمسح مث صلى 
سيدي إىل كم ترد عبادك فيما الينقصك، : ركعتني خفيفتني مث رفع طرفه اىل السماء فقال 

يك حببك يل إال ماسقيتنا غيثك الساعة الساعة، فما أمت الكالم حيت تغيمت السماء أقسمت عل
أما : وأخذتنا كأفواه الِقرب، فماخرجنا حىت خضنا املاء، فتعجبنا من األسود فتعرضت له فقلت

تنح : حببك يل، وما يدريك أنه حيبك ؟ قال: قولك: وما قلت ؟ قلت: تستحيي مما قلت ؟ قال
ن اشتغل عنه بنفسه أين كنت أنا حني خصين بتوحيده ومعرفته؟ أتراه بدأين بذلك عن مهيت يام

أنا مملوك علي فرض من طاعة مالكي الصغري، : أرفق بنا قال: إال حملبته يل؟ مث بادر يسعى فقلت
نعم، : عندك غالم تبيعنيه للخدمة؟ قال: فدخل دار حنّاس فلما أصبحنا أتيت النحاس فقلت له

مابقي : ة غالم، فجعل خيرج إيلّ واحدا بعد واحد وأنا أقول غري هذا إىل أن قالعندي مائ
هذا غالم : بعين هذا قال: عندي أحد، فلما خرجنا إذا األسود قائم يف حجرة خربة فقلت

خذه مباشئت بعد أن تربئين : ولذلك أريده فدعاه وقال يل: مشؤوم المهة له إال البكاء، فقلت
لنخدمك : ياموالي ملاذا اشتريتين؟ قلت:  بعشرين دينارا، فلما خرجنا قالمن عيوبه، فاشتريته

وقد اطلعت على ذلك؟ : أليس أنت صاحبنا البارحة يف املصلى؟ قال: ومل ذاك ؟ قلت: حنن قال
إهلي وسيدي ِسر كان بيين وبينك : فجعل ميشي حيت دخل مسجدا فصلى ركعتني مث قال

فإذا هو ميت، فبقربه نستسقي . إال قبضت روحي الساعةأظهرته للمخلوقني، أقسمت عليك 
  .ونطلب احلوائج إىل يومنا هذا، انـتهى حبذف يسري

وكم من إمام جليل وعامل نبيل وسائح يف مشارق األرض ومغاربـها ذكر يف كتبه كثريا من 
يف كتابه القبور املباركة كاحلافظ الكبري ابن عساكر، فإنه عقد بابا ذكر فيه فضل مقابر دمشق 

: ، فمما قال فيه))تـهذيب تارخيه((كما ذكره الشيخ عبد القادر بدران يف )) تاريخ دمشق((
يروى عن عبد اهللا بن : إن يف الشام قبورا كثرية من قبور االنبياء عليهم الصالة والسالم، وقال

من :  ابن عباس وقال. إن بالشام من قبور األنبياء  ألفي قرب وسبعمائة قرب : سالم أنه كان يقول
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أراد أن ينظر إىل املقربة اليت فيها مرمي بنت عمران واحلواريون فليأت مقربة الفراديس، وهي 
مقربة دمشق، وفيها قبور مجاعة من الصحابة األخيار، مث ذكر ما جاء يف فضل املقابر اليت 

ر سطان بن علي بن بدمشق من األخبار، ومدح األمري أبو الفضل إمساعيل بن االمري أيب العساك
  : فمما قال فيها . بقصيدة طويلة ذكر فيها حماسنها مفصلة)) دمشق(( منقذ الكناين بلدة 

 ومساجد بركاتـها لـن جتهال ذو ربوة جاء  القران بذكرها

  إال وجدت فىت يـحل املشكال   ومدارس مل تأتـها يف مشكل
  ضالتشفي النفوس وداؤها قد أع  وأئمة تلقي  الدروس  وسادة
  متعسر أضـحى بـها متسهال  وقبور قوم من دعا يف مطلب
  شهداء  شاهـدت النيب املرسال  من صاحلني  وتابعني  وزمرة

 بابا للمقابر املباركة ٣٤٧اجلامع اللطيف ص  يفمجال الدين حممد جار اهللا بن حممد عقد و
سادات الصحابة والتابعني منها مقربة املعالة ملا قد حوته من : اليت تزار مبكة وقربـها فقال

إن فيه قرب أم املؤمنني : وكبار العلماء والصاحلني وأفضل شعابـها الشعب الذي يقال
نعم : خدجية رضي اهللا عنها ومل يرد ما يعتمد عليه يف ذلك لقوله صلى اهللا عليه وسلم

  .الشعب ونعم املقربة أخرجه األزرقي 
 نصر حممد بن إبراهيم االصبهاين أنه رأى يف ورى أبو سعد بن السمعاين يف تارخيه عن أيب

فسألت عن : املنام كأن إنسانا مدفونا يف املعالة أستخِرج ومروا به إىل موضع آخر قال
  .هذه املقربة منـزهة عن أهل البدعة ال تقبل أرضها مبتدعا : حاله فقالوا

ثة أماكن، باملعالة عند ونقل عن الشيخ خليل املالكي رمحه اهللا أن الدعاء يستجاب عند ثال
قبور مساسرة اخلري وعند قرب الشويل وعند قرب إمام احلرمني عبد احملسن بن أيب عبد احلميد 

قبور مساسرة اخلري بالقرب من البئر املعروفة بئر أم سليمان اليت يقصر منها : أقول
  القصارون الثياب اآلن وقرب الشويل وإمام احلرمني معروفان اهـ

فقد عقد بابا للمشاهد املباركة . طوطة يف رحلته املشهورة كثريا من القبور املباركة وذكر ابن ب
منها مشهد طلحة بن عبيد اهللا أحد العشرة املبشرين باجلنة رضي :   مث قال١٨٣بالبصرة ص 

اهللا عنهم وهو بداخل املدينة ، وعليه قبة ومسجد وزاوية فيها الطعام للوارد والصادر ، وأهل 
  . يعظمونه تعظيما شديدا وحق له البصرة 



 

204 

ومنها مشهد زبري بن العوام رضي اهللا عنه وهو خبارج البصرة ، وله مسجد وزاوية فيها طعام 
  . ألبناء السبيل

  .ومنها قرب حليمة السعدية أم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  من الرضاعة 
  .عليه قبة ومنها قرب أيب بكرة صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  و

  .وعلى ستة أميال منها قرب أنس بن مالك خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
ومنها قرب احلسن بن أيب احلسن البصري سيد التابعني، وقرب حممد بن سريين، وقرب حممد بن 
واسع وقرب عتبة الغالم وقرب مالك بن دينار وقرب حبيب العجمي وقرب سهل بن عبد اهللا 

  . التستري
  . وعلى كل قرب منها مكتوب فيه اسم صاحب القرب ووفاته 
  .وبـها سوى ذلك قبور اجلم الغفري من الصحابة والتابعني

" شرياز"ومن مشاهد مدينة  : ٢٠٧ص )) رحلته((وقال ابن بطوطة أيضا يف موضع آخر من 
ي مشهد ابن موسى أخي علي الرضا بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن عل

ابن أيب طالب رضي اهللا عنهم ، وهو مشهد معظم عند أهل شرياز يتربكون به ويتوسلون إىل 
اهللا تعاىل بفضله ، والقراء يقرأون القرآن على التربة دائما، وجيتمع يف هذا املشهد يف كل ليلة 

  . إثنني القضاة والفقهاء والشرفاء
وهو قدوة " بالشيخ "ف املعروف عندهم وفيها مشهد اإلمام القطب الويل أيب عبد اهللا بن خفي

بالد فارس كلها، ومشهده معظم عندهم يأتون إليه بكرة وعشيا فيتمسحون به، وقد رأيت 
القاضي جمد الدين أتاه زائرا واستلمه ، وجيتمع به القضاة والفقهاء، ويفعلون به كفعلهم يف 

  .مشهد أمحد بن موسى، وقد حضرت املوضعني مجيعا
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  اء عند القبور استحباب الدع
ويستحب للزائر اإلكثار من قراءة القرآن والذكر والدعاء ألهل )): األذكار((قال النووي يف 

   .تلك املقربة وسائر املوتى واملسلمني أمجعني
يستحب اإلكثار من الزيارة وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل اخلري )): األذكار((يف أيضا قال 

كيف أقول يارسول اهللا تعين يف : عن عائشة أنـها قالتروينا يف صحيح مسلم والفضل، 
السالم على أهل الديار من املؤمنني واملسلمني ويرحم اهللا : قويل: زيارة القبور؟، قال

  .املستقدمني منكم ومنا واملستأخرين، وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون
 فرط وإنا بكم الحقون ورواه النسائي، وزاد فيه أنتم لنا: قال يف السالح: قال ابن عالن

  .اللهم الحترمنا أجرهم وال تفتنا بعدهم
: روينا يف صحيح مسلم عن بريدة رضي اهللا عنه قال: أيضا)) األذكار((وقال النووي يف 

السالم : كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إىل املقابر أن يقول قائلهم
  .شاء اهللا بكم لالحقون، أسأل اهللا لنا ولكم العافية عليكم أهل الديار من املؤمنني وإنا إن 

وروينا يف كتاب ابن السين عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتى 
السالم عليكم دار قوم مؤمنني أنتم لنا فرط، وإنا بكم الحقون، اللهم ال : البقيع فقال

  .حترمنا أجرهم وال تضلنا بعدهم اهـ 
  .هذا حديث حسن أخرجه أمحد وابن ماجه : قال احلافظ: النقال ابن ع

  .ففي هذه األحاديث استحباب دعاء الزائر لنفسه ولألموات وللمسلمني أمجعني 
  ويف بعض املواضع املباركةإجابة الدعاء عند قبور الصاحلني 

حلصني حصن ا((قال إمام القراء احلافظ ابن اجلزري يف مبحث أماكن إجابة الدعاء من كتاب 
إن : قال احلسن البصري رمحه اهللا يف رسالته إىل أهل مكة : ٦ص)) من كالم سيد املرسلني

الدعاء يستجاب هناك يف مخسة عشر موضعا يف الطواف، وعند امللتزم، وحتت امليزاب، ويف 
البيت، وعند زمزم، وعلى الصفا واملروة، ويف املسعى، وخلف املقام، ويف عرفات، واملزدلفة، 

 عند النيب صلى اهللا عليه وسلم   الدعاُءِبجوإن مل ي: مين، وعند اجلمرات الثالثة، قلتويف 
  . انتهى بلفظه!!  ففي أي موضع؟
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إن الدعاء يستجاب عند قبور األنبياء )) : سري أعالم النبالء((وقال احلافظ الذهيب يف  
  . ل وقرب األردستاين   وسيأيت ذلك إن شاء اهللا تعاىل يف تربك قرب ابن ال.والصاحلني

ويأيت إن شاء اهللا كثري من قبور األولياء تنال بزيارتـها اآلمال، وتقصد إليها عند تراكم اهلموم 
واشتداد الكروب، فيقضى اهللا سبحانه وتعاىل حاجات القاصدين إليها، وحتصل هلم الربكات 

  . واألمداد
من العلماء واألكابر كابرا عن وما زال الناس  : ٢٥٥ ص١البن احلاج ج )) املدخل((ويف 

كابر مشرقا ومغربا يتربكون بزيارة قبور الصاحلني، وجيدون بركة ذلك حسا ومعىن، وقد 
سفينة النجاء ألهل ((ذكرالشيخ اإلمام أبو عبد اهللا بن النعمان رمحه اهللا  يف كتابه املسمى 

حتقق لذوي : ما لفظه يف أثناء كالمه على ذلك )) االلتجاء يف كرامات الشيخ أيب النجاء
البصائر واالعتبار أن زيارة قبور الصاحلني حمبوبة ألجل التربك مع االعتبار، فإن بركة الصاحلني 
جارية بعد مماتـهم كما كانت يف حياتـهم ، والدعاء عند قبور الصاحلني والتشفع بـهم 

يضا يف موضع آخر قبيل وقال ابن احلاج أ. معمول به عند علمائنا احملققني من أئمة الدين  اهـ
نزلت به أو باملسلمني، ويدعو الزائر عند هذه القبور يعين قبور الصاحلني  عند نازلة : هذا بقليل 

  . ويتضرع إىل اهللا تعاىل يف زواهلا وكشفها عنه وعنهم اهـ 
وهذا ما رأيناه من العلماء واملشايخ الذين أدركناهم فقد كانوا يقصدون عند الشدائد : قلت
زمات إىل قبور الصاحلني، فيقرأون عندها ما تيسر من القرآن ويهدون ثوابه إليهم، ويسألون واأل

  . اهللا تعاىل حوائجهم
يف )) عدة حصن احلصني(( وقال إمام القراء احلافظ الشهري حممد بن حممد اجلزري الشافعي يف 

لدعاء عند قبور جرب استجابة او: فصل عقده ألماكن اإلجابة اليت هي املواضع املباركة 
  . الصاحلني بشروط معروفة 

وذكر أن الدعاء يستجاب أيضا عند رؤية الكعبة، وعند قبور األنبياء عليهم السالم، وأنه ال 
يصح قرب نيب بعينه سوى قرب نبينا صلى اهللا عليه وسلم  باإلمجاع ، وقرب إبراهيم عليه السالم 

  .داخل السور من غري تعيني 
ابة الدعاء يف مواضع كثرية مشهورة كاملساجد الثالثة، وبني اجلاللتني من جرب إج: وقال أيضا

حتفة الذاكرين شرح عدة  ((يفوقال الشوكاين .   ذلك  اهـسورة األنعام، ويف الطواف وغري
 -أي إجابة الدعاء عند قبور الصاحلني-وجه ذلك: أقول: ٧٢ -٧١ص)) احلصن احلصني 

الشرف والربكة مقتضيا  مزيد اختصاص، فقد يكون ما هلا منة املواضع املباركيكون يف هذه أنه 
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لقوم ال احديث هم م وقد تقد وفضل اهللا واسع وعطاؤه جم ، فيها، لعود بركتها على الداعي
منهم، وإمنا عادت عليه فجعل جليس أولئك القوم مثلهم مع أنه ليس يشقى بـهم جليسهم، 

 املواضع املباركة هكذا، فيصري الكائن فيها بركتهم فصار كواحد منهم، فال يبعد أن تكون
الداعي لربه عندها مشموال بالربكة اليت جعلها اهللا فيها، فال يشقى حينئذ بعدم قبول دعائه اهـ 

  .بلفظه
 أن بركة املكان تسري على الداعي كما تسري بركة الصاحلني ٧٤وذكر الشوكاين أيضا ص

 ليس هو منهم كما يفيده قوله صلى اهللا عليه الذاكرين اهللا سبحانه على من دخل فيهم ممن
  .اهـ " هم القوم ال يشقى بـهم جليسهم"وسلم

يستجاب الدعاء بني اجلاللتني يف األنعام،حفظنا : أيضا))  احلصنياحلصن ((يفوقال ابن اجلزري 
ذلك جمربا عن غري واحد من أهل العلم، ونص عليه احلافظ عبد الرزاق يف تفسريه عن الشيخ 

  .اد املقدسي اهـ العم
ويروى يف  : ١٢٣للحافظ السخاوي ص)) القول البديع يف الصالة على احلبيب الشفيع((ويف 

أنه )) رونق االس(( بعض األخبار مما حكاه أبو حفص عمر بن احلسني السمرقندي يف كتابه 
 املال بينهما رجل تاجر كثري املال، وكان له ابنان، فتويف الرجل وقسم ابناه" بلخ"كان مبدينة 

نصفني، وكان يف املرياث الذي خلفه أبومها ثالث شعرات من شعره صلى اهللا عليه وسلم فأخذ 
جنعل الشعرة الباقية نصفني، : كل واحد منهما شعرة وبقيت شعرة واحدة بينهما فقال أكربمها

 الكبري ال، واهللا بل النيب صلى اهللا عليه وسلم أجل من أن يقطع شعره، فقال: فقال اآلخر
نعم، فأخذ الكبري مجيع املال : تأخذ هذه الثالث شعرات بقسطك من املرياث ؟ فقال: لألصغر

وأخذ الصغري الشعرات فجعلها يف جيبه، وصار خيرجها ويشاهدها ويصلي على النيب صلى اهللا 
ياما عليه وسلم ويعيدها إىل جيبه، فلما كان بعد أيام فين مال الكبري وكثر مال الصغري فعاش أ

من كانت له إىل اهللا : قل للناس: وتويف، فرآه بعض الصاحلني يف النوم، ورأى النيب فقال له 
حاجة فليأت قرب فالن هذا ويسأل اهللا قضاء حاجته، فكان الناس يقصدون قربه حىت بلغ إىل أن 

   . اهـكل من عرب على قربه راكبا ينـزل وميشي راجال
 الصاحلني واألولياء خريا كثريا وأجرا جزيال، أحببت أن أذكر فإذا ثبت وحتقق أن يف زيارة قبور

ستجاب الدعاء عندها وتستنـزل الرمحة بالوقوف لديها، وتنال الرغبات يبعض القبور اليت 
واملأموالت بزيارتـها ، ليعلم أن طلب احلوائج من اهللا تعاىل عند قبور الصاحلني أمر شائع يف 

لصحابة رضي اهللا عنهم إىل هذا القرن اخلامس عشر اهلجري، مجيع البالد واألقطار من عصر ا
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وذلك إقناعا ملن ألقيت يف قلوبـهم الشكوك واألوهام الباطلة، وأرتبها بترتيب وفَياِْت أصحاب 
 .تلك القبور وعلى اهللا اعتمادي والتكالن 

  التربك بقرب نيب اهللا شعيب صلى اهللا على نبينا وعليه وسلم 
قرب نيب اهللا )): األنساب((قال السمعاين يف )): تـهذيب األمساء واللغات((قال النووي يف 

وهذا الذي قاله السمعاين . وهي قرية بساحل الشام" حطّني"شعيب صلى اهللا عليه وسلم يف 
مشهور معروف عند أهل بالدنا وعلى قربه بناء وعليه وقف ويقصده الناس من املواضع البعيدة 

  . للزيارة والتربك اهـ
حطني بكسر أوله وثانيه وياء ساكنة ونون قرية بني أرسوف )): يف معجم البلدان((قال 

وقيسارية وبـها قرب شعيب عليه السالم كذا قال احلافظان أبو القاسم الدمشقي وأبو سعد 
إن حطّني الىت بـها )): اللباب يف تـهذيب األنساب(( وقال عز الدين بن األثري يف . املروزي

  " .عكا"و" طربية"، إمنا هي قرية بني "قيسارية"و" أرسوف"ست بني قرب شعيب لي
ومقتضى كالم النووي رمحه اهللا أن قرب نيب اهللا شعيب عليه وعلى نبينا الصالة والسالم : قلت

معروف بعينه، وهذا خمالف ملا تقدم آنفا من ابن اجلزري، وما قاله احلافظ اجلزري هو املشهور 
ليس لنا قرب مقطوع به : ١٣٢ص)) شفاء السقام((ل اإلمام السبكي يف الراجح املعتمد، فقد قا

. إال قربه صلى اهللا عليه وسلم اهـ أي ليس لنا قرب من قبور األنبياء يقطع مبوضعه ويعرف بعينه
  : ونسبوا إىل الشيخ ابن حجر اهليتمي أنه قال

 يقينا غري ما سكن الرسول ومل تعلم مقابرهم بأرض

  .ينا قرب نيب من قبور األنبياء بعينه إال قرب نبينا صلى اهللا عليه وسلم واهللا أعلم يعين مل يعلم يق
  التربك بقبور بعض الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم

  التربك بقرب أم حرام بنت ملحان
 أخرج الطربي من طريق الواقدي أن معاوية رضي اهللا عنه ٧٦ص١١ج)) فتح الباري((ويف 

لى سبعة آالف دينار يف كل سنة، فلما أرادوا اخلروج منها قربت ع" قربس"صاحلهم بعد فتح 
 على األصح فقربها هناك ٢٨ألم حرام دابة لتركبها فسقطت فماتت، وكان ذلك سنة 

  .قرب املرأة الصاحلة اهـ : يستسقون به ويقولون
أم :  روى ابن عساكر عن أيب نعيم احلافظ قال٣٥٩ص)) التأمل يف حقيقة التوسل((ويف كتاب 

حرام بنت ملحان األنصارية خالة أنس بن مالك كانت حتت عبادة بن الصامت، وخرجت معه 
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، وقَصتهاْ بغلتها فماتت، وأهل الشام "بقربس"يف بعض غزوات البحر وماتت بالشام وقربت 
  قرب املرأة الصاحلة اهـ : يستسقون بـها يقولون

  التربك بقرب أيب أيوب األنصاري 
 ٥٧ص١ جالبن العماد احلنبلي)) شذرات الذهب(( و ٨٢ص٢البن األثري ج)) ةأسد الغاب((ويف 
 ٥٢ أو- ٥١تويف أبو أيوب األنصاري خالد بن زيد سنة : ترمجة أيب أيوب األنصاري عند

  . واللفظ البن العماد. بالقسطنطينية، وهم حماصرون هلا، وقربه حتت سورها يستسقى به ويتربك 
  سبط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورحيانته التربك بقرب احلسني بن علي 

ولد احلسني : ١٦٦ص١ج )) تـهذيب األمساء واللـغـات  ((ي رمحه اهللا يفوقال اإلمام النو
قال : بكار وغريه مس خلون من شعبان سنة أربع من اهلجرة ، قال الزبري بنرضي اهللا عنه خل
وقال الزبري بن . سن إال طهر واحد مل يكن بني احلمل باحلسني ووالدة احل: جعفر بن حممد

وكان احلسني : حج احلسني مخسا وعشرين حجة ماشيا قالوا : حدثين مصعب قال: بكار
قتل رضي اهللا . رضي اهللا عنه فاضال كثري الصالة والصوم واحلج والصدقة وأفعال اخلري مجيعها 

بالء من أرض العراق ، يوم السبت يوم عاشوراء سنة إحدى وستني بكر: عنه يوم اجلمعة وقيل 
  . وقربه مشهور يزار ويتربك به 
  التربك بقرب سلمان بن ربيعة 

للحافظ ابن )) تـهـذيب تاريـخ دمشـق الكبـري((ذكر الشيخ عبد القادر بدران يف 
أن سلمان بن ربيعة بن يزيد بن عمرو أبا عبد اهللا الباهلي شهد فتوح  :٢١٢ص٦ج عساكر

ه عمر رضي اهللا عنه قضاء الكوفة مث ويل غزو أرمينية يف خالفة الشام مث سكن العراق، ووالّ
: إن له صحبة، وقال أبو حامت:  ويقال٣١ ويقال ٣٠ ويقال ٢٩سنة " بلنجر"عثمان فقتل بـ

: كانت له صحبة ، وعده ابن سعد من الصحابة مرة ومن التابعني مرة ثانية، قال حيىي بن معني
ذكره البخاري يف الصحابة وال يصح ، وكان : بن إسحاقهو تابعي من أهل الكوفة ، وقال ا

سلمان بن ربيعة كويف ثقة تابعي وكان من كبار : فارس البأس يوم القادسية، قال العجلي
وأن الناس يستسقون به ويف ذلك يقول ابن " بلنجر"التابعني ، مث ذكر الشيخ بدران أن قربه بـ

  :مجانة الباهلي
ـٍَروإن لـنـا قـربين قرب بلَ   وقربا بأعلى الصني يا لك من قرب     نج

  .والقرب الذي بالصني قرب قتيبة بن مسلم بفرغانة فجعله الشاعر بالصني، وبلنجر بلد بأرمينية
  .البلنجري بفتح املوحدة والالم والنون الساكنة واجليم املفتوحة ويف آخرها الراء)) اللباب((ويف 
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  ليل التربك بقرب سعيد بن جبري التابعي اجل
 أن احلجاج قتل سعيد بن جبري ١١٠ ص ١البن العماد احلنبلي ج )) شذرات الذهب((ويف 
  . سنة ، وقربه بواسط يتربك به٤٩ هـ وعمره ٩٥سنة 

  التربك بقرب أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز 
ولد عمر بن عبد العزيز : ٣٣٧ ص ٢ج  ))تـهذيب األمساء واللغات(( قال اإلمام النووي يف 

مبصر سنة إحدى وستني، وتويف يوم اجلمعة خلمس بقني من رجب سنة إحدى ومائة، وعمره 
مشهور يزار ويتربك، وكانت خالفته " دير مسعان"تسع وثالثون سنة وستة أشهر ، وقربه بـ

سنتني ومخسة أشهر حنو خالفة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما، وأوصى عمر بن عبد العزيز 
: كان عنده من شعر النيب صلى اهللا عليه وسلم وأظفار من أظفاره، وقالأن يدفن  معه شيء 

وأمجعوا أن أمه أم عاصم صفية بنت العا صم بن عمر . إذا مت فاجعلوه يف كفين، ففعلوا ذلك
ابن اخلطاب، وقال سفيان الثوري اخللفاء مخسة وهم األربعة املعروفة وعمر بن عبد العزيز وهو 

  .األوىلجمدد الدين يف املائة 
أيضا أن جمدد املائة الثانية اإلمام الشافعي ، والثالثة ابن )) تـهذيب األمساء واللغات ((ويف 

سريج أو أبو احلسن األشعري والرابعة أبو الطيب سهل الصعلوكي، وقيل ابن الباقالين، وقيل 
ل من هذا يف وقد ذكرنا ذلك أطو. أبو حامد اإلسفراييين، ويف اخلامسة أبو حامد الغزايل اهـ 

  .باب التربك مبجالسة الصاحلني 
بينما نسوي التراب على قرب عمر بن : عن يوسف بن ما هك قال: أيضا )) التهذيب (( ويف 

بسم اهللا الرمحن الرحيم أمان من اهللا لعمر : عبد العزيز سقط علينا رق من السماء، مكتوب فيه
  .ابن عبد العزيز من النار اهـ 

لو حلفت أين ما رأيت أزهد وال :  قال مكحول١٣٧ص ٥ج))  النبالء سري أعالم((  ويف 
  . أخوف من عمر بن عبد العزيز لصدقت

وكان عمر بن عبد العزيز عظيم احملبة والتوقري واإلحترام لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
صيد ( و ١٤١ص ٥ ج)سري أعالم النبالء( وجل ، ففي وكان كثري البكاء، من خشية اهللا عز

: تدفن يف احلجرة الشريفة، فقال:  أن عمر بن عبد العزيز قيل له٣٧٢البن اجلوزي ص)) اخلاطر
سري (( ويف . ألن ألقى اهللا بكل ذنب ما خال الشرك أحب إيلّ من أن أرى نفسي أهال لذلك

 كان إذا صلى العشاء قعد يف مسجده مث يرفع يديه فلم يزل ١٣٧ص٥أيضاج)) أعالم النبالء 
  . ي حىت تغلبه عينه يفعل ذلك ليله أمجع يبك
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 كان عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا إذا غلبه النوم يقوم فيجول يف ٦٧ص)) تنبيه املغترين (( ويف 
  :الدار وينشد قوله 

  .  ومل تدر يف أي احمللني تنـزل   وكيف تنام العني وهي قريرة 
  :١٢٥-١٢٤ص٢ج)) الصفوة صفة (( وكان رمحه اهللا يتمثل بـهذه األبيات كما يف 

 وكيف  يطـيق النوم حريان هائم أيقـظان  أنت  اليـوم  أم  أنت  نائم

  مدامـع عينيك الدموع السواجم  فلـو كنت يقـظان  الـغداة حلَرقت
  إليك  أمـور  مفظعات عـظائم  بِل اصبحت يف النوم الطويل وقد دنت
  م والـردى لك الزموليلك نـو  نـهارك يا مغـرور  سهو وغـفـلة
ـَلُ باملىن   كما غُر يف اللذات يف النوم حامل  يغـرك مـا يفـىن وتشغ
  كذلك يف الدنيا تعيش البـهائم  وتشغـلُ فيمـا سوف تكـره ِغبه

  التربك بقرب زيد بن علي 
  يف ترمجة٢٤٤ص  ))إسعاف الراغبني يف سرية املصطفى((قال الشيخ حممد بن علي الصبان يف 

: قال بعضهم: زيد بن علي زين العابدين بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم
وتويف . للمقريزي ما يوافقه)) اخلطط(( ويف . الدعاء عند قربه مستجاب واألنوار ترى عليه

  . هـ١٢٢سنة )) سري أعالم النبالء((رمحه اهللا كما يف 
  التربك بقرب أيب حنيفة رمحه اهللا

أخربنا القاضي أبو عبد اهللا احلسني بن علي بن )) : تاريخ بغداد((ب البغدادي يف  قال اخلطي
نبأنا عمر بن : نبأنا مكرم بن أمحد قال: أنبأنا عمر بن إبراهيم املقرئ قال: حممد الصيمري قال

إين ألتربك بأيب : مسعت الشافعي يقول: نبأنا علي بن ميمون قال: إسحاق بن إبراهيم، قال
جيء إىل قربه يف كل يوم  يعين زائرا، فإذا عرضت يل حاجة صليت ركعتني وجئت حنيفة، وأ

  . إىل قربه وسألت اهللا تعاىل احلاجة عنده، فما تبعد عين حىت تقضى
وذكر الشيخ أمحد بن حممد ابن حممد بن علي بن حجر شهاب الدين أبو العباس املشهور بابن 

 أن اإلمام ٩٤ص)) مناقب اإلمام أيب حنيفة النعماناخلريات احلسان يف((حجر اهليتمي يف كتابه 
الفصل اخلامس والثالثون يف تأدب : الشافعي تربك بقرب اإلمام أيب حنيفة رمحهما اهللا، وعبارته

اعلم أنه مل يزل : األئمة مع أيب حنيفة يف مماته كما هو يف حياته وأن قربه يزار لقضاء احلوائج
. ه ويتوسلون عنده يف قضاء حوائجهم ويرون جنح ذلكالعلماء وذوو احلاجات يزورون قرب

إين ألتربك بأيب حنيفة : منهم اإلمام الشافعي رمحه اهللا ملا كان ببغداد، فإنه جاء عنه أنه قال
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وأجيء إىل قربه فإذا عرضت يل حاجة صليت ركعتني وجئت إىل قربه وسألت اهللا عنده 
  . وسلفتقضى سريعا، وتأيت عبارته بكماهلا يف باب الت

هـ وله ١٥٠ تويف اإلمام أبو حنيفة سنة :٤٠٣ ص٦ج ))سري أعالم النبالء((وقال الذهيب يف 
على قرب أيب )): رحلته((وقال ابن بطوطة يف . سبعون سنة وعليه قبة فاخرة ومشهد فاخر ببغداد

طعام ما حنيفة قبة عظيمة وزاوية فيها الطعام للصادر والوارد، وليس ببغداد اليوم زاوية فيها ال
  . عدا هذه الزاوية

  التربك بقرب موسى الكاظم 
للشيخ عبد الرمحن بن حممد بن عبد  ٢٣٩ ص)) األنوار السنية على الوظيفة الزورقية((ويف 

قرب موسى الكاظم الترياق : قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل: الرمحن بن زيد العياشي ما لفظه
حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب هو اإلمام موسى بن جعفر بن : قلت. ارب

تويف )): صفة الصفوة((وابن اجلوزي يف )) سري أعالم النبالء((رضي اهللا عنهم، قال الذهيب يف 
للشيخ مؤمن بن )) نور األبصار يف مناقب آل بيت النيب املختار((هـ ويف ١٨٣رمحه اهللا سنة 

وحد احلجة احلرب الساهر ليله القاطع أن اإلمام الكبري القدر األ: ١٦٤ص  حسن بن مؤمن
نـهاره صائما موسى الكاظم، كان معروفا عند أهل العراق بباب احلوائج إىل اهللا وذلك لنجح 

  .قضاء حوائج املتوسلني به 
أن موسى الكاظم كان معروفا عند : ٢٤٦حملمد بن على الصبان ص)) إسعاف الراغبني((ويف 

: ٣١٠ص٥ج ))وفيات األعيان((وقال ابن خلكان يف . د اهللاأهل العراق بباب قضاء احلوائج عن
  . وقربه مشهور يزار، وعليه مشهد عظيم فيه القناديل والفرش 

   الفريوزان الكرخي: الفريوز وقيل: التربك بقرب أيب حمفوظ بن الفريزان وقيل
ات طبق((قال احلافظ ابن اجلوزي واحلافظ الذهيب واحلافظ أبو عبد الرمحن السلمي يف 

إن قرب معروف الكرخي يتربك به وهو الترياق : وابن خلكان وغريهم ٨٥ص )) الصوفية
أخربنا إمساعيل بن أمحد  : ١٢٣ - ١٢٢ -١ج  ))تاريخ بغداد((ارب، وقال اخلطيب يف 

مسعت أبا : مسعت أبا احلسن بن مقسم يقول: أنبأنا حممد بن احلسني السلمي قال: احلريي قال
وأخربين أبو . قرب معروف الترياق ارب:  مسعت إبراهيم احلريب يقول:علي الصفار يقول

نبأنا أبو الفضل عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن حممد : إسحاق إبراهيم بن عمر الربمكي قال
إنه من قرأ :قرب معروف الكرخي جمرب لقضاء احلوائج ويقال : الزهري قال مسعت أيب يقول

حدثنا أبو عبد اهللا . وسأل اهللا تعاىل ما يريد قضى اهللا له حاجتهعنده مائة مرة قل هو اهللا أحد 



 

213 

مسعت : مسعت أبا احلسني حممد بن أمحد بن مجيع يقول: حممد بن علي بن عبد اهللا الصوري قال
أعرف قرب معروف الكرخي منذ سبعني سنة ما قصده مهموم إال : أبا عبد اهللا بن احملاملي يقول

    .فرج اهللا مهه اهـ
كان أبو حمفوظ معروف الكرخي أحد  : ٢٠٩-١٩٩ص ١٣أيضا ج)) تاريخ بغداد ( (ويف 

  .املشتهرين بالزهد، يتربك بلقائه العارفون، وكان يوصف بأنه جماب الدعوة
ما : من أهل بغداد، قال: من أين أنتم؟ قلنا: قال لنا سفيان بن عيينة: وعن إمسعيل بن شداد قال

: خبري، قال: قلنا: أبو حمفوظ معروف، قال: من هو؟ قال: فعل ذاك احلرب الذي فيكم ؟ قلنا
 ٢٠٤سنة :  ، وقيل٢٠٠والصحيح أنه مات يف سنة . اليزال أهل تلك املدينة خبري ما بقي فيهم

  .وقربه ظاهر معروف ويزار اهـ
رأيت بشر بن احلارث يف منامي وهو :  قال أمحد بن الفتح٣٢٣ص٢ج)) صفة الصفوة (( ويف 

: يا أبا نصر ما فعل اهللا بك؟ قال: ن وبني يديه مائدة وهو يأكل منها فقلت له قاعد يف بستا
كل من مجيع مثارها واشرب من أنـهارها : غفر يل ورمحين وأباحين اجلنة باسرها، وقال يل

فأين أخوك : ومتتع جبميع ما فيها كما كنت حترم نفسك الشهوات يف دار الدنيا، فقلت له 
القرآن كالم اهللا غري :  قائم على باب اجلنة ليشفع ألهل السنة ممن يقولهو: أمحد بن حنبل قال

هيهات، حالت بيننا وبينه : فما فعل معروف الكرخي فحرك رأسه مث قال يل: خملوق، فقلت له
احلجب إن معروفا مل يعبد اهللا شوقا إىل جنته وال خوفا من ناره وإمنا عبده شوقا إليه، فرفعه اهللا 

على، ورفع احلجب بينه وبينه، ذاك الترياق املقدس ارب، فمن كانت له إىل اهللا إىل الرفيق األ
  . حاجة فليأت قربه وليدع فإنه يستجاب له إن شاء اهللا تعاىل اهـ

تـهذيب ((كما يف )). تاريخ دمشق((وذكر أيضا رؤيا أمحد بن الفتح احلافظ ابن عساكر يف 
وعن : ٣٤٣ ص٩ج)) سري أعالم النبالء(( يف  وقال احلافظ الذهيب٢٤٥ص٣ج)) تاريخ دمشق

وإبراهيم احلريب حافظ صدوق ورع : قلت. قرب معروف الترياق ارب: إبراهيم احلريب قال
زاهد إمام يف علوم كثرية مثل الفقه واحلديث واللغة واألدب، وسيأيت إن شاء اهللا قريبا شيء 

  . يسري من ترمجته 
كان معروف مشهورا بإجابة الدعوة وأهل بغداد : ٢٣٢ ص ٥ج  ))وفيات األعيان(( ويف 

إذا : قرب معروف ترياق جمرب، وقال يوما لتلميذه السري السقطي: يستسقون بقربه ويقولون
والترياق بكسر التاء الدواء كما يف . كانت لك حاجة إىل اهللا تعاىل فاقسم عليه يب

  )).القاموس((
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كان معروف جماب الدعوة وقربه ظاهر : ٦١ص١ج)) الطبقات الكربى(( وقال الشعراين يف 
  . يزار ليال ونـهارا ويستسقى به اهـ 

فاحلاصل أن احلفاظ اخلمسة إبراهيم احلريب، وأبا عبد الرمحن السلمي، واخلطيب البغدادي، 
وابن اجلوزي، والذهيب، والشيخ أبا العباس أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان، متفقون 

روف الكرخي ترياق جمرب، وأنه يزار ويتربك به، وذكر مثل هذا أيضا كلهم على أن ضريح مع
وقد كان معروف إماما معظما وسيدا مبجال ، قال )). اإلحياء((املرتضى الزبيدي يف شرح 

كان أمحد بن حنبل وحيىي بن معني يترددان إليه، ومل يكن يف علم )): اإلحياء((الغزايل يف 
سري أعالم ((والذهيب يف )) تاريخ بغداد(( وقال اخلطيب يف . نهالظاهر مبنـزلتهما، وكانا يسأال

أمسك، وهل يراد : قصري العلم ، فقال: ذكر معروف الكرخي عند اإلمام أمحد فقيل)): النبالء
نقال عن صاحب )) شرح اإلحياء((وقال الزبيدي يف . من العلم إال ما وصل إليه معروف

بلغين أنك ختتلف إىل معروف : قلت أليب: بن حنبل قالإن عبد اهللا بن أمحد )): قوت القلوب((
تاريخ (( ومثله يف . يا بين عنده رأس األمر تقوى اهللا عز وجل اهـ: أكان عنده حديث؟ فقال

  .للخطيب )) بغداد
   التربك بقرب السيدة نفيسة رضي اهللا عنها

ي املكرمة إن السيدة نفيسة ه: ١٠٧-١٠٦ص١٠ج ))سري أعالم النبالء((قال الذهيب يف 
الصاحلة ابنة أمري املؤمنني احلسن بن زيد بن السيد سبط النيب صلى اهللا عليه وسلم احلسن بن 

كانت السيدة نفيسة من الصاحلات العوابد، والدعاء مستجاب عند : علي رضي اهللا عنهما، قيل
سفر املباح، قربها، بل وعند قبور األنبياء والصاحلني، ويف املشاهد ، وعرفة، ومزدلفة، ويف ال

ويف الصالة، ويف السحر، ومن األبوين، ومن الغائب ألخيه، ومن املضطر ، توفيت مبصر يف 
  ملا ماتت ٣٤٠ص ٤ج )) الزرقاين شرح املواهب اللدنية((ويف . هـ٢٠٨شهر رمضان سنة 

السيدة نفيسة مبصر أراد زوجها إسحاق بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن زين العابدين 
بل رأى املصطفى صلى اهللا :  ودفنها بالبقيع، فسأله أهل مصر يف تركها للتربك، ويقال نقلها

يا إسحاق ال تعارض أهل مصر يف نفيسة فإن الرمحة تنـزل : عليه وسلم يف املنام ، فقال له
 ملا دخل اإلمام الشافعي مصر ٥٨ص ١ج )) طبقات الشعراين((و يف . عليهم بربكتها اهـ

  .   ويصلي بـها التراويح يف رمضان مبسجدهاكان يتردد إليها
. قرب السيدة نفيسة معروف بإجابة الدعاء)): إسعاف الراغبني(( وقال الشيخ حممد الصبان يف 

وقرب السيدة نفيسة معروف بإجابة : ٤٢٤ ص ٥ج )) وفيات األعيان(( وقال ابن خلكان يف
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مام الشافعي رضي اهللا عنه أدخلت هـ وملا تويف اإل٢٠٨الدعاء عنده ، وهو جمرب توفيت سنة 
  .جنازته إليها، وصلت عليه يف دارها اهـ

  التربك بقرب اإلمام البخاري رمحه اهللا تعاىل 
البن  ))طبقـات الشافعية(( للحافظ الذهيب، و٤٦٩ ص١٢ج  ))سري أعالم النبـالء((ويف 

وغريهم أن للحافظ القسطالين )) إرشاد الساري شرح صحيح البخاري(( و١٥ص٢السبكي ج
الناس قحطوا فخرجوا إىل قرب اإلمام البخاري فاستسقوا عنده وتشفعوا به قسقاهم اهللا ، وعبارة 

أخربنا أبو الفتح نصر بن احلسن : قال أبو علي الغساين)) سري أعالم النبالء((الذهيب يف 
عندنا بسمرقند يف قحط املطر : عام أربعة وستني وأربعمائة قال " بلَنِسية"السمرقندي قدم علينا 

بعض األعوام قاستسقى الناس مرارا فلم يسقوا، فأتى رجل صاحل معروف بالصالح إىل قاضي 
أرى أن خترج وخيرج الناس : وما هو؟ قال: إىن رأيت رأيا أعرض عليك قال : مسرقند فقال له

 اهللا أن ونستسقي عنده فعسى" خرتنك"معك إىل قرب اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري وقربه بـ
نعم ما رأيت ، فخرج القاضي والناس معه واستسقى القاضي بالناس، : يسقينا، قال القاضي

وبكى الناس عند القرب وتشفعوا بصاحبه فأرسل اهللا تعاىل السماء مباء عظيم غزير أقام الناس من 
وغزارته، أجله خبرتنك سبعة أيام أو حنوها، ال يستطيع أحد الوصول إىل مسرقند من كثرة املطر 

وخرتنك بفتح اخلاء املعجمة وسكون الراء وفتح . وبني خرتنك ومسرقند حنو ثالثة أميال اهـ
بفتح الباء والالم وسكون النون بلدة شرقي " بلنسية"و. الفوقية وسكون النون بعدها كاف

)) سري أعالم النبالء((ويف )) اللباب البن األثري((األندلس من بالد املغرب اهـ كما يف 
مسعت أبا منصور غالب بن جربيل، وهو : أن حممد بن أيب حامت قال)) طبقات الشافعية((و

الذي نزل عليه البخاري، أن أبا عبد اهللا البخاري أقام عندنا أياما فمرض واشتد به املرض 
وتويف، فلما دفناه فاح من تراب قربه رائحة غالية أطيب من املسك فدام ذلك أياما، مث علت 

 يف السماء مستطيلة حبذاء قربه فجعل الناس خيتلفون ويتعجبون، وأما التراب سواري بيض
فإنـهم كانوا يرفعون على القرب حىت ظهر القرب، ومل يكن يقدر على حفظ القرب باحلراس، 
وغلبنا على أنفسنا فنصبنا على القرب خشبا وشبكا مل يكن أحد يقدر على الوصول إىل القرب، 

 القرب من التراب ومل يكونوا خيلصون إىل القرب، وأما الريح الطيبة فإنـها فكانوا يرفعون ما حول
تداوم أياما كثرية حىت حتدث أهل البلدة وتعجبوا من ذلك، وظهر عند خمالفيه أمره بعد وفاته، 

)) إرشاد الساري((و)) املرقاة((ومثله يف . وخرج بعضهم إىل قربه وأظهروا التوبة والندامة اهـ
وملا وضع البخاري يف حفرته فاح من تراب قربه رائحة : ١٦-١٥ص١ج ))ملرقاةا((وعبارة 
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. طيبة كاملسك، وجعل الناس خيتلفون إىل قربه يأخذون من تراب قربه ويتعجبون من ذلك
وملا صلي على اإلمام البخاري ووضع على : ١٣٩ص١ج ))إرشاد الساري((ونص عبارة 

سك، ودامت أياما وجعل الناس خيتلفون إىل قربه حفرته فاح من تراب قربه رائحة طيبة كامل
  .مدة يأخذون منه

  ٤٩٣وذكر احلافظ العسقالين أخذ تراب قرب البخاري أيضا يف مقدمة الفتح ص
أوصى غالب بن جربيل أن يدفن إىل جنب البخاري ومل يعش بعده إال قليال، : وقال الذهيب

  .هـ ٢٥٦يلة الفطر سنة تويف اإلمام البخاري رمحه اهللا تعاىل ليلة السبت ل
السارية )) : القاموس((كذا يف نسخ بإثبات الياء ، والذي يف : قوله سواري بيض: قلت

السارية السحابة تأيت ليال، وهي اسم )) املصباح (( السحاب يسري ليال ومجعه سوار، ويف 
  .فاعل، والسارية األسطوانة واجلمع سوار مثل جارية وجوار 

  مسلم بن احلجاج رمحه اهللا التربك بقرب اإلمام 
: ١٨ص ١ج  للشيخ مال على بن سلطان القارئ)) مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح((ويف 

قال شيخ مشاخينا عالمة العلماء املتبحرين مشس الدين حممد اجلزري يف مقدمة شرحه للمصابيح 
رأت بعض صحيحه إىن زرت قرب اإلمام مسلم بنيسابور وق)): تصحيح املصابيح((املسمى بـ

على سبيل التيمن والتربك عند قربه، ورأيت آثار الربكة ورجاء اإلجابة يف تربته، وتويف رمحه اهللا 
 .أن قرب اإلمام مسلم يزار ويتربك به اهـ)) اجلرداين شرح األربعني النووية((ويف . ٢٦١سنة 

  التربك بقرب بكار بن قتيبة بن أسد رمحه اهللا 
كان بكار بن قتيبة : قال ابن خلكان : ٦٠٣ ص ١٢ج  ))أعالم النبالءسري ((قال الذهيب يف 

تاليا للقرآن بكاء صاحلا دينا، وقربه مشهور قد عرف باستجابة الدعاء عنده ، تويف رمحه اهللا 
  . سنة، وكان فقيها حمدثا عالمة حنفيا، وكان قاضي القضاة مبصر٨٩ هـ وعاش ٢٧٠سنة 

  إبراهيم احلريب  التربك بقرب اإلمام أيب إسحاق 
 تويف أبو إسحاق إبراهيم احلريب ببغداد  :٤١٠ ص ٢ج  ))صفة الصفوة((قال ابن اجلوزي يف 

هـ وقربه ظاهر يتربك الناس به رمحه اهللا تعاىل، وكانت والدته سنة مثان وتسعني ٢٨٥سنة 
ال نعلم : قالومائة، وكان إماما يف مجيع العلوم زاهدا يف الدنيا، وعن حممد بن صاحل األمناطي 

أن بغداد أخرجت مثل إبراهيم احلريب يف األدب واحلديث والفقه والزهد ، وقال  أبو احلسن 
من تعدون الغريب يف زمانكم هذا؟ فقال : مسعت إبراهيم احلريب يقول جلماعة عنده: العتكي

د الغريب من فارق أحبابه، وقال كل واح: الغريب من نأى عن وطنه، وقال آخر: واحد منهم
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الغريب يف زماننا رجل صاحل عاش بني قوم صاحلني، إن أمر : شيئا فقال إبراهيم: منهم
باملعروف آزروه، وإن نـهى عن املنكر أعانوه، وإن احتاج إىل شيء من الدنيا مانوه، مث ماتوا 

هو اإلمام :  صفحة، وقال١٦يف حنو )) سري أعالم النبالء((وأطال يف ترمجته الذهيب يف . وتركوه
حلافظ شيخ اإلسالم، روى عن كثري من املشايخ منهم اإلمام أمحدبن حنبل، وروى عنه ا

كان يقاس بابن حنبل يف زهده وعلمه وورعه، وكان إماما بارعا يف : خالئق، قال الدارقطين
إىل . ، وله من العمر نيف ومثانون سنة، وقربه يزار ببغداد اهـ٢٨٥كل علم صدوقا، تويف سنة 

ذكرناه ممن يتربك بقبورهم من السلف خري القرون ، مث نذكر إن شاء اهللا عددا آخر هنا مت ما 
  . من اخللف يتربك بقبورهم رمحهم اهللا تعاىل 

  التربك بقرب صاحل بن أمحد 
إن الدعاء يستجاب عند قرب صاحل بن أمحد، وقال : ٩٨٦ص )) تذكرة احلفاظ((قال الذهيب يف 

يستجاب الدعاء عند قرب صاحل بن أمحد بن عبد اهللا : ٥١٩ ص ١٦ج  ))سري أعالم النبالء((يف 
ابن قيس بن هذيل بن يزيد بن عباس بن أحنف بن قيس، اإلمام العامل احلافظ الثبت، أيب الفضل 

كان ركنا من أركان احلديث ثقة حافظا دينا : التميمي اهلمذاين، قال احلافظ شريويه الديلمي
 ومات ٣٠٣مة الئم، وله مصنفات غزيرة وكان مولده سنة ورعا صدوقا، ال خياف يف اهللا لو

  .  اهـ٣٨٤لثمان بقني من شعبان سنة 
  التربك بقرب عبد الصمد 

قرب عبد : ٤٨٢ ص ٢ج  ))صفة الصفوة((قال احلافظ مجال الدين أبو الفرج بن اجلوزي يف 
 والصالح اآلمرين الصمد بن عمر اليوم ظاهر يتربك به مبقربة اإلمام أمحد، وكان من أهل الزهد

هيه قد فاتتكم الدنيا : باملعروف والناهني عن املنكر، وكان حيرض أصحابه على اجلد، ويقول
  .هـ٣٩٧فال تفوتنكم اآلخرة، وتويف يوم الثالثاء لسبع بقني من ذي احلجة سنة 

  التربك بقرب ابن الل 
اء عند قرب أيب بكر أمحد الدع: قال شريويه: ٧٦ص ١٧ج  ))سري أعالم النبالء((قال الذهيب يف 

: مث قال الذهيب. ابن علي بن أمحد بن حممد بن الفرج بن الل اهلمذاين الشافعي مستجاب 
والدعاء مستجاب عند قبور األنبياء واألولياء ويف سائر البقاع، لكن سبب اإلجابة حضور 

  . ما فقيها حمدثاالداعي وخشوعه وابتهاله، وبال ريب يف البقعة املباركة ، وكان ابن الل إما
كان ثقة أوحد زمانه مفيت البلد ، وله مصنفات يف علوم احلديث غري أنه كان : قال شريويه

  .هـ٣٩٨ وتويف سنة ٣٠٨ولد ابن الل سنة  .مشهورا بالفقه 
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  التربك بقرب القاضي الباقالين 
م أيب احلسن تبيني كذب املفتري فيما نسب إىل اإلما((قال حافظ الدنيا اإلمام ابن عساكر يف 

إن القاضي أبا بكر بن الطيب بن الباقالين البصري األشعري دفن يف : ٢٢٣ص  ))األشعري
تربة بقرب قرب اإلمام أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل رمحه اهللا، ويزار قرب ابن الباقالين ويستسقى 

 .هـ ٤٠٣وتويف رمحه اهللا سنة . ويتربك به 

بضم الفاء وسكون الواو  فورك األشعري األصبهاين التربك بقرب اإلمام حممد بن احلسن بن
  وفتح الراء 

 عن ابن خلكان وعبد الغافر أن قرب ابن  :٢١٥ ص ١٧ج  ))سري أعالم النبالء((نقل الذهيب يف 
تبيني كذب ((وقال احلافظ ابن عساكر يف . فورك يزار ويستسقى به ويستجاب الدعاء عنده 

ومشهده اليوم ظاهر يستسقى به ويستجاب " احلرية"ودفن ابن فورك بـ: ٢٣٣ص  ))املفتري
الدعاء عنده ، وهو األديب املتكلم األصويل الواعظ النحوي، بلغت تصانيفه يف أصول الفقه 

ونقل ابن . وأصول الدين ومعاين القرآن قريبا من مائة، ومات سنة أربعمائة وست اهـ
د الغافر أنه يستسقى بقربه عن عب: ٥٣ ص ٣ج  ))طبقات الشافعية الكربى((السبكي يف 

قال  : ١٩٤ ص ١ج  ))طبقات الشافعية((وقال ابن قاضي شهبة يف . ويستجاب الدعاء عنده
  .ابن خلكان ومشهده باحلرية ظاهر يزار ويستجاب الدعاء عنده 

ودفن باحلرية ومشهده بـها  : ٢٧٢ ص ٤ج  ))وفيات األعيان((ولفظ ابن خلكان يف : قلت
  . به وجتاب الدعاء عندهظاهر يزار ويستسقى

فانظر رمحك اهللا اتفاق هؤالء األئمة على استجابة الدعاء عند قرب ابن فورك واالستسقاء عنده 
فهل ترى أنـهم جيهلون عن حكم مثل هذه القضية، فيقعون جلهلهم على ما يؤدي إىل 

ة املبلغون عنه كال بل هم ورثة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومحلة الشريع! اإلشراك باهللا؟
  .صلى اهللا عليه وسلم إلينا فال يسعنا إال اتباعهم واإلقتداء بـهم واهللا املوفق 

  التربك بقرب احلافظ عبد امللك بن حممد النيسابوري الشافعي األشعري اخلركوشي 
دفع شبه من شبه ومترد ونسب ((قال العالمة احملدث الكبري تقي الدين أبو بكر احلصين يف 

إن احلافظ أبا سعيد عبد امللك بن حممد : ١١١ -١١٠ص))  السيد اجلليل أمحدذلك إىل
  .النيسابوري تويف سنة ست وأربعمائة بنيسابور ، وقربه بـها مشهور ويتربك به اهـ 

تبيني ((ترجم له كثري ممن صنف يف التراجم والطبقات كاحلافظ ابن عساكر يف : قلت
، وابن ٢٥٦ص١٧ج ))سري أعالم النبالء((  واحلافظ الذهيب يف٢٣٣ص ))كذب املفتري
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تويف : واختلفوا يف كنيته وسنة وفاته ، فقال أكثرهم. وغريهم)) الشذرات((العماد يف 
 ذكر ذلك الذهيب وغريه وابن عساكر يف إحدى روايتني له، ويف األخرى أنه ٤٠٧سنة 

م أنـها أبو هـ كما ذكرنا عن التقي احلصين ، وأما كنيته فذكر أكثره٤٠٦تويف سنة 
أنـها أبو سعيد كما تقدم عن التقي احلصين اهـ )) التذكرة ((سعد ، وذكر الذهيب يف 

وذكرت يف باب التربك بذكر الصاحلني ضبط اخلركوشي وبعض من روى عن هذا الشيخ رمحه 
  .اهللا

  التربك بقرب السلطان حممود بن سبكِْتِكني
تويف السلطان حممود بغزنة : ٢٢١-٢٢٠ص٣ ج))شذرات الذهب((قال ابن العماد احلنبلي يف 

قال عبد الغافر . هـ وقربه بـها يزار ويدعى عنده، وكان ذا عزم وصدق يف اجلهاد٤٢١سنة 
وذكر إمام احلرمني أن السلطان كان . كان صادق النية يف إعالء كلمة اهللا ذكيا: الفارسي

وسبكتكني بضم السني املهملة قال ابن خلكان . حنفيا مث صار شافعيا وله مناقب كثرية اهـ
والباء املوحدة وسكون الكاف وكسر التاء املثناة من فوق والكاف الثانية وسكون الياء املثناة 

 أن السلطان حممود بن ١٣ ص ٤البن السبكي ج)) طقبات الشافعية الكربى((ويف . من حتتها
ربت فوجدت أربعة ال وقد اعت. سبكتكني كان إماما عادال شجاعا فقيها مسحا جوادا مؤيدا

خامس هلم يف العدل بعد عمر بن العزيز رضي اهللا عنهم، وهم هذا السلطان والوزير نظام امللك 
والسلطان صالح الدين يوسف بن أيوب فاتح بيت املقدس وامللك نور الدين بن زنكي 

  . الشهيد
  قصة مليحة وقعت حبضرة السلطان حممود بن سبكتكني

 ١٨٠ ص٥البن خلكان ج)) وفيات األعيان ((  و٤٨٦.ص ١٧ج)) ءسري أعالم النبال((ويف 
مغيث اخللق يف ((ذكر إمام احلرمني أبو املعايل عبد امللك اجلويين يف كتابه الذي مساه : ماحاصله

أن حممود بن سبكتكني كان حنفيا حيب احلديث، فوجد كثريا منه خيالف )) اختيار األحق
: لبحث يف أميا أقوى مذهب أيب حنيفة أو الشافعي، قالمذهبه، فجمع الفقهاء مبرو، وأمر با

فوقع اإلتفاق على أن يصلوا ركعتني بني يديه على املذهبني، فصلى أبوبكر القفال املروزي 
بوضوء مسبغ وسترة وطهارة وقبلة ومتام أركان الجيوز الشافعي دونـها، مث صلى صالة على 

 قد لُِطخ ربعه بنجاسة وتوضأ بنبيذ التمر، فاجتمع ما جيوزه أبوحنيفة، فلبس جلد كلب مدبوغا
عليه الذباب والبعوض، وكان وضوءه منكسا منعكسا، مث كرب بالفارسية ونقر ومل يطمئن 

إن مل تكن هذه الصالة : فقال له السلطان. والرفع من الركوع، وتشهد، وضرط بالسالم
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ون هذه صالة أيب حنيفة، فأمر القفال جييزها اإلمام أبوحنيفة قتلتك، فأنكره احلنفية أن تك
وفيات ((انتهى ما نقلته من . بإحضار كتب أيب حنيفة، فوجد كذلك، فتحول حممود  شافعيا 

   .ملفقا منهما )) سري أعالم النبالء((و)) األعيان
 هذه املناظرة، مث قال ابن ٣٤٨ص١ج) طبقات الفقهاء الشافعيني(وذكر احلافظ ابن كثري يف 

صحة هذا نظر، ألن القفال رمحه اهللا أجل قدرا أن يصدر عنه مثل هذا أو قريب منه، ويف : كثري
  .والقلب مييل إىل ما قاله ابن كثري، والعلم عند اهللا تعاىل :  قلت.واهللا أعلم اهـ

  التربك بقرب األردستاين 
ما : مسعت عدة يقولون : قال شريويه : ٤٢٨ ص ١٧ج  ))سري أعالم النبالء((قال الذهيب يف 

من رجل له حاجة من أمر الدينا واآلخرة يزور قرب حممد بن إبراهيم بن أمحد األردستاين ويدعو 
وجربت أنا ذلك ، وكان األردستاين إماما حافظا جواال : إال استجاب اهللا له، وقال شريويه

  .  هـ٤٢٤صاحلا عابدا، مات سنة 
 كان رجال صاحلا يكثر السفر إن األردستاين: ٤١٧ص١ج)) تاريخ بغداد((وقال اخلطيب يف 

  .  هـ٤٢٧إىل مكة وحيج ماشيا، كتبت عنه وكان ثقة تويف سنة 
سري أعالم ((وجربت أنا ذلك، وكان شريويه كما يف : فانظر إىل قول اإلمام احلافظ شريويه

 حمدثا حافظا عاملا مؤرخا، مصنف ١٢٥٩ص)) تذكرة احلفاظ(( و٢٩٤ص١٩ج)) النبالء
 ٥٠٩هـ وتويف يف تاسع رجب سنة ٤٤٥ولد سنة )). تاريخ مهذان((و)) الفردوس(( كتاب
وكان شافعيا، وينتسب . وشريويه هو ابن شهردار بن شريويه بن فناخسرة اهـ. سنة٦٤وله 

  .إىل الضحاك بن فريوز الديلمي كما يف الطبقات الكربى البن السبكي 
  ان  بن حممد بن عبد-  تثنية عبد-التربك بقرب عبد اهللا بن عبدان

مات ابن عبدان سنة ثالث وثالثني : ٢١٣ص ١ج ))طبقات الشافعية((قال ابن قاضي شهبة يف 
  .وأربعمائة ، وقربه يزار ويتربك به، وكان شافعيا أشعريا 

   التربك بقرب أمحد بن حممد بن حممد أبو حامد الغزايل القدمي
 هذا الغزايل القدمي قرب: ٣٦- ٣٥ص٣ج ))طبقات الشافعيـة  الكـربى((قال ابن السبكي يف 

قال ابن . وجرب من أَمِره أنه من كان به هم ودعا عند قربه استجيب له" طوس"مشهور مبقربة 
أذعن له فقهاء الفريقني وأقر بفضله فضالء املشرقني واملغربني ، وله تصانيف يف : الصالح

  . اخلالفيات واجلدل ورؤوس املسائل واملذاهب
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تويف الغزايل القدمي سنة : ٢٠٩ ص ١ج  ))بقات الشافعيةط((وقال ابن قاضي شهبة يف 
  .وهو عم الغزايل حجة اإلسالم٤٣٥

  التربك بقرب حممد بن سالمة الشافعي القاضي 
أن الشيخ حممد بن سالمة  :١٥٩- ١٥٧ص٢ج للحافظ الداودي)) طبقات املفسرين((ويف 

لوم وصنف وحدث، وله كان فقيها على مذهب اإلمام الشافعي رمحه اهللا متفننا يف عدة ع
منثور ((و)) دستور احلكم((يف حنو أربعني جملدا و)) تفسري القرآن العظيم((تآليف مفيدة منها 

ثقة أمني قدم إىل : وقال ابن عساكر)) الكلم من كالم علي بن أيب طالب كرم اللـه وجهـه
ه يزار ، ودفن على شفري اخلندق وقرب٤٥٤من صاحب مصر، وتويف مبصر سنة دمشق رسوال 
  .ويتربك به اهـ

  التربك بقرب ابن زيرك 
قرب ابن زيرك يزار : قال شريويه  : ٤٣٤ص ١٨ج  ))سري أعالم النبالء((قال احلافظ الذهيب يف 

ويتربك به، وكان ثقة صدوقا له شأن وحشمة ويد يف التفسري، فقيها أديبا متعبدا مات يف ريبع 
  . هـ٤٧١اآلخر سنة 

  القرشي اهلامشي إبراهيم بن إمساعيل بن سعد التربك بقرب أيب إسحاق 
مات إبراهيم بن : ٦٠ ص ١ج  ))الكواكب الدرية يف تراجم السادة الصوفية((قال املناوي يف 

  .وقربه معروف بإجابة الدعاء عنده"القرافة"هـ ودفن بـ٤٨٦إمساعيل سنة 
  التربك بقرب أيب الفرج احلنبلي 

دفن أبو الفرج : بعد ذكر ترمجة هذا اإلمام: ٥٣ص ١٩ج  ))سري أعالم النبالء((قال الذهيب يف 
وقربه مشهور يزار ويدعى عنده، وكان إماما "باب الصغري"احلنبلي عبد الواحد بن حممد مبقربة 

إنه اجتمع باخلضر عليه السالم مرتني، :ويقال. قدوة فقيها حنبليا واعظا من كبار أئمة اإلسالم 
خلواطر، كما كان يتكلم ببغداد أبو احلسن بن القزويين وكان يتكلم يف عدة أوقات على ا

  .٤٨٦تويف يف ذي احلجة سنة . الزاهد

  التربك بقرب نصر املقدسي 
طبقات ((وابن السبكي يف : ٤٢٦ص ٢ج ))تـهذيب األمساء واللغات((قال النووي يف 

أ كل ليلة إن الشيخ نصرا املقدسي أقاموا على قربه بعد دفنه سبع ليال، يقر)): الشافعية
الدعاء عند قربه يوم : ختمة، ويكثر الناس زيارته والدعاَء عنده، ومسعنا الشيوخ يقولون ٢٠
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جبنب قرب معاوية " باب الصغري"وقربه معروف يف . السبت مستجاب، نفعنا اهللا تعاىل به آمني
  . بدمشق يف يوم الثالثاء تاسع احملرم ٤٩٠وتويف سنة . رضي اهللا تعاىل عنه

  بقرب علي بن حسن بن احلسني اخللعي قاضي اجلن واإلنس التربك 
قرب علي بن : قال األنـماطي: ٧٨- ٧٤ص١٩ج))سـري أعـالم النبـالء (( قال الذهيب يف

يعرف بقرب قاضي اجلن واإلنس، يعرف بإجابة الدعاء عنده، وكان " القرافة"احلسن اخللعي بـ
عي مبصر يف السادس والعشرين من ذي احلجة إماما قدوة فقيها مسند الديار املصرية، مات اخلل

  .٤٩٢سنة 
  التربك بقرب أسامة زيد بن عبد اهللا بن جعفر بن إبراهيم اليفاعي 

أن املترجم له كان إماما كبريا عاملا ورعا : ١٣٨للشرجي الزبيدي ص )) طبقات اخلواص((ويف 
كسوة وغري ذلك، وكان زاهدا، بلغ أصحابه حنو ثالمثائة متفقه، وكان يقوم بغالبهم قوتا و

متورعا عن صحبة امللوك وخمالطة الوالة كثري العبادة، وظهرت له كرامات كثرية، تويف رمحه 
مل أر يف اليمن تربة يكثر :  وقربه مشهور مقصود للزيارة والتربك، قال اجلندي٥١٤اهللا سنة 

قلّما قصدها ذو حاجة إال زوارها كتربة الفقيه زيد بن عبد اهللا، وال تكاد تربته ختلو من زائر، و
  .قضيت حاجته اهـ

  التربك بقربي أيب عبد اهللا حممد بن عبدويه وولده عبد اهللا 
كان : ١٤٩-١٤٤ص  ))طبقات فقهاء اليمن((قال الشيخ عمر بن علي بن مسرة اجلعدي يف 

الشيخ أبو عبد اهللا حممد بن عبدويه النهرواين تفقه باإلمام أيب إسحاق الشريازي بكتاب 
وسكن عدن مدة مث انتقل إىل زبيد ، وكان كثري املال، )) مسائل اخلالف((وبـ )) املهذب((

وكان التجار يأتون للسالم عليه، فيقبلون رأسه وهو قاعد، وكان كثري التقوى والزهد والورع، 
وكان غزير العلم فارحتل إليه الناس، وكبار فقهاء اليمن لكثرة علمه وجودة إتقانه وفهمه، 

 به خلق كثري، وكان قد ابتلي بالعمى فرد اهللا عليه بصره، وكان له تصنيف مليح يف وتفقه
وكان له ولد عامل بعلم الكالم واألصول والفقه يسمى عبد اهللا )) اإلرشاد((أصول الفقه، مساه 

هـ، وله مثان ٥٢٥هـ، ومات الشيخ رمحه اهللا تعاىل سنة ٥٢٣تفقه بأبيه، ومات قبله سنة 
طبقات فقهاء ((مث ذكر مؤلف .  وقربا مها يزورمها الصاحلون ويتربك بقربيهماومثانون سنة،

. أنه تربك بزيارة قرب الشيخ املترجم له وقرب ولده عبد اهللا وآثاريهما، ومواضع تدريسهما)) اليمن
 أن الشيخ أبا عبد اهللا حممد بن عبدويه كان يقصد ٢٧٨ -٢٧٧ص  ))طبقات اخلواص((ويف 

،  ودفن إىل جنب ٥٢٥ يف حال حياته، ويطلب منه الدعاء، وتويف سنة للزيارة والتربك



 

223 

مسجده، وتربته مشهورة الفضل، وآثاره وبركته ظاهرة على ذلك املوضع املبارك، وهو مأوى 
  .لعباد اهللا الصاحلني املختفني والظاهرين اهـ 

  التربك بقرب علي بن مرزوق بن عبد اهللا الشيخ أيب احلسن الرديين 
أن الشيخ علي بن مرزوق : ٤٣٨-  ٤٣٧ص ١ج للحافظ الداودي)) طبقات املفسرين((ويف 

حفظ القرآن العظيم ومسع احلديث، وكان فقيها عارفا بالتفسري متخليا للعبادة وتويف سنة 
مصباح ((ويف كتاب . وعرف قربه بإجابة الدعاء وجرب ذلك" القرافة"ودفن بـ ٥٤٠

نام عند قرب الرديين، وكان عليه دين مبلغه عشرة آالف أن معن بن زيد بن سليمان )) الدياجي
اللهم مبا كان بينك وبني عبدك الرديين إال ما : قل: درهم، فرآه يف النوم فشكا إليه ذلك فقال

أنت الذي شكوت للشيخ ثقل : قضيت ديين، فاستيقظ وسأل اهللا ذلك فأتاه شخص وقال
   .نعم، فدفع إليه عشرة آالف درهم: الدين ؟ قال 

  التربك بقرب أيب احلسن حيىي بن أيب اخلري العمراين 
كان إمام عصره ووحيد دهره، سارت بشهرته : ٣٦٥ -٣٦٣ص )) طبقات اخلواص((قال يف 

عن ظهر )) املهذب((الركبان، وانتشرت علومه يف سائر البلدان، وكان الشيخ حيىي حيفظ 
وكان زاهدا عابدا ناسكا، )) اهللاإرشاد ابن عبد ((و)) اللمع((الغيب وغريه من الكتب، كـ

ضيعنا : وكان إذا مر عليه وقت بغري ذكر اهللا تعاىل أو مذاكرة العلم حوقل واستغفر، وقال
، وقربه هناك من القبور املشهورة يف اليمن املقصودة للزيارة والتربك ٥٥٨الوقت، وكانت وفاته 

 يف ضروراتـهم، وهو كذلك واستنجاح احلوائج، ويتوجهون به يف مهماتـهم ويستغيثون به
، فرأيت أثر النور والربكة عليه ظاهرا، ٨٥٥وفوق ذلك رمحه اهللا ونفع به، وقد زرته يف سنة 

  .ودعوت اهللا عند قربه فرأيت أثر اإلجابة واحلمد اهللا، نفع اهللا به وبسائر عباده الصاحلني
  التربك بقرب امللك العادل حممود بن زنكي 

 ٥١١كان مولده يف سنة : ٢٣١- ٢٢٨ص ٤ج)) ذرات الذهـبش((قال ابن العماد يف 

دفن معه ثالث شعرات من : ، يروى أن الدعاء عند قربه مستجاب، ويقال٥٦٩وتويف سنة 
شعر حليته صلى اهللا عليه وسلم، فينبغي ملن زاره أن يقصد زيارة شيء منه صلى اهللا عليه وسلم، 

سلطان حممود رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أن ال)) تاريخ املدينة((وذكر املطري يف كتابه 
يا حممود أنقذين من هذين : ليلة واحدة ثالث مرات وهو يقول له يف كل واحدة منها

هذا أمر : الشخصني لشخصني أشقرين جتاهه، فاستحضر وزيره قبل الصبح فأخربه، فقال له
هجوخرج على عجل مبقدار ألف حدث يف مدينة النيب صلى اهللا عليه وسلم ليس له غريك، فَت ز



 

224 

راحلة وما يتبعها من خيل وغري ذلك حىت دخل املدينة على غفلة، فلما زار طلب الناس عامة 
ال يبقى باملدينة أحد إال جاء فلم يبق إال رجالن جماوران من أهل األندلس : للصدقة وقال

ارج املسجد عند دار آل عمر نازالن يف الناحية اليت قبلة حجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم من خ
ابن اخلطاب اليت تعرف اليوم بدار العشرة رضي اهللا عنهم، قاال حنن يف كفاية، فجد يف طلبهما 

مها هذان فسأهلما عن حاهلما وما جاء بـهما، : حىت جيء بـهما، فلما رآمها قال للوزير
 أفضى إىل العقوبة، فأقرا اورة النيب صلى اهللا عليه وسلم فكرر السؤال عليهما حىت: فقاال

أنـهما من النصارى وصال لكي ينقال النيب صلى اهللا عليه وسلم من هذه احلجرة الشريفة، 
ووجدمها قد حفرا نقبا حتت األرض من حتت حائط املسجد القبلي جيعالن التراب يف بئر 

 عليه وسلم عندمها يف البيت، فضرب أعناقهما عند الشباك الذي يف شرقي حجرة النيب صلى اهللا
  .خارج املسجد مث أحرقا اهـ

ونِقلَ مثل قصة الرجلني النصرانيني املذكورين عن السلطان مظفر الدين كوكبوري بن : قلت
زين الدين علي كوجك بن بكتكني أيضا، وأنكر بعضهم وقوع هذا احلادث العظيم منهما أو 

كن التدل أدلته مبا ادعاه، من أحدمها ونفاه من أصله وأطال يف االستدالل على إنكاره،ل
والظاهر أن إنكاره ليس بصواب، فقد ذكر هذه القصة أيضا النبهاين بأطول مما ذكرناه يف 

  .  نقال عن السيد السمهودي٦٢- ٦٠ص ٤ج)) جواهر البحار ((
تويف السلطان نور الدين حممود بن زنكي : ٢٨٤ص١٢ج)) البداية والنهاية((وقال ابن كثري يف 

:  وقربه يزار ويطيب ويتربك به كل مار فيقول٥٦٩ احلادي عشر من شوال سنة يوم األربعاء
روي عن مجاعة : ٣٨٩ ص ٣ج )) مرآة اجلنان((وقال اليافعي أيضا يف . قرب نور الدين الشهيد

  .أن الدعاء مستجاب عند قرب امللك العادل نور الدين حممود بن عماد الدين بن زنكي
   بن أيب اخلري املعروف بالصياد التربك بقرب أيب العباس أمحد

كان أبو العباس الصياد حنفي : ٦٨- ٦٤ص ))طبـقـات اخلـواص((قال الشرجي يف 
تويف رمحه اهللا يف شوال . املذهب وليا مشارا إليه صاحب األحوال العظيمة واملواهب اجلسيمة

 القرب وهو معروف مشهور، وفوق" زبيد"من مدينة " باب سهام"هـ وقربه مبقربة ٥٧٩سنة 
تابوت حسن، وهو من القبور املشهورة املقصودة للزيارة والتربك ، أثر النور عليه ظاهر ، وكان 

  .الفقيه إمساعيل احلضرمي كثريا ما يزوره ويتكرر إىل قربه اهـ 
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  التربك بقرب اإلمام أيب القاسم الشاطيب املقرئ الضرير 
الصحيح أن امسه القاسم، ومنهم من  : ٢٩٧ ص ٤ج  ))طبقات الشافعية((قال ابن السبكي يف 

جعل كنيته أبا القاسم ومل جيعل له امسا سواها ، وكان فقيها مقرئا حمدثا حنويا زاهدا عابدا 
 من مجادى اآلخرة عن اثنني ١٨أقطع بأنه كان مكاشفا، تويف : قال السخاوي. متوقدا ذكاء

املنح الفكرية شرح (( آخر هـ وقال الشيخ مال علي بن سلطان القارئ يف٥٩٠ومخسني سنة 
 دفن الشاطيب يوم االثنني، وقربه مبصر يزار ويتربك به اهـ )): املقدمة اجلزرية

أن الشاطيب كان إماما ، عالمة :  للحافظ الداودي٤٥- ٤٤ ص ٢ج  ))طبقات املفسرين((ويف 
ريا بالعربية ذكيا كثري الفنون، منقطع القرين، رأسا يف القراءات والتفسري، حافظا للحديث، بص

هـ وقربه يزار ويرجى ٥٩٠واللغة، واسع العلم، وظهرت عليه كرامات الصاحلني تويف سنة 
  . استجابة الدعاء عنده اهـ

  التربك بقرب عبد الرحيم بن أمحد 
كان عبد الرحيم بن أمحد بن جمون : ٩٢- ٩١ص١ج ))الكواكب الدرية((قال املناوي يف 

ت وخوارق وقبول تام بني العام واخلاص، وقد مجع الشريف احلسيب النسيب صاحب كراما
كان أوحد زمانه، : اهللا له بني احلقيقة والشريعة، وقد ذكره احلافظ املنذري يف تارخيه، فقال

" قنا" هـ ودفن بـ٥٩٢أحد الزهاد املشهورين من أعيان الصاحلني، وكان مالكيا مات سنة 
 .  يوم األربعاءمن صعيد مصر، وقد جربوا إجابة الدعاء عند قربه

  التربك بقرب علي بن نصر اإلربلي 
ترمجه ابن خلكان يف  : ٢٨٧ص ١٢ج )) البداية والنهاية((قال احلافظ ابن كثري يف 

قرب علي بن نصر يزار، وقد زرته غري مرة، ورأيت الناس ينتابون قربه : وقال)) الوفيات((
ا الذي قاله ابن خلكان مما ينكره وهذ: مث قال ابن كثري . هـ569ويتربكون به، وتويف سنة 

  .أهل العلم عليه وعلى أمثاله ممن يعظم القبور
هذا عجيب من احلافظ ابن كثري ، فإنه ال خيفى على مثله مشروعية الزيارة والتربك بقبور : قلت

يزار قرب امللك العادل نور الدين )): البداية والنهاية((الصاحلني، وقد ذكرنا آنفا أنه قال يف 
البداية ((وذكر أيضا يف . قرب نور الدين الشهيد: ود بن زنكي ويتربك به كل مار فيقولحمم

أنه ملا تويف شيخه ابن تيمية حضر مجع كثري فأذن هلم يف الدخول عليه، وتربكوا )): والنهاية
برؤيته وتقبيله مث انصرفوا، وشرب مجاعة املاء الذي فضل من غسله، وألقى ناس على نعشه 
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وثيابـهم، واشتروا خبيط يف عنقه وطاقيته مببلغ عظيم، فكل هذا يدل على أن ابن مناديلهم 
  !!.كثري يذهب إىل جواز التربك باألموات فكيف ينكر هنا ذلك ؟

  التربك بقرب  الشيخ أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن إبراهيم القرشي اهلامشي
يخ أبو عبد اهللا القرشي عابدا كان الش : ٣٠٥ص ٤ج  ))وفيات األعيان((قال ابن خلكان يف 

زاهدا صاحلا، كانت له كرامات ظاهرة، وكان من السادات األكابر والطراز األول، وهو 
 ٥٩٩مغريب، وملا وصل إىل مصر انتفع به من صحبه أو شاهده، ومات رمحه اهللا تعاىل يف سنة 

  .اهـ سنة ، وقربه ظاهر يقصد للزيارة والتربك به ٥٥وهو ابن 
  رب أيب عبد اهللا حممدبن عبد اهللا املقيبعي التربك بق
كان املذكور فقيها عاملا عامال ورعا زاهدا، وكان : ٣٠٣ص  ))طبقات اخلواص((قال يف 

على رأس " زبيد"حنفي املذهب، وكان يكره الشهرة ويؤثر اخلمول والسترة، تويف بـ
  .اهـ منها مشهور يزار ويتربك به " باب سهام"وقربه مبقربة ٦٠٠

  ربك بقرب أيب احلسن علي بن قاسم العليف احلكمي الت
كان إماما كبريا عاملا عامال، تفقه ببلده مدينة : ٢٠٨ - ٢٠٧ص  ))طبقات اخلواص((قال يف 

بفتح احلاء املهملة والراء وآخره ضاد معجمة ، لزم الفقيه حممد بن يوسف الضرير ، " حرض"
أئمة املسلمني املنتفع بـهم علما وصالحا، وانتفع به يف كثري من الفنون حىت صار إماما من 

أخربين الثقة أنه خرج من : وبه انتفع مجع كثري ونشروا عنه العلم يف البلدان، قال اجلندي
الشافعي الصغري، وله مصنفات يف فنون من العلوم : مدرسته ستون مدرسا، وكان يقال له

ذكور كثري التالوة لكتاب اهللا مفيدة مباركة، وكان ذا زهد وورع وكرامات، وكان الفقيه امل
إن راتبه كان يف كل يوم سبع القرآن، أخذ ذلك  عن شيخه الفقيه إبراهيم بن : تعاىل، يقال

  . وقربه مشهور يزار ويتربك به اهـ٦٠٤زكريا، وكانت وفاته سنة 
  التربك بقرب أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر احلكمي 

كان شيخا كبريا من أشهر مشايخ : ٢٦٧- ٢٦٤ص))طبقات اخلواص((قال الشرجي يف 
الصوفية، صاحب تربية وأحوال، كان كثري العبادة، حصلت له فتوحات ربانية، تويف 

وتربة الشيخ من الترب املعظمة املشهورة املقصودة للزيارة والتربك من األماكن البعيدة ٦١٧سنة
  .اهـ
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  التربك بقرب أيب أمحد مدافع بن أمحد املعيين
كان الشيخ من أكابر أرباب األحوال والكرامات : ٣٣٦- ٣٣٠ص ))قات اخلواصطب((قال يف 

واملكاشفات، وكان من عادة الشيخ إذا صلى الصبح أن يقعد إىل صالة الضحى مشتغال بالذكر 
. هـ ٦١٨والتالوة والصالة وغري ذلك، وال يدخل عليه أحد وال خيرج إىل أحد، تويف سنة 

  .تربك وتستنجح عنده احلوائج اهـ وقربه مشهور يقصد للزيارة وال
  التربك بقرب أيب حممد مرزوق بن حسن بن علي الصريفي 

كان نفع اهللا به من أجل كبار املشايخ أرباب : ٣٣٩-٣٣٦ص  ))طبقات اخلواص((قال يف 
إن أصحابه بلغوا : الكرامات الظاهرات، واملكاشفات الباهرات، صاحب خلق وتربية ، يقال

من القبور املشهورة " باب سهام"هـ ، وقربه مبقربة ٦١٩نت وفاته سنة حنو اخلمسمائة، كا
  .املقصودة للزيارة والتربك، قلّما قصده ذو حاجة إال وقضيت حاجته اهـ 

  التربك بقرب أيب حممد عبد اهللا بن علي األسدي 
كان أبو حممد األسدي بفتح اهلمزة وسكون السني : ١٧٩ص  ))طبقات اخلواص((قال يف 
الدال املهملتني من كبار الصاحلني، صحب الشيخ عبد القادر اجليالين ومسع عليه شيئا وكسر 

من احلديث النبوي، وصحب الشيخ الصياد، والشيخ علي احلداد، والشيخ علي بن أفلح، 
إنه عمر مائة : وكانوا جيتمعون على عبادة اهللا، وعمر عمرا طويال حىت جاوز املائة، بل يقال

 سنة، منها ستون سنة يف السياحة، وكان منه ما كان من ظهور الكرامات، وتواتر ومثانني
  .هـ وقربه مشهور مقصود للزيارة والتربك اهـ٦٢٠الربكات، وتويف سنة 

  التربك بقرب أيب عبد اهللا حممد بن حسني البجلي 
يها، أن الشيخ حممد بن حسني البجلي كان إماما فق: ٢٦٩-٢٦٧ص  ))طبقات اخلواص((ويف 

 آيات �اح��عاملا حمققا، عارفا جامعا بني الشريعة واحلقيقة، سالكا يف ذلك أحسن طريقة،
لوال وجود خواص اهللا مع عوام اهللا فيما هم : وإفادات، وكرامات ومكاشفات، ومن كالمه 

ولوال دفع اهللا الناس بعضهم : فيه من معاصي اهللا لعجل اهللا عقوبة من عصاه، قال اهللا تعاىل
مهة حتول حول العرش، ومهة حتول حول احلش، فمن كان مهه : وقال. ض لفسدت األرضببع

الظاهر أنه يريد من كان مهه ما يدخل بطنه فقط كان : قلت. ما يدخل كان قيمته ما خيرج
، وقربه إىل جنب قرب صاحبه الشيخ ٦٢١تويف سنة .قيمته ما خيرج منه من الفضالت واهللا أعلم 

  . بـهما احلوائج وتستنـزل بـهما القطر نفع اهللا بـهما آمني اهـحممد احلكمي تستنجح
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  التربك بقرب جعفر بن عبد اهللا 
كان جعفر بن عبد اهللا  : ٦٠٩- ٦٠٨ص ٢ج  ))معرفة القراء الكبار((قال احلافظ الذهيب يف 

صيته ابن سيد بونة أبو أمحد األندلسي املقرئ العابد شيخ الصوفية يف وقته ، وعال ذكره وبعد 
 عن سن عالية تقارب املائة، وشيعه بشر كثري، وانتاب ٦٢٤تويف يف ذي القعدة سنة . يف العبادة

  .الناس زيارة قربه دهرا طويال يتربكون بزيارته اهـ
بضم الصاد املهملة وفتح الراء التربك بقرب أيب العباس أمحد بن عبد اهللا بن أمحد الصريِدح 

  وسكون الياء وكسر الدال
كان فقيها عاملا مباركا ورعا زاهدا، غلب عليه : ٨٣-  ٨٢ص  ))طبقات اخلواص(( يف قال

النسك والعبادة مع جودة العلم، وكان مبارك التدريس كثري النقل، خترج به مجاعة من األكابر، 
وكان مقصودا للزيارة والتربك، مؤلفا لألصحاب مؤانسا للوافدين، مرضي السرية حسن 

 تقريبا، وقربه وقبور ٦٢٥ل يف أبناء جنسه وأهل زمانه، وكانت وفاته سنة السريرة، قليل املث
  .أهله مشهورة ومقصودة بالزيارة والتربك نفع اهللا بـهم أمجعني اهـ

  التربك بقرب أيب حممد سامل بن حممد العامري 
كان أبو حممد فقيها كبريا حمدثا ، غلب عليه : ١٤٢ - ١٤١ص  )) طبقات اخلواص((قال يف 

 احلديث وعرف به، وكان مع ذلك ورعا زاهدا، وانتفع به خلق كثري، وكان على قدم علم
كامل من العلم والعمل، شريف النفس عايل اهلمة، صاحب كرامات وإفادات، وكانت وفاة 

، وقربه عند مسجد الرباط مشهور يزار ويتربك به ، ومل تزل إمامة ٦٣٠الفقيه سامل سنة 
إنه أول : ذريته برهة من الزمان، وهو مسجد مشهور الفضل ، يقالاملسجد املذكور إليه وإىل 

  .مسجد بين يف اإلسالم يف تلك الناحية اهـ
  التربك بقرب ابن الصالح الشافعي

تويف عثمان بن عبد الرمحن بن : ١٣٧ص٥ج ))طبقات الشافعية الكربى((قال ابن السبكي يف 
، ٦٤٣ من ربيع االول سنة ١٥ربعاء موسى بن أيب نصر أبو عمرو بن الصالح سحر يوم األ

وازدحم عليه اخللق فصلى عليه، وشيعوا إىل باب الفجر فدفنوه بطرف مقابر الصوفية، وقربه 
والدعاء عنده مستجاب، وكان شيخا : على الطريق يف طرفها الغريب ظاهر يزار ويتربك به، قيل

كان أحد : ا، قال ابن خلكانعالمة أحد أئمة املسلمني علما ودينا، فقيها حمدثا زاهدا ورع
ما فعلت صغرية : فضالء عصره يف التفسري واحلديث والفقه ، وذكر غريه أن ابن الصالح قال

  وهذا فضل من اهللا عليه عظيم اهـ !! يف عمري قط
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 كان تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن بن :١٤٠ص ٢٣ج))سري أعالم النبالء((ويف 
الشافعي إماما حافظا عالمة شيخ اإلسالم أفىت وألّف، وكان من عثمان بن موسى املوصلي 

هـ ومحل على الرؤوس وازدحم اخللق على ٦٤٣تويف سنة . كبار األئمة عدمي النظري يف زمانه
  .سريره ودفنوه مبقابر الصوفية وقربه ظاهر يزار اهـ
  التربك بقرب أيب بكر بن حممد بن ناصر احلمريي 

كان فقيها عارفا جمتهدا ورعا زاهدا متقلال من الدنيا، : ٣٩٧ص  ))طبقات اخلواص((قال يف 
وكان من شدة الورع ال يأكل إال ما حتقق حله، وكان له قطعة أرض ورثها من أهله، ال يأكل 

وكان إذا أقبل إىل املسجد أنار املسجد، . إال غلتها، وال يلبس إال ما يغزله نساؤه من عطب
د النور على كتابه فريفع رأسه فال يرى إال ظهور الفقيه، وكان حىت إن املطالع يف الكتاب جي

هـ ، وقربه معروف يزار ٦٤٦مبارك التدريس، انتفع به مجاعة من األعيان وغريهم ، تويف سنة 
  .ويتربك به اهـ والعطب بالضم وبضمتني القطن كما يف القاموس 

  التربك بقرب سيف الدين أيب احلسن علي بن يوسف 
كان سيف الدين من جلة األمراء : ٢٦١ص٥ج)) شذرات الذهب((عماد يف قال ابن ال

 والدعاء عند قربه ٦٥٣سنة " ـنابلس"وأبطاهلم املذكورين، وصلحائهم املشهورين، تويف بـ
  .مستجاب اهـ

   بضم الشني املعجمةالتربك بقرب أيب العباس أمحد بن حممد الطوسي املعروف بالشكيل 
كان فقيها عاملا عامال ذا عبادة وزهادة ودعوة مستجابة، : ٨١ص  ))طبقات اخلواص((قال يف 

تفقه جبماعة من العلماء ، ومجع كتبا كثرية معظمها خبطه، ووقفها على طلبة العلم ببلده، 
ما يروى أنه يسمع صوته من قربه كل ليلة مجعة واثنني يقرأ : وكانت له كرامات كثرية، منها 
وكان له ولد يقال له . ٦٥٤ارة والتربك، وكانت وفاته سنة القرآن، وقربه مشهور يقصد للزي

مسعود كان عاملا عابدا زاهدا مل تعرف له صبوة، حيكى أنه تذاكر عنده مجاعة من أصحابه 
  . سنة اهـ ٢٥تويف يف حياة أبيه وعمره . أما تستحيون من اهللا تعاىل من نظرهن: النساَء فقال

   األصايب التربك بقرب أيب احلسن علي بن احلسني
كان فقيها عاملا كامال فاضال، تفنن يف كثري من : ٢١٣-٢١٢ص  ))طبقات اخلواص((قال يف 

هـ ، وقربه مشهور يزار ويتربك ٦٥٧العلوم حىت صار صاحب الوقت املشار إليه، تويف سنة 
  .به، ويوجد منه رائحة املسك خصوصا ليلة اجلمعة اهـ 
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  بضم الراء وفتح امليمني وسكون املثناة بينهما الرميمة التربك بقرب أيب احلسن علي بن أمحد 
كان الفقيه املذكور شيخا كبريا كامال، كثري : ٢١١ص  ))طبقـات اخلـواص((قال يف 

املكاشفات والكرامات، وكان متقلال من الدنيا خصوصا يف أمر املأكل واملشرب إىل غاية، 
، وقربه ٦٦٣هر، وكانت وفاته سنة حىت إن الذي يأكله يف سنة قدر ما يأكله غريه يف ش

مشهور مقصود للزيارة والتربك، وله ذرية أخيار مباركون، هلم حرمة وجاللة بربكته نفع اهللا به 
  .آمني اهـ 

  التربك بقرب أيب حممد عيسى بن حجاج العامري 
أن الشيخ أبا حممد عيسى كان صاحب أحوال : ٢٥٤-٢٥٢ص  ))طبقات اخلواص((ويف 

ومن . ة وعلم غزير من علوم القوم، وله يف ذلك كالم حسن مدون متداولوأقوال، وتربي
بسم اهللا نقول، وباهللا التوفيق، إنه من أدب نفسه بترك اهلواء كان من العابدين، ومن : كالمه

هـ ٦٦٤وكانت وفاته سنة . أدب عقله مبتابعة املصطفى صلى اهللا عليه وسلم كان من احملبني
 . هنالك مشهور مقصود للزيارة والتربك نفعنا اهللا به اهـوقربه" بيت حسني"مبدينة 

بكسر احلاء التربك بقرب الفقيه أيب بكر بن عيسى بن عثمان األشعري املعروف بابن حنكاس 
   املهملة وسكون النون وآخره سني مهلمة

أن الفقيه أبا بكر عيسى كان إماما فاضال كامال، : ٣٧٨-٣٧٧ص  ))طبقات اخلواص((ويف 
 كبريا من كبار فقهاء احلنفية ، وعنه انتشر مذهب اإلمام أيب حنيفة انتشارا كليا، وكان فقيها

لو مل يكن الفقيه أبو بكر املذكور يف ذلك العصر لفقد املذهب يف اليمن، : قد اندرس حىت قيل
وكان كثري االجتهاد يف االشتغال بالعلم، وكان مع كمال العلم عابدا زاهدا ، أمجع على 

" زبيد"من مدينة " باب سهام"هـ ودفن مبقربة ٦٦٤املؤالف واملخالف، وتويف سنة صالحه 
إحدى " يس " أن من قرأ عند قربه سورة: وقربه هنالك مشهور يزار ويتربك به، ويروى

  .وأربعني مرة قضيت حاجته كائنة ما كانت، وقد جرب وصح اهـ
   باحلاء املهملةملعروف بابن احلطاب التربك بقرب أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن احلسني ا

كان ابن احلطاب فقيها عاملا عارفا حمققا لعلوم : ٣٠٨- ٣٠٧ص  ))طبقات اخلواص((ويف 
وقربه هناك " باب سهام"هـ ودفن مبقربة ٦٦٥كثرية، وفاق على فقهاء عصره، تويف سنة 

  .مشهور يزار ويتربك به
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  التربك بقرب أيب العباس أمحد بن علوان الصويف 
أن الشيخ أمحد بن علوان كان شيخا كبريا : ٧١-٦٩ص  ))طبقـات الـخواص((ويف 

العلم دعوى، والعامل مدع، والعمل شاهد، فمن : مشهورا وليا عارفا، ومن كالمه نفع اهللا به
ثبتت بينة دعواه صحت للمسلمني فتواه، وله كرامات كثرية مشهورة، وكانت وفاته يف شهر 

بفتح الياء املثناة من حتت وسكون الفاء وضم " يفرس" قريته قرية هـ ودفن يف٦٦٥رجب سنة 
الراء وآخره سني مهملة، وقربه بـها ظاهر معروف مقصود للزيارة والتربك من األماكن 

  .البعيدة، ال سيما يف آخر مجعة من شهر رجب
  التربك بقرب أيب عيسى سعيد بن عيسى العمودي احلضرمي 

أنه كان أحد كبار مشايخ حضرموت، وكان : ١٤٦- ١٤٥ص  ))طبقات اخلواص((ويف 
مشهورا بالوالية الكاملة، والكرامات املتعددة، وكان شيخا كبريا كامال مربيا، خترج به مجاعة 
من كبار الصاحلني، وكانت وفاته فيما بني الستني والسبعني وستمائة، وتربته من الترب 

  . آمنياملشهورة املقصودة للزيارة والتربك نفع اهللا به
  التربك بقرب أيب العباس أمحدبن حممد بن أسعد الضبعي 

أن الشيخ أبا العباس أمحد بن حممد كان فقيها عاملا : ٨٠- ٧٩ص  ))طبقات اخلواص((ويف 
عامال، ورعا زاهدا متعففا، رضيا يف دينه، قليل الكالم إال يف مذاكرة العلم، وتويف رمحه اهللا يف 

بفتح السني املهملة وسكون اهلاء وفتح " سهفنة"لده بقرية هـ ودفن عند وا٦٧٠شعبان سنة 
الفاء والنون وآخره هاء تأنيث، وكان والده من األخيار أيضا، وقربامها هنالك مشهوران 

  .مقصودان للزيارة والتربك نفع اهللا بـهما آمني
   منسوب إىل الترب قرية من قرى الواديالتربك بقرب أيب يوسف يعقوب بن حممد التريب 

أن الشيخ أبا يوسف يعقوب بن حممد كان فقيها عاملا عابدا : ٣٦٧ص))يف طبقات اخلواص((و
زاهدا ورعا، حيب اخللوة ويكره الشهرة، وكان له ولد امسه عبد اهللا، تفقه بأبيه مث غلبت عليه 

ورة مشه" موزع"العبادة، وكان عابدا زاهدا، مث تويف وقُِبر إىل جنب أبيه، وتربتهما يف مقربة 
  .٦٨٠تزار ويتربك بـها، وكان انتقال الشيخ أيب يوسف التريب إىل رمحة اهللا تعاىل على رأس 

  التربك بقرب أيب العباس أمحد بن موسى بن علي بن عمر بن عجيل الشافعي 
أن الشيخ أبا العباس أمحد بن موسى كان إماما عاملا كبريا، : ٥٧ص  ))يف طبقات اخلواص((و

، جممعا على واليته وفضله، وجاللته وانفراده على أقرانه، وكان عارفا بالفقه وقطبا عارفا شهريا
واألصول واحلديث والنحو والفرائض وغري ذلك ، وكانت له كرامات كثرية تظهر عليه من 
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غري قصد، وكان أشد الناس كتمانا لذلك، ومل يزل رمحه اهللا ينشر العلم ويدرسه مع كمال 
لتقلل من الدنيا إىل حد  الغاية، حىت تويف رمحه اهللا ونفع به يوم العبادة والورع والزهد وا

، وتربته من الترب املباركة املشهورة يف اليمن، ٦٩٠ من شهر ربيع األول سنة ٢٥الثالثاء 
املقصودة للزيارة والتربك من األماكن البعيدة، ومن استجار به سلم من مجيع املخاوف، بل من 

د أن يتعرض له مبكروه، وليس للملوك وغريهم تصرف على أهل وصل إىل قريته مل يقدر أح
  . قريته وال والية، كل ذلك بربكته

ومساه أمحد بن عيسى بن : ١٨- ١٧ص٥ج))طبقات الشافعية((وترجم له ابن السبكي يف 
أمحد بن موسى بن علي بن عجيل : ٢٥ص٢ج البن شهبة)) طبقات الشافعية((ويف . عجيل

ناحية على نصف يوم من زبيد، اإلمام العامل العامل " ذوال"ال املعجمة، واليمين الذوايل بضم الذ
الزاهد العارف، صاحب األحوال والكرامات، ومن املشهور أن بعض فقهاء اليمن الصاحلني 

ويف هذه الكتب الثالثة : قلت.  اهـ٦٨٤مسعه يقرأ يف قربه سورة النور، وتويف رمحه اهللا سنة 
ادع اهللا أن يزيل عين هذه السلعة وإال ما بقيت : يف يده سلعة فقال لهأن بعض الناس جاء إليه و

ال حول وال قوة إال باهللا ، ومسح على يده وربط : أحسن ظين بأحد من الصاحلني ، فقال له
ال تفتحها حىت تصل إىل منـزلك، فخرج من عنده فلما كان يف بعض : عليه خرقة وقال له

ليأكل ، وكانت يف كفه اليمىن فلم ير هلا أثرا، وذهبت عنه الطريق أراد أن يتغذى ففتح يده 
  .بالكلية، وكان الشيخ ستر الكرامة باخلرقة لئال تظهر يف احلال اهـ 

أنه حيكى عنه أنه حضر يوما عند )): طقبات اخلواص((والعبارة البن السبكي وابن شهبة، ويف 
ال : اهللا تفترون ، فصرخ شيطانه وقالقل ءآهللا أذن لكم أم على : مصروع فقرأ عليه قوله تعاىل

واهللا ال واهللا، مث زال عنه ومل يعد إليه مدة حياة الفقيه، فلما تويف رجع إليه كعادته، وكان 
أنا أقرأ عليه، فجاءه فقرأ عليه اآلية، بعينها، : بعض الناس حاضرا حني قرأ الفقيه عليه اآلية فقال

  .ية والرجل غري الرجل اآلية اآل: فضحك ذلك الشيطان منه ، وقال 
   فائدة

غاية املأمول شرح التاج ((لقد وقع مثل هذه الكرامة لإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا تعاىل ففي 
أن اإلمام أمحدبن حنبل كان )) آكام املرجان((نقال عن : ٢٣٥ ص ٥ج )) اجلامع لألصول

إن يف بيت أمري : له جالسا يف مسجده إذ جاءه صاحب له من قبل اخلليفة املتوكل فقال 
املؤمنني جارية بـها صرع، وقد أرسلين إليك لتدعو اهللا هلا بالعافية، فأعطاه اإلمام أمحد نعلني 

قال لك : اذهب إىل دار أمري املؤمنني واجلس عند رأس اجلارية، وقل للجين: من اخلشب وقال 
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بعني، فذهب الرجل ومعه أميا أحب إليك خترج من هذه اجلارية أو تصفع بـهذه النعل س: أمحد
النعل إىل اجلارية وجلس عند رأسها، وقال كما قال له اإلمام أمحد، فقال املارد على لسان 

السمع والطاعة ألمحد ، لو أمرنا أن خنرج من العراق خلرجنا منه، إنه أطاع اهللا، ومن : اجلارية
 فلما مات اإلمام أمحد أطاع اهللا أطاعه كل شيء، مث خرج من اجلارية فهدأت ورزقت أوالدا،

عاد هلا املارد فاستدعى هلا األمري صاحبا من أصحاب أمحد، فحضر ومعه ذلك النعل، وقال 
الأطيعك وال أخرج ، أما أمحد ابن : اخرج وإال ضربتك بـهذه النعل، فقال املارد: للمارد 

  . حنبل فإنه أطاع اهللا فأمرنا بطاعته انتهى
د ورثها العلماء الصاحلون من سيد اخللق وحبيب رب العاملني إن هذه الكرامة وحنوها ق: قلت

كرامات األولياء من معجزات األنبياء ، قال : نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم فقد قالوا 
  :البوصريي يف أواخر مهزيته 

  والكرامات منهم معجزات     حازها من نوالك األولياء 
  أخرج املاردين من اجلن عن كثري من املصابني، وقد ورد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 روى اإلمام أمحد عن أم أبان ٢٣٤ص٥ج)) غاية املأمول شرح التاج اجلامع لألصول(( ففي 
انطلق جدي إىل النيب صلى اهللا وسلم بابن له أو ابن : بنت الوازع عن أبيها عن جدها قالت

قربه مين واجعل ظهره :  لتدعو اهللا له، قاليا رسول اهللا إن هذا جمنون أتيتك به: أخت له، وقال
ففعل، فاخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم مبجامع ثوبه من أعاله وأسفله ، فجعل يضرب : يل، قال

اخرج عدو اهللا، فصار املريض ينظر نظره الصحيح ال نظره األول، مث حول : ظهره ويقول
فلم يكن يف الوفد بعد هذا أفضل : وجهه حنوه ودعا مباء فمسح به وجهه ودعا له ، قال جدي

خرجت مع النيب صلى اهللا عليه : وروى اإلمام أمحد أيضا عن يعلى بن مرة قال. وال أحسن منه
يا رسول اهللا هذا : وسلم يف سفر، فلما كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة ومعها صيب هلا، فقالت

ناولينيه، فأعطته له :  من مرة، قالصيب أصابه بالء وأصابنا منه بالء، فإنه يصرع يف اليوم أكثر
: بسم اهللا أنا عبد اهللا اخسأ عدو اهللا ، ويف بعض الروايات: ففتح فمه فنفث فيه ثالثا وقال

تنتظريننا هنا وحنن راجعون فتخربيننا مبا : اخرج عدو اهللا أنا رسول اهللا، مث أعطاه للمرأة وقال
فوجدناها ومعها ثالث شياه، فقال صلى اهللا فذهبنا مث عدنا إىل هذا املكان : فعل، قال يعلى

والذي بعثك باحلق ما رأينا منه شيئا إىل هذه الساعة، وخذ : عليه وسلم ما فعل صبيك ؟ قالت
  انزل فخذ منها واحدة ورد هلا البقية اهـ : من هذه الشياه، فقال رسول صلى اهللا عليه وسلم
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لك خيتص بأكابر الصاحلني والعلماء العاملني واعلم أن إخراج املارد اجلين باألمر وامتثاله بذ
  .بعلمهم املتمسكني بسنته صلى اهللا عليه وسلم  الصادقني يف ذلك

  "أصله من القد س الشريف"التربك بقرب أيب اخلطاب عمر بن عبد الرمحن بن حسان القدسي 
ية  أن أبا اخلطاب أدرك الشيخ جنم الدين األخضر من ذر٢٤٥ص  ))طبقات اخلواص((ويف 

الشيخ أمحد الرفاعي، فأخذ عنه اخلرقة وترىب بني يديه، مث أمره أن يدخل اليمن وينشر اخلرقة 
هـ بعد أن شهرت اخلرقة الرفاعية يف اليمن، ٦٨٨الرفاعية هنالك، وتويف رمحه اهللا سنة 

  .وانتشرت عنه انتشارا كليا، وقربه مشهور يزار ويتربك به رمحه اهللا تعاىل
الفداء إمساعيل بن حممد بن إمساعيل بن علي بن عبد اهللا بن إمساعيل بن أمحد التربك بقرب أيب 

  ابن ميمون احلضرمي 
أن الشيخ إمساعيل كان إماما كبريا عارفا باهللا تعاىل، : ١٠١-  ٩٥ص  ))طبقات اخلواص((ويف 

، قدوة الفريقني وعمدة أهل الطريقني، وكان ملقبا بقطب الدين، اشتغل بالعلم حىت برع فيه
وكان تفقهه بوالده مث بعمه علي بن إمساعيل حىت صار فقيها حمققا نقاال لدقائق الفقه، وله عدة 

وغري ذلك ، وكان تويف رمحه )) خمتصر مسلم: ((، ومنها)) شرح املهذب: ((مصنفات، منها
بفتح الضاد املعجمة وكسر احلاء " الضحي"هـ ودفن يف قرية ٦٩٦اهللا يف ذي احلجة سنة 

وبعدها ياء نسب، وقربه هنالك مشهور مقصود للزيارة والتربك من مجيع أحناء اليمن، املهملة 
  .رمحه اهللا تعاىل ونفع به وبسائر عباده الصاحلني اهـ 

: البن قاضي شهبة)) طبقات الشافعية((البن السبكي و)) طبقات الشافعية الكربى((ويف : قلت
سنة مثان )) شذرات الذهب((ة، ويف أنه تويف يف حدود سنة ست أو سبع وسبعني وستمائ

)): طقبات اخلواص((و)) يف شذرات الذهب((وسبعني وستمائة، ومن خوارقه وكراماته كما 
من قبل قدم احلضرمي دخل : أن بعض الصلحاء رأى املصطفى صلى اهللا عليه وسلم  فقال له

 وقع يف نفسي منه ملا مسعت ذلك: اجلنة، فبلغ ذلك مفيت زبيد أمحد بن سليمان احلكمي، فقال
مرحبا بك جئت لتقبل قدمي، مث مد : شيء، مث اتفق أين قصدت زيارته فلما دخلت عليه قال

كان اجللة من : رجليه فقبلتهما، وممن قبل قدمه اإلمام العالمة حمب الدين الطربي، وقال اليافعي
الفتـاوي ( (وذكر ابن حجر اهليتمي هذه القصة يف . انتهى ملخصا. العلماء يقبلون قدمه

مل يزل يقبل قدم احلضرمي كل زائر وإن :  وأنـها متواترة عنه، وقال٢٧١ص)) احلـديثيـة
واشتهر أن الشمس وقفت له، قال اإلمام احملقق تاج الدين بن السبكي يف . جلت مرتبته

إن الشيخ إمساعيل احلضرمي قال يوما خلادمه وهو يف : ٥١- ٥٠ص٥ج ))طبقاته الكبـرى((
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تقف حىت نصل إىل املنـزل، وكان يف مكان بعيد وقد قرب غروبـها ، : شمسقل لل: سفر
أما تطلق : قفي فوقفت حىت بلغ مكانه، مث قال للخادم: قال لك الفقيه إمساعيل: فقال هلا اخلادم

ذلك احملبوس؟ فأمرها اخلادم بالغروب فغربت وأظلم الليل يف احلال، وذكر ذلك أيضا ابن 
والشيخ ابن حجر )) طبقات اخلواص((والشرجي الزبيدي يف )) شذراته((العماد احلنبلي يف 

  .٤١٢ص٤ج)) مرآة اجلنان(( وأشار إليها اليافعي يف ٢٧١ص )) الفتاوي احلديثية((اهليتمي يف 
  التربك بقرب أيب حممد بن عبد اهللا بن أيب بكر املعروف بابن اخلطيب 

حممد بن عبد اهللا، كان فقيها أن الشيخ أبا : ١٨٢- ١٨٠ص ))طبقـات الـخواص((ويف 
" الطرية"كبريا عاملا عامال عارفا كامال، صاحب كرامات وأحوال، كان أصله من قرية يقال هلا 

وقرأ القرآن هنالك مث خرج قاصدا لطلب العلم، فوصل إىل الفقيه حممد بن إمساعيل احلضرمي، 
إمساعيل فتفقه به وخترج وانتفع به فقرأ عليه مدة ، مث لزم جملس ابنه الشيخ إمساعيل بن حممد بن 

نفعا كليا ظاهرا وباطنا، فاستغرق يف العبادات، وظهرت له كرامات، وكانت وفاته نفع اهللا به 
يكون يوم الثالثاء جلبة عظيمة، :  هـ وملا دنت وفاته قال يوم السبت ألصحابه٦٩٧سنة 

 به، وله بـها ذرية أخيار فتويف يوم الثالثاء من ذلك األسبوع، وقربه مشهور يزار ويتربك
  .مباركون، الغالب عليهم االشتغال بالعلم والصالح، نفع اهللا بـهم وبسلفهم آمني اهـ 

بتقدمي اجليم املفتوحة على احلاء املهملة التربك بقرب أيب عمرو عثمان بن هاشم اجلحري 
  الساكنة وكسر الراء وآخره ياء نسب 

الشيخ أبا عمر كان متصوفا فقيها عاملا كامال ، أن : ١٩٣- ١٩٢ص  ))طبقات اخلواص((ويف 
، وقربه مشهور يزار ٧٠٣وصحب الشيخ عيسى بن احلجاج والشيخ عليا الشنيين ، وتويف سنة 

  .  ويتربك به رمحه اهللا تعاىل ونفع به آمني  اهـ 
  . التربك بقرب أيب العباس أمحد بن عمر الزيلعي العقيلي اهلامشي امللقب بسلطان العارفني

أن الشيخ أبا العباس كان من كبار عباد اهللا الصاحلني، : ٧٧-٧٤ص )) طبقات اخلواص((ويف 
واألولياء املقربني، ومن أعظمهم جماهدة وعبادة وزهادة، وكان له مع ذلك معرفة تامة يف العلوم 

كتاب مثرة احلقيقة ومرشد السالكني إىل ((ال سيما علم احلقائق، وله فيه مصنف حسن مساه 
، وكان خيتلى يف مواضع متعددة، وكان مير عليه اخلمسة األشهر والستة ))ضح الطريقة أو

األشهر ما يرى مضطجعا، وكان ميكث األيام العديدة ال يأكل وال يشرب، بل ال يزال 
مستغرقا يف العبادة والذكر، مث فتح عليه بعد ذلك ونال مرتبة ، وأقبل عليه الناس من كل 

ل بشيء من أمور الدينا وال يكتسب ، وال يطلب من أحد شيئا، وإذا ناحية، وكان ال يشتغ
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علم بأحد من أصحابه يطلب من الناس طرده ، وكان إذا فتح عليه بشيء من غري طلب أنفقه 
، وقربه مقصود بالزيارة والتربك من األماكن ٧٠٤على الفقراء والوافدين، وكانت وفاته سنة 

ضال عن التربة ال يقدر أحد أن يتعرض له مبا يكره من أرباب البعيدة، ومن استجار يف القرية ف
  .الدولة وغريهم بلطف اهللا تعاىل مث بربكته نفع اهللا به انتهى

  التربك بقرب أمحد بن عطاء اهللا السكندري 
إن الشيخ أمحد بن عطاء اهللا تويف : ٧٧ ص ١ج  ))طبقات املفسرين((قال احلافظ الدوادي يف 

وتردد الناس لزيارة قربه تربكا به، وعملوا عند قربه " القرافة"ودفن يف " ةالقاهر" يف ٧٠٩سنة 
يف كل ليلة حادي عشر من مجادى اآلخرة من كل سنة جمتمعا يقرأون فيه القرآن ويطعمون 

)) الدرر الكامنة((وترجم البن عطاء اهللا شيخ اإلسالم ابن حجر العسقالين يف . الطعام
البدر ((والشوكاين يف )) شذرات الذهب((وابن العماد يف )) حسن احملاضرة((والسيوطي يف 

  .وغريهم )) الطالع
بضم احلاء املهملة وفتح الشني التربك بقرب أيب عبد اهللا حممد بن عمر بن أمحد بن حشيرب 
  .املعجمة وسكون املثناة من حتت وكسر الباء املوحدة قبل الراء 

يخ أبو عبد اهللا حممد بن عمر فقيها عاملا  كان الش :٢٧٤- ٢٧٠ص  ))طبقات اخلواص((ويف 
عامال عارفا كامال، وكانت له كرامات مشهورة وإشارات مذكورة ، كان يف بدايته خيتلي يف 

بضم امليم وفتح احلاء وسكون الراء وكسر امليم الثانية وآخره الم، " حمرمل: "موضع يقال له
فون فيه ويفتح هلم فيه، وخيربون وهو موضع مشهور بالفضل والربكة، يقصده العباد ويعتك

أنـهم يرون فيه رجال الغيب واملالئكة، فأقام هناك الشيخ حممد مخسة وثالثني يوما، قال 
فما مت يل أربعون يوما إال وكلي عني ناظرة، وحيكى عنه أنه ذهب به والده إىل الشيخ : الشيخ

، فكشف له أن للشيخ أيب أيب الغيث بن مجيل يلتمس منه الدعاء والربكة وهو إذ ذاك صيب
: الغيث عينني يبصر بـهما من وراءه، فأعلم والده بذلك ووالده أعلم الشيخ، فقال الشيخ واهللا

هـ وقربه وقبور ٧١٨يا ولدي ما رآمها أحد غريك مث نوه بامسه وعظمه، وتويف آخر سنة 
  .ذريته وأهله مشهورة مقصودة للزيارة والتربك نفع اهللا بـهم آمني

  تربك بقرب أيب عبد اهللا حممد بن حسن بن مرزوق ال
أن الشيخ حممد بن حسن كان من كبار املشايخ : ٣٠٥- ٣٠٤ص  ))طبقات اخلواص((ويف 

األولياء، أصحاب األحوال واملكاشفات، ومل يكن له نظري يف زمانه، وكانت له كرامات 
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وقرب الشيخ هنالك " املرزوقية"هـ ودفن يف املقربة املعروفة بـ٧٢١كثرية، وتويف رمحه اهللا سنة 
  .مشهور يزار ويتربك به اهـ 

  .التربك بقرب أيب عبد اهللا حممد بن عمر بن حممد احلضرمي
أن الشيخ أبا عبد اهللا حممد بن عمر كان شيخا كبريا عارفا : ٣١١ص ))طبقات اخلواص((ويف 

ر سائرة، ومما حيكى من كامال، كثري العبادة، شديد ااهدة ، وكانت له كرامات ظاهرة وأخبا
جماهدة الشيخ حممد أنه كان يطوي عشرة أيام ومخسة عشر يوما، ال يأكل فيها إال ما يزيل 
حترمي الوصال املنهي عنه شرعا ، وكان كثري الصمت والفكر، يؤثر اخلمول ويكره الشهرة، 

ر أهله هـ وقربه مع قبو٧٢١ تسبيحة، وتويف سنة ٣٥٠٠٠كثري الذكر، وكان يسبح كل يوم 
  .من بالد حضرموت مقصود للزيارة والتربك اهـ " شبام"مبدينة 

  التربك بقرب أيب عبد اهللا حممد بن عمر بن موسى النهاري 
أن الشيخ أبا عبد اهللا حممد بن عمر كان أوحد أهل : ٢٨٦- ٢٨٣ص  ))طبقات اخلواص((ويف 

 وتويف رمحه اهللا زمانه علما وعمال، وكان صاحب كرامات خارقات، ومكاشفات باهرات،
بفتح الراء " رميه"، ودفن برباطه املشهور املقصود للزيارة والتربك من ناحية ٧٤٧تعاىل سنة 

وامليم وبينهما ياء مثناة من حتت ساكنة وآخره هاء تأنيث، وتربة الشيخ هنالك من الترب 
  .كروه اهـ املشهورة املقصودة للزيارة والتربك، ومن استجار به ال يقدر أحد أن يناله مب

  التربك بقرب عبد اهللا املغريب املنويف 
كان الشيخ : ٣١٢ص٢ج ))الدرر الكامنة ((قال شيخ اإلسالم احلافظ ابن حجر العسقالين يف 

" سابور"عبد اهللا املغريب األصل مث املصري املشهور باملنويف، ولد يف قرية من قرى مصر يقال هلا 
غل يف العربية واألصول لكن يف الفقه أكثر، وتقلل من هـ وكان فقيها مالكيا يشت٦٨٦يف سنة 

متاع الدنيا، وامتنع من االجتماع بالسلطان، واشتهر بالصالح والعبادة والزهادة، وحكيت منه 
الكرامات الكثرية، وكان يصوم الدهر لكنه يفطر إذا دعي إىل وليمة، وكان إذا تكلم خيرج من 

هـ وقربه مشهور يتربك بزيارته، سأله الشيخ عالء ٧٤٩ة فيه نور، تويف رمحه اهللا يف رمضان سن
إنه مكان مبارك وفيه : فامتنع فأحل عليه وقال " سعيد السعداء"الدين القونوي أن ينـزله خبانقاه 

نعم ولكن شرط الواقف أن يكون املنـزل بـها صوفيا وأنا واهللا : مجاعة من أهل اخلري ، فقال
  .لست بصويف اهـ
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بضم العني املهملة وسكون الراء وكسر يب حممد سعد بن حممد بن أمحد العرضي التربك بقرب أ
   .الضاد املعجمة

أن الشيخ أبا حممد سعد بن حممد كان شيخا كبريا : ١٤٤-١٤٣ص  ))طبقات اخلواص((ويف 
صاحلا، صاحب كرامات مشهورة، وحيكى أنه كان يتهجد بالليل بالقرآن ويبكي، ورمبا عال 

هـ، وقربه مشهور يقصد ٧٥٠من بعيد، وكانت وفاة الفقيه سعد سنة صوته حىت يسمع 
  .للزيارة والتربك اهـ 

بضم اهلمزة وفتح التربك بقرب أيب احلسن علي بن نوح بن علي بن حممد بن سليمان األبوي 
  .املوحدة وكسر الواو

ا كان أبو احلسن علي بن نوح إماما كبريا عامل: ٢٢٦ص )) طبقـات اخلـواص((قال يف 
عارفا باألصول والفروع، نقاال للحديث، وكان مع كماله يف العلم صاحب عبادة وزهادة 

، وقربه مشهور يزار ٧٥١وصالح ووالية، وكانت له كرامات ظاهرة، وتويف رمحه اهللا سنة 
  .ويتربك به  اهـ

ني بفتح الدال وسكون العالتربك بقرب أيب بكر بن أمحد بن علي بن عبد اهللا بن حممد دعسني 
  .وفتح السني املهملة وسكون املثناة من حتت

أن أبا بكر املذكور كان فقيها عاملا عارفا حمققا  : ٣٩١- ٣٩٠ص  ))طبقات اخلواص((ويف 
كثري الفنون، عابدا زاهدا ورعا قانعا من الدنيا باليسري، متواضعا باذال نفسه للطلبة، وكان 

يف حنو أربعة جملدات، وكان ))  أيب داودسنن((، وكان قد شرح "زبيد"رئيس املفتني مبدينة 
مائال إىل طريقة التصوف كثري الصيام والقيام، حيب اخللوة واالنفراد، جامعا بني فضيليت العلم 

عند قبور الفقهاء، " باب سهام"هـ ودفن مبقربة ٧٥٢والعمل، وكانت وفاته رمحه اهللا سنة 
  .وقربه هناك معروف يزار ويتربك به اهـ

   أيب حممد بن علوي بن أمحد بن األستاذ الفقيه املقدم التربك بقرب
كان الشيخ : ٣٧٥- ٣٧٣ص ١ج  ))املشرع الروي (( قال الشيخ حممد بن أيب بكر الشلي يف 

حممد بن علوي إمام العلماء العارفني، وشيخ األئمة اتهدين، وحامل لواء املتأخرين ، تويف 
  .يزار ويتربك به اهـ هـ، وقربه معروف ٧٦٧رمحه اهللا تعاىل سنة 

  .التربك بقرب أيب حممد احلسن بن عبد اهللا بن أيب سرور
أن أبا حممد كان شيخا كبري القدر، مشهور الذكر، : ١٢٥- ١٢٤ص  ))طبقات اخلواص((ويف 

إنه بلغ رتبة القطبية، وكان له مع كمال الوالية معرفة تامة : صاحب علوم ومكاشفات، يقال 
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هـ تقريبا، وقربه مقصود للزيارة ٧٧٠ريس،وكانت وفاته رمحه اهللا لنحو بالعلوم الشرعية والتد
  .والتربك اهـ 

  . التربك بقرب أيب احلسن علي بن أيب بكر بن حممد بن علي بن حممد بن شداد
كان أبو احلسن علي بن أيب  : ٢٣٢-٢٣١ص  ))طبقات اخلواص((قال الشرجي الزبيدي يف 

بدا ناسكا ورعا زاهدا، وكانت الرحلة إليه من سائر أقطار بكر إماما فقيها حمدثا مقرئا، عا
اليمن يف علمي القرآن واحلديث، ومل يكن له نظري يف عصره ، وكان مبارك التدريس، ما قرأ  

  مشهور يزار ويتربك به اهـ" باب سهام"هـ وقربه مبقربة ٧٧١وتويف سنة . عليه أحد إال انتفع
  . القاسم بن أمحد بن إقبالالتربك بقرب أيب عفان عثمان بن أيب

أن الشيخ عثمان بن أيب القاسم كان فقيها : ١٩٥- ١٩٤ص  ))طبـقـات اخلـواص((ويف 
ما : عاملا عامال، ورعا زاهدا متقلال من الدنيا غري ملتفت إليها، وله كرامات كثرية، من ذلك

 -عض الدرسة يروى أنه قدم قريته رجل من أهل العراق، فلما وقع بصره على الفقيه قال لب
واهللا لقد رأيته يصلي يف احلرم : ال، فقال له:  هل حج الفقيه يف هذه السنة؟ فقال له- مجع دارس

األوقات اخلمسة يف هذه السنة، مث أكب على الفقيه يقبله ويسأله الدعاء ، وكانت وفاته سنة 
هيم اجلربيت هائما خرج الشيخ الكبري إمساعيل بن إبرا" زبيد"وملا بلغ نبأ وفاته إىل . هـ ٧٧٦

  .يا بقية البقايا ، وقربه مشهور يزار ويتربك به: على وجهه، وهو يقول
بضم امليم وسكون التربك بقرب أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن أيب بكر بن يوسف املكدش 

  .الكاف وكسر الدال املهملة 
عيل كان من كبار أن أبا عبد اهللا حممد بن إمسا: ٢٩٥-٢٩٤ص  ))طبقـات اخلـواص((ويف 

الصاحلني ، ذوي األحوال الظاهرة والكرامات الباهرة، وكان كثري الذكر مستغرقا فيه، وبنو 
قوم أخيار صاحلون، شهر منهم مجاعة بالوالية التامة، وظهور الكرامات، وقبور " مكدش"

 بن إمساعيل أكابرهم مقصودة بالزيارة والتربك نفعنا اهللا بـهم، وكانت وفاة أيب عبد اهللا حممد
  .هـ ٧٧٨سنة 

التربك بقرب أيب حممد طلحة بن عيسى بن إبرهيم بن أيب بكر بن الشيخ الكبري عيسى بن 
  إقبال اهلتار 

أن الشيخ أبا حممد طلحة بن عيسى كان وليا كبريا : ١٦٦-١٦٢ص  ))يف طبقات اخلواص((و
 ونقل التنبيه عن ظهر عارفا باهللا، صاحب كرامات خارقة، كان يف بدايته قد اشتغل بالعلم

الغيب، وكان خيتم القرآن يف كل يوم ختمة ويقوم بالليل بأخرى، مث فتح اهللا عليه بفتوحات 
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جليلة، وظهرت كراماته وتوالت كشوفاته، وكان الشيخ نفع اهللا به قد لزم يف آخر عمره 
 العيد، وال خيرج الصيام والقيام والذكر والتالوة، وأقام كذلك مخس عشرة سنة ال يفطر إال أيام

انقطعت : إال لصالة اجلمعة، وكان ال ينام إال قليال جدا ، وال يأكل إال قليال جدا، وكان يقول
عين شهوة الطعام منذ سنني، وما آكل إال اقتداء بصاحب الشريعة املطهرة صلى اهللا عليه 

ر عنه أنه إن كثرة األكل ختل بالواصل فكيف بالسالك ؟ وكان قد شه: وسلم،  وكان يقول
هـ ودفن شرقي ٧٨٠يرى النيب صلى اهللا عليه وسلم  يف حالة اليقظة، وكانت وفاته سنة 

وتربته هنالك من أشهر الترب وأكثرها قصدا للزيارة والتربك، ومن استجار " باب سهام"مقربة 
  .به ال يقدر أحد أن يناله مبكروه اهـ

بضم الشني املعجمة وفتح الباء املوحدة ح التربك بقرب أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن شبي
  .وسكون املثناة من حتت

أن الشيخ املذكور كان فقيها عاملا صاحلا، عابدا زاهدا : ٣٣٢ص  ))طبقات اخلواص((ويف 
هـ ، وقربه مشهور يزار ٧٩٨متجردا عن الدنيا، وكانت وفاة الفقيه أيب حممد بن أيب بكر سنة 

  .ويتربك به اهـ 
   بكر علي بن حممد احلداد التربك بقرب أيب

أنه كان نفع اهللا به فقيها عاملا كبريا عابدا ورعا : ٣٩٣- ٣٩١ص  ))طبقات اخلواص((ويف 
زاهدا، كثري االجتهاد يف العلم والعمل، متواضعا متقلال يف مطعمه ومشربه وملبسه مع الورع 

اليوم والليلة حنو مخسة التام، وكان مبارك التدريس كثري الطلبة صبورا عليهم، وكان يقرأ يف 
عشر درسا، ال يضجر وال يتربم، وله يف مذهب اإلمام أيب حنيفة رضي اهللا عنه مصنفات 
جليلة، مل يصنف أحد من علماء احلنفية يف اليمن منذ زمن اإلسالم إىل عصرنا مثلها كثرة 

)) لنسفيةشرح املنظومة ا: ((شرحان على خمتصر القدوري كبري وصغري، ومنها: وإفادة، منها
وغري ذلك، وتبلغ مصنفاته حنو عشرين جملدا )) شرح قيد األوابد((و)) شرح املنظومة اهلاملية((و

يف املذهب، وله تفسري حسن مفيد، هذا مع االشتغال بالعبادة والصيام والقيام والتدريس وغري 
وائج، هـ وقربه مشهور يزار ويتربك به، وتستنجح عنده احل٨٠٠ذلك، تويف رمحه اهللا سنة 

ورأيت كثريا من الناس يقصدون زيارته ويذكرون أنـهم ال يالزمون يف حاجة إال تقضى، وأنا 
  .ممن وجد ذلك مرارا واحلمد هللا رب العاملني اهـ 
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  .نسبة إىل مضر بن نزار بن زكرياالتربك بقرب أيب بكر بن حممد بن حسان املضري 
و بكر بن حممد كبريا عارفا ربانيا كان الشيخ أب: ٣٩٠-٣٨٧ص  ))طبقات اخلواص((ويف 

إنه كان راتبه كل يوم ألف ركعة، وكان خيتم كل : مربيا، صاحب رياضات وجماهدات، يقال
يوم ثالث ختمات من القرآن الكرمي، وكان كثري الصيام، وكان رمحه اهللا متخليا عن الدنيا 

 اختيارا منه وزهدا وقهرا بالكلية، ما ملك قط دابة وال ثوبا حسنا، وما كان يلبس إال مرقعة
هـ، وقربه ٨٠٢للنفس، وكانت تعرض عليه الدنيا فيكرهها، وكانت وفاة الشيخ أيب بكر سنة 

مشهور مقصود للزيارة والتربك من األماكن البعيدة، قلما قصده ذو حاجة إال وقضيت حاجته 
  .رمحه اهللا ونفع به اهـ 

  املقسي الشافعي الفقيه التربك بقرب إبراهيم بن موسى بن أيوب القاهري 
أن الشيخ إبراهيم حفظ القرآن وهو شاب : ١٧٥- ١٧٢ص١ج ))الضوء الالمـع((ويف 

وكُتبا، وتفقه باألسنوي وويل الدين امللوي وغريمها يف الفقه والعربية واألصول، وأجازه مجاعة 
سعيد "وتصدى لإلفتاء والتدريس، ودرس مبدرسة السلطان حسن وغريها، وويل مشيخة 

مدة، وكان حيسن إىل الطلبة وجيمعهم على التفقه ويرتب هلم ما يأكلون، ووقف " السعداء
بـها كتبا جليلة، وممن أخذ عنه الويل العراقي، واجلمال بن ظهرية، وابن اجلزري، وذكره 

الورع احملقق مفىت املسلمني شيخ الشيوخ بالديار املصرية، ومدرس : العثماين يف الطبقات، فقال
إنه :  األزهر، له مصنفات يألفه الصاحلون وحتبه األكابر، وفضله معروف، وقال املقريزياجلامع

صنف يف الفقه واحلديث والنحو وحج كثريا، وجاور مرة وحدث هناك وأقرأ مث رجع فمات يف 
وقربه بـها يتربك به " عيون القصب" فغسل وكفن وصلي عليه ودفن يف ٨٠٢الطريق سنة 

  . اهـ احلجيج وعملت له قبة
  التربك بقرب أيب بكر بن داود 

كان الشيخ أبو بكر بن داود  : ٥٨ ص ٧ج  ))شذرات الذهب((قال ابن العماد احلنبلي يف 
وليا كبريا شهريا عارفا باهللا تعاىل، مسلكا خملصا فقيها حنبليا معدودا يف الصاحلني، وله زاوية 

الدعاء عند : يخ إبراهيم بن األحدب حسنة فوق جامع احلنابلة ، وله تصانيف نافعة، قال الش
  . هـ ٨٠٦قرب أيب بكر بن داود مستجاب،  وتويف رمحه اهللا تعاىل سنة 

  .التربك بقرب علي بن أمحد بن أيب بكر بن أمحد املصري الشافعي
أن الشيخ علي بن أمحد تفقه بالويل  : ١٦٤- ١٦٣ ص ٥ج  للسخاوي)) الضوء الالمع((ويف 

مجع ((واشتغل كثريا عليه وعلى غريه كالتاج السبكي أخذ عنه مصنفه امللوي وتأدب بآدابه، 
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، ))التسهيل((و)) املنهاج((، و)) التنبيه((و)) منع املوانع((حتقيقا، وكذا الكثري من )) اجلوامع
وأخذ القراءات السبعة عن اد إمساعيل الكفيت، وكان عاملا بالفقه والتفسري وآداب الصوفية، 

ان يتكلم على الناس مع شدة اخلوف واملراقبة جبامع عمرو ، مث حتول إىل حسن العقيدة، وك
هـ وصلي عليه باألزهر مث ٨١٣القاهرة، وسكن جوار األزهر، ومات يف يوم الثالثاء سنة 

إن : بالقرافة، ودفن بـها بالقرب من تربة التاج ابن عطاء اهللا، وتأسف الناس عليه، ويقال
   .الدعاء عند قربه مستجاب اهـ

  . التربك بقرب أيب احلسن علي بن عمر بن إبراهيم القرشي الصويف الشاذيل
أن الشيخ أبا احلسن علي بن عمر كان شيخا كبري القدر : ٢٣٣ص  ))طبقات اخلواص((ويف 

مشهور الذكر، اشتغل يف بدايته بالعلم حىت أتقن فنونا كثرية خصوصا يف الفرائض ، مث سلك 
هـ ، وقربه يف ٨٢١ اهللا احلرام، وكانت وفاة الشيخ علي سنة طريق التصوف، وحج إىل بيت

بفتح امليم واخلاء املعجمة مقصود للزيارة والتربك واستنجاح احلوائج، ومن استجار " املخا"قرية 
  .به أمن مما خياف، وله هنالك ذرية أخيار مباركون نفع اهللا بـهم أمجعني

 بفتح الشني املعجمة مد بن عبد اهللا بن شوعانالتربك بقرب أيب عبد اهللا حممد بن عمر بن حم
  وسكون الواو

أن الشيخ أبا عبد اهللا حممد بن عمر كان رمحه اهللا : ٣٣٠-٣٢٩ص  ))يف طبقات اخلواص((و
فقيها عاملا عارفا كامال، ورعا زاهدا تاركا للدينا مقبال على اآلخرة ، وكان مع كمال العبادة 

فقه واحلديث واألصول والتفسري والقراءات والنحو واللغة والزهادة متضلعا من علوم شىت، كال
باب "هـ ودفن مبقربة ٨٢٢وغري ذلك، وكان يدرس مجيع هذه العلوم ، وكانت وفاته سنة 

  ، وقربه هنالك مشهور يزار ويتربك به رمحه اهللا تعاىل ونفع به آمني اهـ "سهام
  التربك بقرب أيب يعقوب يوسف بن علي األشكل 

أن الشيخ أبا يعقوب يوسف بن علي كان من كبار : ٣٧٣- ٣٧٠ص  ))ت اخلواصطبقا((ويف 
الصاحلني، صاحب كرامات ومكاشفات، خرج متجردا للعبادة، فأقام مدة يف كهف من جبل 

، فاتفق أن حصل على أهل تلك الناحية قحط عظيم وتطاول "ظاهر نبهان"الظاهر املعروف بـ
دعا هلم فمطروا سريعا وزرعوا وأخصبوا، فارحتل عنهم عليهم، فجاءوا إليه وسألوه الدعاء، ف

إىل موضع آخر ليتخلى للعبادة، وتويف سنة بضع وعشرين ومثامنائة، ودفن مع أهله وقبورهم 
  .مشهورة تقصد للزيارة والتربك نفع اهللا بـهم أمجعني اهـ
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  التربك بقرب أيب يعقوب يوسف بن عمر املعتب
أن الشيخ أبا يعقوب يوسف بن عمر كان من كبار : ٣٧٤- ٣٧٣ص  ))طبقات اخلواص((ويف 

: مشايخ الصوفية، عابدا زاهدا صواما قواما، وكان صاحب كرامات ومكاشفات، ومن كراماته
أنه كشف له عن حرب الشيخ أيب القاسم اجلبيلي مع املشايخ بين فريوز، ورآهم وهم يقتتلون، 

ملا رأيت الشيخ اجلبيلي سقط رأيت : وقالوجعل خيرب الناس مبا يرى فورد اخلرب كما ذكره ، 
هـ ٨٢٧نورا ارتفع منه فمأل ما بني السماء واالرض، وكانت وفاة الشيخ يوسف املعتب سنة 

عن حنو تسعني سنة، وله ذرية أخيار، وقبورهم يزار ويتربك بـها، وهلم مساحمات ال يعارضون 
  .فيها، ومن عارضهم ال يفلح اهـ 

   أمحد بن حممد الرديين الشريف السين التربك بقرب أيب العباس
أن الشيخ أبا العباس أمحد كان شيخا جليل القدر، : ٨٥-٨٤ص  ))طبقات اخلواص((ويف 

مشهور الذكر، صاحب أحوال وكرامات، اشتغل يف بدايته بالعلم وحصل منه طرفا صاحلا، 
، ال يأكل إال ما وكان آمرا باملعروف ناهيا عن املنكر، متنـزها عن األخذ من أيدي الناس 

، "عازب: "بقرية يقال هلا" حلى"هـ، ودفن بساحل البحر من ناحية ٨٢٧يزرعه، تويف سنة 
  .وقربه هنالك مشهور مقصود للزيارة والتربك اهـ 
  التربك بقرب أيب عبد اهللا حممد بن حممد املزجاجي 

 القدر صاحلا أن الشيخ أبا عبد اهللا كان شيخا كبري: ٣٣٣ -٣٣٢ص))طبقات اخلواص((ويف 
عابدا صواما قواما، كثري الذكر والتالوة لكتاب اهللا تعاىل، مواظبا على األوراد، يؤثر اخللوة 

، ٨٢٩والعزلة، وكان حيب العلماء وجيلهم ويقوم بكفاية اجلماعة منهم، وكانت وفاته سنة 
  . به اهـ قريبا من تربة شيخه ، وقربه هنالك مشهور يزار ويتربك" باب سهام"ودفن مبقربة 

  امليم على التصغري  بضمالتربك بقرب أيب عبد اهللا حممد بن أيب مليكة 
أن الشيخ أبا عبد اهللا حممد بن أيب مليكة كان على : ٣٠١- ٣٠٠ص  ))طبقات اخلواص((ويف 

 هـ، وقبور ٨٣٣قدم كامل من العبادة وااهدة، وله ذرية أخيار صاحلون، وكانت وفاته سنة 
  .هنالك مشهورة مقصودة للزيارة والتربك نفع اهللا بـهم اهـ مشايخ بين مليكة 

  . التربك بقرب أيب القاسم بن عثمان بن أيب القاسم بن أمحد بن إقبال
أن أبا القاسم كان من كبار الصاحلني، العلماء : ١٩٥- ١٩٤ص  ))طبقات اخلواص((ويف 

  .ويتربك به اهـ هـ وقربه يزار ٨٣٧العاملني، وكانت وفاته رمحه اهللا تعاىل سنة 
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بضم امليم وفتح السني املهملة وبعد األلف واو التربك بقرب أيب العباس أمحد بن حيىي املساوى 
  .مفتوحة مث ياء آخر احلروف

أن الشيخ أبا العباس أمحد بن حيىي كان شيخا كبري : ٩٥- ٩٤ص  ))طبقات اخلواص((ويف 
ا سنيا، وكان حمببا إىل الناس، القدر ومشهور الذكر، صاحب أحوال وكرامات، وكان شريف

معتقدا عندهم، له صيت عظيم، وحمل جسيم، وكان يف بعض األوقات حيمل زنبيال ، وجيعل 
، ودفن ٨٤١تويف سنة . فيه شيئا من كسر اخلبز، وكان الناس يستوهبون منه ذلك ويتربكون به

  .ربك اهـ وقربه هنالك مشهور مقصود للزيارة والت" حرض"بزاويته من ناحية مدينة 
  التربك بقرب الشيخ علي املعروف خبروعة

أن الشيخ علي : ٦١ص٦ج للسخاوي)) الضوء الالمـع ألهـل القـرن التاسـع((ويف 
كان شيخا صاحلا جمذوبا، وحتكى له كرامات، ومات مبكة يف سلخ رمضان " خبروعه"املشهور 

  . والزيارة اهـ  ومحل نعشه على الرؤوس، وبين قربه وصار مقصودا للتربك٨٤٤سنة 
بضم العني وسكون السني املهملتني التربك بقرب أيب القاسم بن أيب بكر بن حممد العسلقي 

  .وضم الالم وآخره قاف
نشأ أبو القاسم من صغره نشأ حسنا : ٤٠١-٤٠٠ص ))طـبـقـات اخلـواص((ويف 

ى، وكان مبارك صاحلا، واشتغل بالعلم اشتغاال حسنا بلغ يف الفقه إىل رتبة التدريس والفتو
التدريس، ما قرأ عليه أحد إال انتفع به، وكان كثري الصيام والقيام والذكر والتالوة، تويف رمحه 

   .، وقربه ظاهر معروف يزار ويتربك به اهـ٨٤٥اهللا سنة 
  اخلالصة

لقد ذكرنا أن كثريا من األئمة األجالء صرحوا مبشروعية تربك قبور الصاحلني، وذكروا ذلك 
سنونه بل فعل بعضهم ذلك كاإلمام الشافعي، فقد روى احلافظ اجلليل اخلطيب وهم يستح

البغدادي بسند صحيح كما قاله الكوثري  أنه تربك قرب اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا، وذكر ذلك 
قرب موسى الكاظم : وذكرنا أن الشافعي قال )) اخلريات احلسان((ابن حجر اهليتمي أيضا يف 

  . الترياق ارب
وممن ذكر تربك قبور الصاحلني على وجه االستحسان اإلمام احلافظ إبراهيم احلريب، فقد سبق 

قرب معروف الترياق ارب، وتبعه على ذلك احلافظ أبو عبد الرمحن السلمي واحلافظ : أنه قال 
  . ابن اجلوزي واحلافظ الذهيب واملرتضى الزبيدي وغريهم



 

245 

 قرب ابن الباقالين ويستسقى به، وصرح اإلمام النووي يتربك: وقال حافظ الدنيا ابن عساكر
وذكر احلافظ  أمحد بن أمحد بن عبد اللطيف . رمحه اهللا بأنه يتربك قرب عمر بن عبد العزيز 

قبورا كثرية يتربك بـها ، )) التجريد الصريح ألحاديث اجلامع الصحيح (( الشرجي مؤلف 
قي الدين السبكي ، والقسطالين صاحب وممن ذكر ذلك التاج عبد الوهاب بن اإلمام ت

والفقيه الشافعي املؤرخ القاضي ابن شهبة، واحلافظ )) إرشاد الساري شرح صحيح البخاري((
طبقات ((الداودي تلميذ احلافظ السيوطي، وابن خلكان، وعمر بن علي اجلعدي صاحب 

الئق آخرون ال ، واحملدث الشهري مال علي بن سلطان قارئ، والشعراين، وخ))فقهاء اليمن
حتصى كثرتـهم ممن مل نذكرهم أو ذكرناهم سابقا من املفسرين واحملدثني والفقهاء والصوفية 
الذين ال يشك أحد أنـهم هداة األمة ومحلة الشريعة وورثة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 

فاسئل به : فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون، وقال فيهم: وأنـهم ممن قال اهللا فيهم 
خبريا، وقد اتفقوا كلهم وهم أهل الذكر واخلربة بدقائق الشريعة وجلياتـها على مشروعية 

  . التربك بقبور الصاحلني 
فاحلق أنه ال يسعنا إال متابعتهم واقتفاء نـهجهم، فإنـهم كانوا بال شك أعلم منا وأتقى هللا 

  . غريه من خصال اخلريوأحرص على اخلري منا بل ال نبلغ معشار عشرهم يف ذلك و
فهل يتصور أحد بعد ذلك أن هؤالء املذكورين وأمثاهلم ممن مل نذكرهم أخطأوا كلهم يف هذه 

وهل يستطيع ! املسألة، وأن فاعلي التربك بالقبور كاإلمام الشافعي وغريه خمطئون بفعلهم ذلك؟
اصرين إىل املتربكني مؤمن باهللا واليوم اآلخر أن ينسب إلىهؤالء العلماء ما ينسب بعض املع

ولو حبث منكر التربك حبثا خاليا عن التعصب ! بالقبور يف زماننا من الشرك وعبادة األوثان ؟
والتعسف والعناد الجنلى له احلق وظهر له اليقني، وعلم قلة املنكرين له املنسوبني إليهم العلم 

الصحابة رضي اهللا عنهم حبيث يعد بـهم باألصابع ، وأعظم من هذا تربك املسلمني من عهد 
إن فيها عشرة آالف صحايب، ومقربة املعلى مبكة املكرمة إىل قرننا : مقربة البقيع اليت قيل

اخلامس عشر اهلجري، ومل ينقل عن أحد إنكار ذلك ، بل أعظم من ذلك كله ما أمجعت عليه 
األمور وتبدلت األمة احملمدية من التربك بقربه الشريف صلى اهللا عليه وسلم، فمىت تغريت 

إن التربك بقبور : وإن قال قائل!! األحكام وانقلبت املطلوبات املستحسنة شرعا إىل شركيات؟
إذا كان : الصاحلني عبادة هلا كما يزعمه بعض املنكرين فال يكون مشروعا بل يكون شركا قلنا

ا، فقد تواترت تربك القبور عبادة هلا فكذلك تربك األحياء عبادة هلا، وال قائل بـهذا اتفاق
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حاديث الصحيحة بتربك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يف حياته وقد ذكرنا كثريا منها ، األ
  .وثبت كذلك تربك األحياء من الصحابة رضي اهللا عنهم والصاحلني من بعدهم 

ومن العجيب الغريب أن يتخيل متخيل وجود الفرق بني هذين التربكني، فيزعم أن تربك 
وع لقدرتـهم واستطاعتهم فيستحقون بذلك التربك بـهم، وقد فرضنا أن التربك األحياء مشر

عبادة كما يزعمه املنكرون، فتكون النتيجة إذن أن عبادة األحياء مشروعة دون األموات وال 
يقول بـهذا عاقل فضال عن عامل، وال شك أن من يطالع كتب التراجم والتواريخ يعلم أن 

ني من البديهيات املعلومة بالضرورة، وتزول عنه الشكوك واألوهام جواز التربك بقبور الصاحل
اليت انشترت يف بعض البالد يف السنوات األخرية ، فعلى من يهتم بسالمة دينه وجناة نفسه لدى 
وقوفه أمام ربه أن ال يتساهل بتحقيق هذه املسألة، ويبتعد عن العجلة يف تكفري املتربكني بقبور 

أنـهم يعبدونـها كما تعبد األوثان، وال خيفى عمن له أدىن معرفة وفهم يف الصاحلني بادعائه 
  :العلم أن بني التربك والعبادة فرقا كبريا وبونا عظيما، فهما كماقال القائل 

     شتان بني مشرق ومغرب   سارت مشرقة وسرت مغربا 
، فالعجب ممن يكفر واعلم أن اخلوارج كانوا يكفرون املسلمني بارتكاب الكبائر ال بالصغائر

الناس مبا ليس بصغرية فضال عن كونه كبرية بل مل خيتلف على جوازه األئمة من السلف 
واخللف، وال عربة مبن شذ وانفرد وصار فريسة السباع والذئاب كالشاة القاصية من الغنم، فقد 

  :صدق من قال
     إال خالف له حظ من النظر   وليس كل خالف جاء معتربا 

ذا اخلالف إىل مفاسد كثرية بني املسلمني، مثل التباغض والتنافر وانقسامهم شيعا وقد أدى ه
وأطيعوا  اهللا ورسوله وال تنازعوا فتفشلوا : متعادية، واجلدال والتنازع املشؤوم الذي قال اهللا فيه

وتذهب رحيكم، بل قد يسبب القتال كما وقع قدميا بني سيدنا علي كرم اهللا وجهه وبني 
أعاذنا اهللا من فتنة . أو بني طوائف من أهل السنة واجلماعة وبني املبتدعة املبطلنياخلوارج 

  . الشيطان وتسويالته وإشعاله نار احلرب بني املسلمني
وإمنا أطلت الكالم يف تربك قبور الصاحلني وأكثرت فيها النقول وإن كانت من البديهيات 

لنصيحة ملن تشبثوا يف هذه األزمنة باإلنكار اليت ال ختفى عن العوام فضال عن العلماء بذال ل
واجلحود مبشروعيته، وإقناعا هلم لعل اهللا أن يهدي بذلك أقواما منهم فيسلموا من ورطة 
هذا االعتقاد اخلطري، وأرجو من اهللا أن ينتفع مبا ذكرته كل من ألقى إليه مسعه وهو شهيد 
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تصمم عن مساع كل شيء يأيت إليه أو تأمل فيه بعني اإلنصاف، وأما املتعسف املتعصب امل
     . من غري طائفته فال كالم لنا معه إذ ال تنفعه األدلة والرباهني 
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املقصد الرابع يف التوسل واالستغاثة برسول اهللا صلى اهللا 
  عليه وسلم وبالصاحلني
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  عليه وسلم وبالصاحلنياملقصد الرابع يف التوسل واالستغاثة برسول اهللا صلى اهللا 
لقد ذكرنا أن من آداب زيارته صلى اهللا عليه وسلم التوسل واالستغاثة به صلى اهللا عليه وسلم، 
وقد انتشر يف عصرنا منع ذلك وعده من احملرمات والشركيات، ورأيت كتبا كثرية ألفت يف 

اب التربك بزيارة ذلك، ولقيت من يعتقد ذلك ويدعو الناس إىل رأيه هذا، فأحببت أن أحلق بب
قبور الصاحلني بابا جبواز التوسل واالستغاثة به صلى اهللا عليه وسلم وبغريه من األنبياء واألولياء 
والعلماء والصاحلني، وذلك إقناعا للمنصفني من هؤالء املنكرين، وإفحاما للمتعسفني املتعصبني 

هذه االدعاءات والتقوالت فيتأثر إىل أفكار أحزابـهم وأهوائهم، وحتذيرا ملن قد تقرع بأمساعه 
بذلك قلبه، فإين رأيت بعض الشبان ممن ينسب إليه العلم قد اخندع بذلك واغتر به، فقلت 

  : وعلى اهللا التكالن واالعتماد، وبه التوفيق واالستناد 
  باب جبواز التوسل واالستغاثة باألنبياء وسائر الصاحلني 

االستنصار واالستمداد واالستفتاح والتوجه وااللتجاء واعلم أن االستغاثة والتوسل والتشفع و
واللياذ والتوجه ألفاظ متقاربة، يراد منها يف هذا الباب معىن واحد، وكذلك التربك أيضا يف 

  .بعض أحواله
وغريه هو سؤال العبد )) شفاء السقام((واملقصود من ذلك كله كما يؤخد مما قاله السبكي يف 

هللا قدرا ومرتبة، والتوسل واالستغاثة بالصاحلني جائز، ومل مينع ذلك ربه مبن يقطع أن له عند ا
أحد من العلماء من عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه إىل القرن الثامن اهلجري، 
فالسلف الصاحل رضي اهللا عنهم ومن بعدهم من املتأخرين مضوا على هذا اجلواز قوال وفعال، 

 عند كل من له اطالع يف علوم الشريعة وتاريخ العلماء، وقد ألفت وهذا هو املشهور واملعلوم
يف ذلك مصنفات كثرية خمتصرة ومطولة، وفيها الكفاية ملن شاء  اهللا له اهلداية، فلهذا ال أطيل 

  .يف ذكر األدلة، وإمنا أذكر إن شاء اهللا قليال منها وأعقد يف ذلك فصوال 
  . ية ال اعتقاديةيف أن مسألة التوسل فقه: الفصل األول 
  . يف أول من منع التوسل من هذه األمة: الفصل الثاين 
  . يف ثبوت مشروعية التوسل وجوازه باألدلة واحلجج النقلية: الفصل الثالث
  . يف ذكر عدد من القائلني جبواز التوسل واالستغاثة وحنومها: الفصل الرابع

  . الميف املتوسلني من األنبياء عليهم الس: الفصل اخلامس
  . يف املتوسلني من الصحابة رضوان اهللا عليهم: الفصل السادس
  .  يف املتوسلني من التابعني ومن بعدهم من األئمة والعلماء العاملني: الفصل السابع
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  الفصل األول يف أن مسألة التوسل من مسائل الفروع الفقهية
ه، ويذكرها الفقهاء يف اعلم أن مسألة التوسل من مسائل الفروع اليت تبحث يف كتب الفق

مناسك احلج، وليس هلا تعلق أصال بفن العقيدة والتوحيد ، فإن علماء هذا الفن إمنا يتكلمون 
عما جيب هللا  وما جيوز يف حقه تعاىل وما يستحيل عليه جل جالله، وعن مثل ذلك لرسله تعاىل 

 الربزخ واآلخرة وأنبيائه عليهم الصالة والسالم، وما يشبه ذلك من أصول الدين وأمور
ويقررون ذلك بقواطع الرباهني النقلية والعقلية كما ال خيفى على من له أدىن معرفة بالعلوم 

  .الدينية وفنونـها 
وال خيفى أن أدلة الفقه ظنية، فيكتفى فيه أحاديث اآلحاد والقياس، واختالف األئمة اتهدين 

لعوام فضال عن العلماء، وهو اختالف جائز يف املسائل الفقهية أمر معلوم مشهور ال خيفى عن ا
ال يضر بل هو رمحة لألمة، وكل من املختلفني منهم يف ذلك مثاب مأجور، لكن االختالف يف 

أخطأت، ويف : يقال ملن أخطأ يف الفروع : العقائد خطري ، فقد قال اإلمام الشافعي ما معناه
!!  وعده من مسائل فن التوحيدالعقائد كفرت، فمن العجيب إحلاق التوسل بباب العقائد

ويظهر أنـهم إمنا فعلوا ذلك للتمكن من نسبة الكفر والشرك إىل كل من خالف هواهم بادعاء 
أن من خالفهم يف ترهاتـهم يكون خمطئا يف االعتقاديات، واخلطأ فيها قد يوجب الوقوع يف 

يف النذر وغريه فنقلوه من وهكذا فعلوا . الشرك فيستبيحون بذلك احلكم على خمالفيهم بالكفر
رفع املنارة لتخريج أحاديث التوسل ((ويف .الفقه إىل العقائد ، ويف ذلك تلبيس وتضليل للعوام

اخلالف يف مسألة التوسل هو خالف يف الفروع ومثله : للشيخ حممود سعيد ممدوح )) والزيارة
  .ال حيتمل هذا اإلفراط اهـال يصح أن يشنع به أخ على أخيه أو يعيبه به، فاخلالف يف الفروع 

  يف أول من منع التوسل من هذه األمة : الفصل الثاين
اعلم أنه جيوز وحيسن التوسل : ١٦٠ص )) شفاء السقام((قال اإلمام احلافظ السبكي يف كتابه 

واالستغاثة والتشفع بالنيب صلى اهللا عليه وسلم إىل ربه سبحانه وتعاىل، وجواز ذلك وحسنه من 
علومة لكل ذي دين، املعروفة من فعل األنبياء واملرسلني وسري السلف الصاحلني األمور امل

والعلماء والعوام من املسلمني، ومل ينكر أحد ذلك من أهل  األديان، وال مسع به يف زمن من 
األزمان، حىت جاء ابن تيمية فتكلم يف ذلك بكالم يلبس فيه على الضعفاء واألغمار، وابتدع ما 

إن إنكار ابن تيمية لالستغاثة والتوسل قول مل : مث قال بعد ذلك. ه يف سائر األعصارمل يسبق إلي
وهذا : ١٧٢ص  وقال يف موضع آخر منه. يقله عامل قبله، وسار به بني أهل اإلسالم مثْلَةً

وقال العالمة الفقيه احملدث أمحد بن . التوسل شيء مل ينكره مسلم بل وال متدين مبلة من امللل
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من خرافات ابن تيمية اليت مل يقلها عامل قبله : ٦١ص ))اجلوهر املنظم(( يتمي يف كتابه حجر اهل
وصار بـها بني أهل اإلسالم مثلة أنه أنكر االستغاثة والتوسل به صلى اهللا عليه وسلم، وليس 

وقال . ذلك كما أفىت، بل التوسل به حسن يف كل حال قبل خلقه وبعد خلقه يف الدنيا واآلخرة
 ال خيفى على أحد من املسلمني ١٤٣ص ))شواهد احلق((يخ يوسف بن إمساعيل النبهاين يف الش

بل وغري املسلمني عنده أدىن إملام مبعرفة هذا الدين املبني، وأحوال من اتبعه من املؤمنني، أن 
من مجهور األمة احملمدية من الفقهاء واحملدثني واملتكلمني والصوفية وغريهم من اخلواص والعوام 

مجيع مذاهب اإلسالم متفقون بالقول والفعل على استحسان االستغاثة والتوسل والتشفع بالنيب 
صلى اهللا عليه وسلم إىل اهللا تعاىل لقضاء احلوائج الدنيوية واألخروية، واستحباب شد الرحال 
 والسفر لزيارته صلى اهللا عليه وسلم من األقطار البعيدة والقريبة ، حىت صار ذلك عندهم
مبنـزلة األمور املعلومة من الدين بالضرورة، حبيث ال جيهله وال يتصور خالفه أحد ، بل وال 
جيوزون أنه يوجد خمالف من املسلمني يف استحسان ذلك ، وما زالت األمة حبمد اهللا كذلك 
يتلقاه املتأخرون عن املتقدمني، ويعتقدون كما هو الواقع أن ذلك من أفضل الطاعات وأكمل 

ات  إىل أن شذ عنهم أقل من القليل من بعض العلماء أشهرهم يف ذلك ابن تيمية وتلميذاه القرب
  .يعين ابن القيم وابن عبد اهلادي

الدرر السنية يف الرد على ((وقال مفىت احلرمني الشريفني السيد أمحد زيين دحالن يف كتابه 
هم وجد فيها شئيا كثريا يف من تتبع أذكار السلف واخللف وأدعيتهم وأوراد: ٣١ص ))الوهابية

التوسل، ومل ينكره عليهم أحد يف ذلك حىت جاء هؤالء املنكرون، ولو تتبعنا ما وقع من أكابر 
األمة يف التوسل المتألت بذلك الصحف، والتوسل من األسباب العادية اليت ال تأثري هلا، واملؤثر 

الطعام والشراب سببني للشبع هو اهللا تعاىل وحده ال شريك له، فكما أن اهللا تعاىل جعل 
والري، واملؤثر هو اهللا تعاىل، جعل التوسل باألخيار الذين عظمهم اهللا وأمر بتعظيمهم سببا 

  .لقضاء احلاجات، وليس يف ذلك كفر وال إشراك اهـ
هذا األمر أعين التوسل مل ينكره أحد قط من السلف واخللف حىت : ٣٠ص ويف موضع آخر منه
  . نجاء هؤالء املنكرو

وقد جرى عمل األمة : ١٨ص  ))حمق التقول ((وقال الشيخ حممد زاهد الكوثري يف كتابه 
على التوسل والزيارة إىل أن ابتدع إنكار ذلك احلراين ابن تيمية، فرد أهلُ العلم كيده يف حنره، 

  .ودامت فتنته عند جاهلي بالياه
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 عن ٣٢٧- ٣٢٥ص ))فقه السرية((وتكلم الشيخ املعاصر حممد سعيد رمضان البوطي يف كتابه 
إن ذلك أي التوسل : التوسل به صلى اهللا عليه وسلم، واستدل ملشروعيته بأدلة كثرية ، مث قال

به صلى اهللا عليه وسلم مما أمجع عليه مجهور األمة والفقهاء مبا فيهم الشوكاين وابن قدامة 
 عليه وسلم وموته خلط احلنبلي والصنعاين وغريهم، والفرق بعد هذا بني حياته صلى اهللا

  .عجيب وغريب يف البحث ال مسوغ له
إن من التوسل :  ما معناه١٨ص  ))رفع املنارة((وقال احملدث العالمة حممود سعيد ممدوح يف 

نوعا اختلف فيه وهو السؤال بالنيب أو بالويل أو باحلق أو باجلاه أو باحلرمة أو بالذات وما يف 
 ومبتدع، وهذا النوع مل ير املتبصر يف أقوال السلف من قال معىن ذلك، واخلالف فيه ضعيف

حبرمته، أو أنه بدعة ضاللة، أو شدد فيه وجعله من موضوعات العقائد كما نرى اآلن ، ومل 
  . يقع هذا التشدد إال يف القرن السابع وما بعده، وقد نقل من السلف توسل من هذا القبيل

ومن العلماء  : ١٥٥ص ١احلافظ ابن حجر العسقالين جلشيخ اإلسالم )) الدرر الكامنة((ويف 
إن النيب صلى اهللا عليه ال يستغاث به، وإن يف ذلك : من ينسب إىل ابن تيمية الزندقة لقوله 

  . تنقيصا ومنعا من تعظيم النيب صلى اهللا عليه وسلم
  الفصل الثالث يف مشروعية التوسل 

جواز التوسل به صلى اهللا عليه وسلم بقول اهللا لقد ذكرنا أن كثريا من العلماء استدلوا على 
ولو أنـهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا اهللا واستغفر هلم الرسول : سبحانه وتعاىل

وملا جاءهم كتاب من عند اهللا : واستدل كثري منهم بقوله تعاىل. لوجدوا اهللا توابا رحيما
فروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به مصدق ملا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين ك

  . فلعنة اهللا على الكافرين 
كانت يهود خيرب تقاتل : قال ابن عباس )): تفسريه(( قال القرطيب يف : ٥١ص ))املفاهيم((ويف 

إنا نسألك حبق النيب : غطفان، فلما التقوا هزمت اليهود فدعت اليهود بـهذا الدعاء ، وقالوا
فكانوا إذا التقوا دعوا : رجه لنا يف آخر الزمان أن تنصرنا عليهم، قال األمي الذي وعدتنا أن خت

: بـهذا الدعاء فهزموا غطفان، فلما بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم كفروا، فأنزل  اهللا تعاىل
فلعنة اهللا على : وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أي بك يا حممد إىل قوله 

  . الكافرين
 روى ابن ماجه  يف سننه عن أيب سعيد اخلدري رضي  :١٣٥ -١٣٣ص  ))ملنارةرفع ا((ويف 

اللهم إين : من خرج من بيته إىل الصالة فقال: قال رسول هللا صلى اهللا عليه وسلم : اهللا عنه قال
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أسألك حبق السائلني عليك ، وأسألك حبق ممشاي هذا، فإين مل أخرج أشرا وال بطرا وال رياء 
 اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تعيذين من النار وأن تغفر يل وال مسعة، وخرجت

ورواه . ذنويب، إنه ال يغفر الذنوب إال أنت أقبل اهللا عليه بوجهه ويستغفر له سبعون ألف ملك
عمل ((وابن السين يف )) الدعاء((والطرباين يف )) التوحيد((وابن خزمية يف )) املسند((أمحد يف 

وإسناد هذا )) املصنف((وابن أيب شيبة يف )) الدعوات الكبري((والبيهقي يف ) )اليوم والليلة
املتجر ((احلافظ الدمياطي يف : احلديث من شرط احلسن ، وقد حسنه مجع من احلفاظ منهم 

واحلافظ أبو احلسن املقدسي شيخ احلافظ املنذري كما يف )) الرابح يف ثواب العمل الصاحل
احلافظ العراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء، واحلافظ ابن حجر و)) الترغيب والترهيب((

رواه ابن )): مصباح الزجاجة((، وقال احلافظ البوصريي يف ))أمايل األذكار((العسقالين يف 
  .خزمية يف صحيحه فهو صحيح عنده 

فهؤالء مخسة من احلفاظ رمحهم اهللا صححوا أو حسنوا احلديث، وقوهلم حقيق بالقبول 
  .نده واإلذعان لهوالوقوف ع

  : ومن أدلة التوسل
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجاءه :  حديث عثمان بن حنيف رضي اهللا عنه قال-١

ليس يل قائد وقد شق علي، فقال : رجل ضرير، فشكا إليه ذهاب بصره فقال يا رسول اهللا
اللهم إين أسألك :  قلرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ائت امليضأة فتوضأ، مث صل ركعتني، مث

وأتوجه إليك بنبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم نيب الرمحة، يا حممد إين أتوجه بك إىل ريب، 
فواهللا ما تفرقنا وال طال : فيجلي يل عن بصري، اللهم شفعه يف وشفعين يف نفسي، قال عثمان

لسنن يف أبواب بنا احلديث حىت دخل الرجل وكأنه مل يكن به ضر، رواه الترمذي يف آخر ا
  . هذا حديث حسن صحيح غريب : الدعوات وقال

إن هذا احلديث أخرجه البخاري يف تارخيه الكبري، وابن )) حمق التقول يف مسألة التوسل((ويف 
عمل اليوم ((ماجه يف صالة احلاجة من سننه، وفيه نص على صحة احلديث، ورواه النسائي يف 

وغريهم على خالف )) دالئل النبوة((والبيهقي يف )) حابةمعرفة الص((وأبو نعيم يف )) والليلة
يسري يف غري موضع االستشهاد، وصححه مجاعة من احلفاظ يقارب عددهم مخسة عشر حافظا، 

الترمذي، وابن حبان ، واحلاكم، والطرباين وأبو نعيم، والبيهقي : فمنهم سوى املتأخرين
  .واملنذري اهـ 
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وممن وافق على تصحيح هذا احلديث اإلمام : ١٥٠ص )) نيالرد احملكم املت((قال يف : قلت
، واحلافظ العسقالين يف )) األذكار((النووي رمحه اهللا يف باب أذكار صالة احلاجة من كتاب 

وابن تيمية يف غري موضع من )) اخلصائص الكربى((واحلافظ السيوطي يف )) أمايل األذكار((
  .اهـ )) جممع الزوائد((ة من مي يف باب صالة احلاجثكتبه، واحلافظ اهلي
بسنده عن )) املعجم الكبري((روى الطرباين يف : ١٦٧ص )) شفاء السقام((وقال السبكي يف 

أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أن رجال كان خيتلف إىل عثمان بن 
لقي ابن حنيف عفان رضي اهللا عنه يف حاجة له، فكان عثمان ال يلتفت وال ينظر يف حاجته، ف

ائت امليضأة فتوضأ، مث ائت املسجد فصل فيه : فشكا ذلك إليه، فقال له عثمان بن حنيف
اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبينا حممد صلى اهللا عليه  وسلم نيب الرمحة يا : ركعتني، مث قل

حممد إين أتوجه إليك إىل ربك فيقضي حاجيت، وتذكر حاجتك، ورح حىت أروح معك، 
طلق الرجل فصنع ما قال له، مث أتى باب عثمان بن عفان، فجاء البواب حىت أخذ بيده فان

ما حاجتك؟ فذكر حاجته : فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة، فقال
ما كانت لك من حاجة : ما ذكرت حاجتك حىت كان الساعة، وقال: وقضاها له، مث قال له

جزاك اهللا خريا ما كان : ن عنده فلقي عثمان بن حنيف، وقال لهفاذكرها، مث أن الرجل خرج م
واهللا ما كلمته ولكن : ينظر يف حاجيت وال يلتفت إيل حىت كلمته يف، فقال عثمان بن حنيف

شهدت رسول اهللا عليه وسلم وأتاه ضرير، فشكا إليه ذهاب بصره، فقال له النيب صلى اهللا عليه 
إنه ليس يل قائد وقد شق علي، فقال له النيب صلى اهللا : أو تصرب؟ فقال يا رسول اهللا: وسلم

: ائت امليضأة فتوضأ مث صل ركعتني مث ادع بـهذه الدعوات، فقال ابن حنيف: عليه وسلم
  فواهللا ما تفرقنا وطال بنا احلديث حىت دخل علينا الرجل كان مل يكن به ضرر قط اهـ 

  )) .القاموس((  وحنيف والد عثمان بضم احلاء كزبري كما يف:قلت
 ومما يصرح جبواز التوسل واالستنصار بذوات الصاحلني ما قدمناه يف باب التربك برؤيته -٢

: صلى اهللا عليه وسلم من حديث أيب سعيد اخلدري الذي رواه الشيخان، ولفظه عند مسلم 
يبعث يأيت على الناس زمان : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب سعيد اخلدري قال

انظروا هل جتدون فيكم أحدا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ : منهم البعث ، فيقولون 
هل فيهم من رأى أصحاب النيب : فيوجد  الرجل فيفتح هلم به ، مث يبعث البعث الثاين فيقولون

  . إىل آخر احلديث –صلى اهللا عليه وسلم ؟ فيفتح هلم به 
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 ١٣٢ ص٤روى أبو يعلى املوصلي يف مسنده ج: ١٨٩ - ١٨٧ص )) رفع املنارة(( ويف -٣
ليأتني على الناس زمان خيرج اجليش من : عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال

هل فيكم : هل فيكم أحد صحب حممدا فتستنصرون به ؟ فتنصروا، مث يقال: جيوشهم فيقال 
من رأى من صحب : فيقالال، : ال، فمن صحب أصحابه؟ فيقال: من صحب حممدا، فيقال

ورواه أبو . إسناده صحيح)): رفع املنارة((قال يف . أصحابه، فلوا مسعوا به من وراء البحر ألتوه
مسعت رسول اهللا صلى : عن جابر قال:  بلفظ مقارب وهو٢٠٠ص٤يعلى أيضا يف مسنده ج 
نعم، : الهل فيكم أحد صحب حممدا ؟ فيق: يبعث بعث فيقال هلم: اهللا عليه وسلم  يقول 

هل فيكم من رأى : فيلتمس فيوجد الرجل فيستفتح فيفتح عليهم ، مث يبعث بعث فيقال
أصحاب حممد؟ فيلتمس فال يوجد حىت لو كان من وراء البحر ألتيتموه، مث يبقى قوم يقرأون 

  . وسنده صحيح )): رفع املنارة((قال يف . القرآن ال يدرون ما هو
 رواه أبو يعلى من طريقني، ورجاهلما رجال ١٨ص١٠ج)) دجممع الزوائ((وقال اهليثمي يف 

  . الصحيح اهـ
  .  وهذا احلديث الصحيح فيه استحباب التوسل بذوات الصاحلني 

  تنبيه
  . وكما ينتصر بأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كذلك ينتصر باألبدال

د بن حنبل يف  قال اإلمام أمح٤٥٦ص ٢للحافظ السيوطي ج)) احلاوي للفتاوي(( ففي 
ذُِكر أهل الشام عند علي : حدثنا أبو املغرية حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد قال)): مسنده ((

ال، مسعت رسول اهللا صلى اهللا : العنهم يا أمري املؤمنني، قال: ابن أيب طالب وهو بالعراق، فقالوا
دل اهللا مكانه رجال، األبدال بالشام وهم أربعون رجال كلما مات رجل أب: عليه وسلم يقول

. يسقَى بـهم الغيثُ وينتصر بـهم على األعداء، ويصرف عن أهل الشام بـهم العذاب
)) اجلامع الصغري(( ورمز له السيوطي يف . ورجاله رجال الصحيح غري شريح بن عبيد وهو ثقة

  .عالمة احلسن 
ذُِكر أهلُ الشام : لبسنده عن شريح بن عبيد احلضرمي قا)) تارخيه (( وروى ابن عساكر يف 

ال، إين مسعت رسول اهللا صلى : يا أمري املؤمنني العنهم، فقال: عند علي بن أيب طالب، فقالوا
إن األبدال بالشام يكونون، وهم أربعون رجال بـهم تسقَون الغيث : اهللا عليه وسلم يقول

ن عساكر هذا قال اب. وبـهم تنتصرون على أعدائكم ويصرف عن أهل األرض البالء والغرق
  .منقطع بني شريح وعلي فإنه مل يلقه اهـ
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: ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض: وقال القرطيب يف تفسري قوله تعاىل
هم األبدال، وهم أربعون رجال كلما : اختلف العلماء يف الناس املدفوع بـهم الفساد فقيل

 ماتوا كلهم، وروي عن علي رضي اهللا عنه مات واحد بدله اهللا آخر، فإذا كان عند القيامة
إن األبدال يكونون بالشام، وهم أربعون : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال

رجال كلما مات منهم رجل أبدل اهللا مكانه رجال،يسقي بـهم الغيث وينصر بـهم على 
)). نوادر األصول((يف األعداء، ويصرف بـهم عن أهل األرض البالء، ذكره الترمذي احلكيم 

إن األنبياء كانوا أوتاد األرض، فلما انقطعت النبوة أبدل اهللا : وخرج أيضا عن أيب الدرداء قال
األبدال، مل يفضلوا الناس بكثرة : مكانـهم قوما من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم يقال هلم

لقلوب جلميع املسلمني صوم وال صالة ولكن حبسن اخللق وصدق الورع وحسن النية وسالمة ا
والنصيحة هلم ابتغاء مرضاة اهللا بصرب وحلم ولب وتواضع يف غري مذلة، فهم خلفاء األنبياء،قوم 
اصطفاهم اهللا لنفسه واستخلصهم بعلمه لنفسه وهم أربعون صديقا منهم ثالثون رجال على 

باليا عن الناس، مثل يقني إبراهيم خليل الرمحن يدفع اهللا بـهم املكاره عن أهل األرض وال
  . وبـهم ميطرون ويرزقون، ال ميوت الرجل منهم حىت يكون اهللا قد أنشأ من خيلفه

روى : ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض: وقال ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل
ال يزال فيكم سبعة بـهم تنصرون وبـهم : ابن مردويه بسنده عن ثوبان حديثا مرفوعا قال 

  .طرون، وبـهم ترزقون حىت يأيت أمر اهللا مت
وروى ابن مردويه أيضا بسنده عن عبادة بن الصامت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إين : قال قتادة. األبدال يف أميت ثالثون، بـهم ترزقون، وبـهم متطرون، وبـهم تنصرون
  .ألرجو أن يكون احلسن منهم اهـ يعين احلسن البصري 

روى أمحد يف مسنده عن عبادة بن الصامت عن النيب : ١٢٢ص ١ج)) جلامع الصغري ا(( ويف 
صلى اهللا عليه وسلم األبدال يف هذه األمة ثالثون رجال قلوبـهم على قلب إبراهيم خليل 

وقال املناوي يف  .ورمز له عالمة الصحة. الرمحن، كلما مات رجل أبدل اهللا مكانه رجال
رجاله رجال الصحيح، غري عبد الواحد بن قيس، وقد وثقه : ثميقال اهلي)): فيض القدير((

الدرر املنتنثرة يف األحاديث ((وقال السيوطي يف . العجلي وأبو زرعة، وضعفه غريمها
  .اهـ )) التعقبات على املوضوعات (( إنه حسن، وله شواهد كثرية بينتها يف )): املشتهرة

  .  إنه حسن:  الزركشيقال: ٢٥ ص ١للعجلوين ج )) كشف اخلفا((ويف 
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روى الطرباين عن عبادة بن الصامت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : أيضا)) اجلامع الصغري((ويف 
ورمز له . األبدال يف أميت ثالثون، بـهم تقوم األرض، وبـهم متطرون، وبـهم تنصرون: قال

هل الشام، وبـهم األبدال يف أ: وروى الطرباين أيضا عن عوف بن مالك. عالمة الصحة أيضا
)) كرامات األولياء((وروى اخلالل يف . ورمز له عالمة احلسن . ينصرون، وبـهم يرزقون 

األبدال أربعون رجال وأربعون امرأة، كلما مات : عن أنس)) مسند الفردوس(( والديلمي يف 
  . رجل أبدل اهللا تعاىل مكانه رجال، وكلما ماتت امرأة أبدل اهللا مكانـها امرأة اهـ

 روى ابن أيب الدنيا مرسال، عالمة أبدال أميت أنـهم ال ٢٧٨ص)) الفتاوي احلديثية(( ويف 
إن أبدال أميت مل يدخلوا اجلنة بأعماهلم، ولكن إمنا دخلوها : وروى البيهقي. يلعنون شيئا أبدا

وروى ابن عدي يف . برمحة اهللا وسخاوة األنفس وسالمة الصدر ورمحة جلميع املسلمني
األبدال أربعون، اثنان وعشرون بالشام ومثانية عشر يف العراق، كلما مات منهم أحد )) كامله((

وروى أبو نعيم يف . أبدل اهللا مكانه آخر، فإذا جاء األمر قبضوا كلهم، فعند ذلك تقوم الساعة
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال: ١٧٣ص٤ج)) احللية((

ال أربعون رجال من أميت قلوبـهم على قلب إبراهيم، يدفع اهللا بـهم عن أهل ال يز: وسلم
إنـهم مل يدركوها بصالة : األبدال، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: األرض، يقال هلم

. بالسخاء والنصيحة للمسلمني: وال بصيام وال بصدقة، قالوا يا رسول اهللا فبم أدركوها؟ قال
طعن ابن اجلوزي )): فيض القدير شرح اجلامع الصغري (( ال املناوي يف وق. حديث غريب اهـ

بأن خرب األبدال صحيح، وإن " أي السيوطي"أحاديث األبدال واحدا واحدا، وتعقبه املصنف 
وردت يف األبدال عدة أخبار، منها ما : وقال احلافظ ابن حجر يف فتاويه. متواتر: شئت قلت

وهذه األخبار وإن فرض ضعفها لكن ال ينكر تقوي احلديث : مث قال املناوي. يصح وما ال 
  . الضعيف بكثرة طرقه وتعدد خمرجيه إال جاهل بالصناعة احلديثية أو معاند متعصب اهـ

. أقول يتقوى حديث األبدال بتعدد طرقه الكثرية اهـ)): كشف اخلفا((وقال العجلوين يف 
وألف احلافظ السيوطي جزءا بنحو مثانية )). آللنظم ال((با مساه اوألف يف األبدال السخاوي كت

اخلرب الدال على وجود القطب واألوتاد والنجباء (( عشر صفحة فيهم ويف غريهم، ومساه 
قد بلغين عن بعض من ال علم عنده إنكار مااشتهر عن السادة : فمما قال فيه)) واألبدال

وقد وردت األحاديث واآلثار بإثبات . ابا األولياء من أن منهم أبداال ونقباء وجنباء وأوتادا وأقط
ورد ذلك : مث قال. ذلك، فجمعتها يف هذا اجلزء لتستفاد وال يعول على أنكار أهل العناد

مرفوعا وموقوفا من حديث عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب وأنس وحذيفة بن اليمان 
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عود وعوف بن مالك ومعاذ وعبادة بن الصامت وابن عباس وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن مس
ابن جبل وواثلة بن األسقع وأيب هريرة وأيب سعيد اخلدري وأيب الدرداء وأم سلمة رضي اهللا 

ومن مرسل احلسن وعطاء وبكر بن خنيس، ومن اآلثار عن التابعني ومن بعدهم ماال . عنهم
  .حيصى اهـ

 توجيه ذلك ابن حجر وال خيفي أن عدد األبدال يف األحاديث املذكورة خمتلفة، وتكلم يف
  .فارجع إليه إن شئت)) الفتاوي احلديثية(( اهليتمي يف 

وقد ثبت مبا ذكرناه أن هللا عبادا ينـزل املطر بربكتهم وجباههم، وبـهم يرزق اخللق، وبـهم 
ينصر للمسلمني على أعدائهم، فتحقق بذلك االنتفاع بربكة الصاحلني وجاههم عند اهللا تعاىل 

  .الف ذلك واهللا املوفق وبطل ادعاء ما خي
  الفصل الرابع يف القائلني جبواز التوسل واالستغاثة وحنومها 

لقد ذكرنا بعض األحاديث الواردة يف جواز ذلك، ويأيت بعضها إن شاء اهللا، فالنيب صلى اهللا 
عليه وسلم  الذي ال ينطق عن اهلوى هو الذي بين لنا جواز ذلك، وهو املقتدى به يف ذلك، 

 ما يتقرب به إىل اهللا تعاىل من امتثال مأمور به أو ترك منهي عنه، وقد ذكرنا أيضا أن ويف كل
اخلالف يف التوسل حدث يف القرن السابع، وقبله كان أهل العلم متفقني على اجلواز،  فمنهم 
من صرح ذلك يف تآليفه، ومنهم من مل يتكلم عنه، فنذكر قليال ممن صرحوا جبواز التوسل 

  :  مث نذكر إن شاء اهللا بعض املتوسلني من األنبياء والصحابة ومن بعدهم، فأقولواستحسانه،
  ،منهم سيدنا باب العلم أبو تراب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه

 يف باب ما يقول إذا خاف السباع ١٦٩ص )) عمل اليوم والليلة((روى احلافظ ابن السين يف 
إذا كنت بواد ختاف فيه السباع فقل أعوذ بدانيال : أنه قالبسنده عن علي بن أيب طالب 

  .وباجلب من شر األسد اهـ
روى اخلرائطي من طريق إبراهيم :  ما لفظه٣٤٤ ص ٢البن كثري ج )) البداية والنهاية((ويف 

ابن إمساعيل بن محاد بن أيب حنيفة عن داود بن احلسني عن عكرمة عن ابن عباس عن علي 
  . أعوذ بدانيال واجلب من شر األسد اهـ: اد ختاف السبع فقلإذا كنت بو: قال

قال ابن أيب الدنيا حدثين إبراهيم بن عبد اهللا حدثنا : ٤١ ص ٢أيضا ج )) البداية والنهاية((ويف 
رأيت يف : أمحد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه قال

وسى األشعري خامتا، نقش فصه أسدان، بينهما رجل يلحسان ذلك يد ابن أيب بردة بن أيب م
هذا خامت ذلك الرجل امليت الذي زعم أهل هذه البلدة أنه دانيال، أخذه : الرجل، قال أبو بردة
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فسأل أبو موسى علماء تلك القرية عن نقش ذلك اخلامت، : أبو موسى يوم دفنه، قال أبو بردة
إنه : ال يف سلطانه جاءه املنجمون وأصحاب العلم، فقالوا لهإن امللك الذي كان داني: فقالوا

يولد ليلة كذا وكذا غالم يعور ملكك ويفسده، فقال امللك واهللا ال يبقى تلك الليلة غالم إال 
قتلته، إال أنـهم أخذوا دانيال فألقوه يف أمجة األسد، فبات األسد ولبوته يلحسانه ومل يضراه، 

قال أبو : انه، فنجاه اهللا بذلك حىت بلغ ما بلغ، قال أبو بردةفجاءت أمه فوجدتـهما يلحس
فنقش دانيال صورته وصورة األسدين يلحسانه يف فص خامته : قال علماء تلك القرية: موسى

  . هذا إسناد حسن: لئال ينسى نعمة اهللا عليه يف ذلك، مث قال احلافظ ابن كثري
إن : حدثنا أمحد بن عبد األعلى الشيباين قال: لدنياقال ابن أيب ا: أيضا)) البداية والنهاية((ويف 

مل أكن مسعته من شعيب بن صفوان فحدثين بعض أصحابنا عنه عن األجلح الكندي عن عبداهللا 
ضرا خبتنصر أسدين فألقامها يف جب، وجاء بدانيال فألقاه عليهما، فلم : ابن أيب اهلذيل قال

أي يفسده فعطف يفسده عليه عطف : لككوقوله يعور م. يهيجاه فمكث ما شاء اهللا اهـ
ضرا خبتنصر : وقوله)) القاموس((تفسري، أو جيعل فيه اخللل أو يقبحه كما يؤخذ من شرح 

عوده وأهلجه وأغراه، وفيهما أيضا : وشرحه ضراه تضرية)) القاموس((أسدين أي أغرامها، ففي 
-التعوذ بدانيال عليه السالم كأن احلكمة يف : قلت. أهلج أغري به وأولع فثابر عليه واعتاده

 هي تلك العالقة والصحبة اليت جرت بينه وبني األسد، فكأن اهللا أهلم األسد أن - واهللا أعلم
يرعى حق تلك الصحبة وال يضر من استعاذ به منه احتراما للصحبة القدمية، ووفاء للعهود 

دانيال عليه السالم حبفظ من املنعقدة بلسان احلال بينهما، وقد يوجه أيضا بأن اهللا تعاىل شرف 
استعاذ به من األسد فال تستطيع األسود بضر من استعاذ به لصربه مبا امتحن به من إلقائه يف 
جب فيه أسدان ويف أمجة األسد، فجازاه  اهللا بذلك لتكون آثار صربه باقية خالدة، فيكون نظري 

يل هي وابنها عند الكعبة املشرفة ابتالء أم امساعيل وصربها ملا تركها نيب اهللا إبراهيم اخلل
وحيدين ال أنيس لديهما وال معني هلما، فسعت وتكررت مهمومة بني الصفا واملروة سبع 
مرات، فسن اهللا السعي بينهما، وجعله ركنا من أركان احلج والعمرة إبقاء جلميل صنيعها، 

احلكم  واألسرار، واهللا وتذكريا لعظيم صربها مبن يأيت بعدها إىل األبد، وحيتمل غري ذلك من 
  . تعاىل وحده أعلم بالسر يف ذلك

  سيدتنا زوجة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  عائشة رضي اهللا عنها: ومنهم
الوفا ((عقد احلافظ ابن اجلوزي بابا يف االستسقاء بقربه صلى اهللا عليه وسلم  فقال يف كتاب 

الستسقاء بقربه صلى اهللا عليه وسلم  وعن أيب الباب  التاسع والثالثون يف ا)): بأحوال املصطفى
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انظروا قرب رسول : قحط أهل املدينة قحطا شديدا ، فشكوا إىل عائشة فقالت : اجلوزاء قال
صلى اهللا عليه وسلم  فاجعلوا منه كوى إىل السماء حىت ال يكون بينه وبني السماء سقف، 

.  حىت فتقت فسمي عام الفتق اهـففعلوا فمطروا مطرا حىت نبت العشب ومسنت اإلبل : قال
فهذه عائشة أمرتـهم أن يلجأوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم  )) : الرد احملكم املتني((قال يف 

يف قربه، وجيعلوا من قربه كوى إىل السماء مبالغة يف االستشفاع به صلى اهللا عليه وسلم  ، 
. نقل عن أحد منهم أنه أنكر عليها ذلكوبالضرورة كان باملدينة إذ ذاك صحابة وتابعون، فلم ي

وروى هذا احلديث الدارمي يف سننه، ورجال سنده ال بأس بـهم، وسعيد بن زيد وإن كان 
فال خيفى أن عائشة رضي . متكلما فيه فهو من رجال مسلم، وقد وثقه ابن معني وغريه انتهى

 إذن من القائلني جبواز اهللا عنها مل تأمرهم بذلك إال وهي تعتقد جبوازه ومشروعيته، فهي
الثقبة يف احلائط، : الكوة تفتح وتضم)): املصباح املنري((والكوى مجع كوة ، ففي .التوسل 

  .ومجع املفتوح كوات مثل حبة وحبات، ومجع املضموم كوى بالضم والقصر مثل مدية ومدى 
  ومنهم اإلمام مالك بن أنس إمام دار اهلجرة 

بسنده يف فصل واعلم أن حرمته صلى اهللا عليه وسلم  بعد ) )الشفاء((روى القاضي عياض يف 
: أن أمري املؤمنني أبا جعفر املنصور قال لإلمام مالك بن أنس : موته الزم كما كان حال حياته

ومل : يا أبا عبد اهللا أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟  فقال
سيلة أبيك آدم عليه السالم إىل اهللا يوم القيامة ، بل تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك وو

قال . ولو أنـهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك اآلية: استقبله واستشفع به فيشفعك اهللا، قال تعاىل
وسند القاضي عياض على هذه : ٣٩٨ ص ٣ج )) نسيم الرياض((الشهاب اخلفاجي يف شرحه 

  .القصة صحيح، والقصة فيها طول
  محدومنهم اإلمام أ

: ١٤٠ص١قال ابن تيمية يف فتاويه ج:  ما نصه٥٨ص  ))مفاهيم جيب أن تصحح((ويف كتاب 
إنه يتوسل بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف : قال أمحد يف منسكه الذي كتبه للمروزي صاحبه

إن هذا إقسام على اهللا به وال يقسم على اهللا مبخلوق، وأمحد يف : دعائه، ولكن غري أمحد قال
الرد احملكم املتني ((ومثله يف . روايتني  قد جوز القسم به فلذلك جوز التوسل به اهـإحدى ال

  . ٥٢ص ))على كتاب القول املبني
قال اإلمام أمحد بن حنبل يف : ١٥ص )) رفع املنارة((وقد قال الشيخ حممود سعيد ممدوح يف 

بيه صلى اهللا عليه وسل اهللا حاجتك متوسال إليه بن: بعد كالم ما نصه)) منسك املروزي((
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الرد على ((هكذا ذكره ابن تيمية يف : مث قال ممدوح. وسلم تقض من اهللا عز وجل اهـ
  . ١٦٨ص )) األخنائي

   ومنهم اإلمام الغزايل
يقول :  يف باب زيارة املدينة وآدابـها ٢٦٦ص١ج)) إحياء علوم الدين((فقد قال يف كتابه 

عليك يا رسول اهللا، السالم عليك يا نيب اهللا، إىل أن السالم :  زائر قربه صلى اهللا عليه وسلم
 اآلية، -ولو أنـهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك: اللهم إنك قد قلت وقولك احلق : مث يقول: قال

اللهم إنا قد مسعنا قولك وأطعنا أمرك وقصدنا نبيك مستشفعني به إليك يف ذنوبنا فتب اللهم 
  . نـزلته عندك اهـعلينا وشفع بنبيك هذا فينا وارفعنا مب

  ومنهم أبو احلسن الشاذيل 
)) شواهد احلق((  و١٠٢ص ٢للمناوي ج)) الكواكب الدرية يف تراجم السادة الصوفية((ففي 

من كانت له إىل اهللا حاجة :  أن العارف باهللا الشيخ أبا احلسن الشاذيل قال١٦٦للنبهاين ص 
 بعد كالم نقال ١٢ ص٤ج )) شذرات الذهب((وقال ابن العماد يف . فليتوسل إىل اهللا بالغزايل 

انتقل الغزايل إىل رمحة اهللا وهو قطب الوجود، وبركته الشاملة لكل موجود، : عن األسنوي
  . يتقرب إىل اهللا تعاىل به كل صديق، وال  يبغضه إال ملحد أو زنديق اهـ 

  ومنهم احلافظ البيهقي
الد بن الوليد بشعر رسول اهللا صلى اهللا عليه استنصار خ)) دالئل النبوة((فقد ذكرنا أنه ذكر يف 

  . وسلم ، فهذا يدل على أنه من القائلني مبشروعية التوسل واستحسانه
   ومنهم  ابن احلاج

من جاءه صلى اهللا عليه وسلم  ووقف ببابه وتوسل به وجد : ٢٦٠ص١ج)) املدخل((قال يف 
هللا عليه وسلم  أو استغاث به أو من توسل به صلى ا: وقال يف موضع آخر. اهللا توابا رحيما 

وقد ذكرت عبارته . طلب حوائجه منه فال يرد، ومن اعتقد خالف هذا فهو احملروم، اهـ
  .بكماهلا يف آداب زيارة قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ومنهم اإلمام السبكي
اعلم  :١٦٠ ص ))شفاء السقام(( قال اإلمام احلافظ تقي الدين علي بن عبد الكايف يف كتابه 

أنه جيوز وحيسن التوسل واالستغاثة والتشفع بالنيب صلى اهللا عليه وسلم  إىل ربه سبحانه 
  . وسيأيت أنه توسل به صلى اهللا عليه وسلم . وتعاىل، وقد ذكرنا عبارته يف الفصل الثاين

  



 

262 

   ومنهم ابن قدامة احلنبلي
، وفيه ٥٥٨-  ٥٥٦ص٣ه اهللا تعاىل جقصة العتيب رمح)) املغين (( فقد ذكر مستحسنا يف كتابه 

السالم عليك أيها النيب : مث تأيت القرب فتويل ظهرك القبلة وتستقبل وسطه، وتقول: ٥٥٨أيضا 
  . إخل، وذكر يف مجلة ما يقول الزائر قد أتيتك مستغفرا من ذنويب، مستشفعا بك إىل ريب إخل

  ومنهم اإلمام النووي
ويتوسل به صلى اهللا عليه وسلم الزائر يف حق )) : سك احلجاإليضاح يف منا((فقد قال يف كتابه 

نفسه ويتشفع به إىل ربه سبحانه وتعاىل، ومن أحسن ما يقول ما حكاه أصحابنا عن العتيب 
: كنت جالسا عند قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فجاء أعرايب فقال: مستحسنني له، قال

ولو أنـهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا : السالم عليك يا رسول اهللا، مسعت اهللا يقول 
اهللا واستغفر هلم الرسول لوجدوا اهللا توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا من ذنيب متشفعا بك إىل 

  :ريب ، مث أنشأ يقول
 فطاب من طيبهن القـاع واألكم يا خري من دفنت بالقاع أعظمـه

   اجلود والكـرمفيه العفاف وفيه   نفسي الفداء  لـقرب أنت ساكنه 
  على الصراط إذا مـا زلت القدم  أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته
  مين السالم عليكم ما جرى القلم  وصاحباك  فال  أنسامها   أبـدا

يا عتيب : مث انصرف، فغلبتين عيناي فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يف النوم فقال: قال
وذكر النووي قصة العتيب أيضا يف . قد غفر له اهـ احلق األعرايب فبشره بأن اهللا تعاىل

   .١٨٥ص )) األذكار((
يف الفصل الثاين يف زيارة قربه )) املـواهـب اللدنـيـة((وقال احلافظ القسطالين يف  

اإلمام أبو : حكى مجاعة احلكاية املشهورة عن العتيب رمحه اهللا منهم: الشريف ومسجده املنيف 
وذكرها ابن النجار وابن عساكر وابن اجلوزي وتويف )) لشـامـلا((نصر ابن الصباغ يف 

هـ وامسه حممد بن عبيد اهللا بن عمرو بن معاوية بن عمر بن عتبة بن أيب ٢٢٨العتيب يف سنة 
  )) .املواهب((سفيان صخر بن حرب اهـ ما يف 

  . ١٩٨ص١٢ج)) الزرقاين شرح املواهب اللدنية((والعتيب بضم العني وسكون التاء كما يف 
البن األثري أن امسه حممد بن عبد اهللا بن عمر بن معاوية بن عمر إخل حدث عن )) اللباب((ويف 

وقال اهليتمي يف )) اللباب((أبيه وابن عيينة وحدث عنه أبو حامت السجستاين اهـ ما يف 
  .عده بعضهم يف مشايخ الشافعي رمحه اهللا تعاىل)): اجلوهر املنظم((
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  ينومنهم احلافظ القسطال
جواز التوسل واالستغاثة والتشفع به صلى اهللا عليه )) املواهب اللدنية((فقد ذكر يف مواضع من 

والقُسطُالين بضم القاف والطاء وسكون . وسلم، وقد ذكرنا بعض عباراته يف آداب الزيارة
د للعالمة عبد اهللا بن سعي)) منتهى السول على وسائل الوصول((السني وتشديد الالم كما يف 

    .٨١ص ١اللحجي ج
أو هي من إقليم )): تاج العروس((قَسطَلَةٌ وقَسِطيِلية بلدة باألندلس، ويف )) القاموس((ويف 

القَسطَالين )) تاريخ مصر((يف : إفريقية، والنسبة قَسطالين قاله ابن فرحون، وقال القطب احلليب
  . باملغرب اهـكأنه منسوب إىل قُسِطيلَة بضم القاف من أعمال إفريقية 

 كما يكىن - بابن حجر-وقد مسعت من بعض مشاخينا أن احلافظ القسطالين كان يكىن : قلت
السنة قبل ((بذلك شيخ اإلسالم احلافظ العسقالين والعالمة اهليتمي، وأيضا رأيت يف كتاب 

  تكنيته بابن حجر، لكين مل أرها يف غريه مما٤٤٨للشيخ حممد عجاج اخلطيب ص )) التدوين
ومسعت أن بعضهم ينكر ذلك ومل أقف إلنكاره على مستند . لدي من الكتب اليت ترمجت له

  .فاهللا أعلم
  ومنهم شهاب الدين اخلفاجي

يستحب ملن زاره : ٥١٧ ص٣ج)) نسيم الرياض شرح شفاء القاضي عياض ((قال يف كتابه 
  . صلى اهللا عليه وسلم  أن يدعو ويستشفع به ويتضرع 

  حملقق سعد الدين التفتازاينومنهم العالمة ا
بعد )) املقاصد((أن التفتازاين قال يف شرح  :٨ص )) حمق التقول((نقل الزاهد الكوثري يف 

ينتفع بزيارة القبور واالستغاثة بنفوس األخيار من األموات، يف استنـزال اخلريات : كالم
بة اليت دفن فيها، فإذا زار احلي واستدفاع امللمات، فإن للنفس بعد املفارقة تعلقا ما بالبدن وبالتر

 .تلك التربة وتوجهت نفسه تلقاء نفس امليت حصل بني النفسني مالقات وإفاضات

  ومنهم مشس الدين حممد الرملي
 -  سئل ٣٨٢ص٣ج  للهيتمي)) الفتاوى الفقهية الكربى((املطبوع على هامش )) فتاويه((ففي 

عند الشدائد يا شيخ فالن يا رسول اهللا وحنو  عما يقع من العامة من قوهلم -أي الشيخ الرملي
ذلك من االستغاثة باألنبياء واملرسلني واألولياء والعلماء والصاحلني، فهل ذلك جائز أم ال ؟ 
فأجاب بأن االستغاثة باألنبياء واملرسلني واألولياء والعلماء والصاحلني جائزة ، وللرسل واألنبياء 

تـهم، ألن معجزة األنبياء وكرامات األولياء ال تنقطع واألولياء والصاحلني إغاثة بعد مو
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مبوتـهم ،أما األنبياء فألنـهم أحياء يف قبورهم يصلون وحيجون كما وردت به األخبار ، 
وتكون اإلغاثة منهم معجزة هلم، والشهداء أيضا أحياء شوهدوا نـهارا جهارا يقاتلون الكفار، 

ق على أنه يقع من األولياء بقصد وبغري قصد أمور وأما األولياء فهي كرامة هلم فإن أهل احل
خارقة للعادة، جيريها اهللا تعاىل بسببهم، والدليل على جوازها أنـها أمور ممكنة ال يلزم من 
جواز وقوعها حمال، وكل ما هذا شأنه فهو جائز الوقوع، وعلى الوقوع قصة مرمي ورزقها اآليت 

قصة أيب بكر وأضيافه كما يف الصحيح، وجريان النيل من عند اهللا على ما نطق به التنـزيل، و
يا : حىت قال ألمري اجليش" نـهاوند"بكتاب عمر ، ورؤيته وهو على املنرب باملدينة جيشه بـ

 حمذرا له من وراء اجلبل لكمني العدو هناك، ومساع سارية كالمه ، وبينهما -  اجلبل- سارية 
وقد جرت خوارق على أيدي الصحابة . ر بهمسافة شهرين، وشرب خالد السم من غري التضر

وباجلملة ما جاز أن يكون معجزة لنيب . والتابعني ومن بعدهم ال ميكن إنكارها لتواتر جمموعها
  .جاز أن يكون كرامة لويل، ال فارق بينهما إال التحدي 

  ومنهم شيخ اإلسالم زكريا األنصاري
ويتوسل به صلى اهللا عليه وسلم  : رته يف كتاب احلج وعبا)) شرح املنهج((فقد ذكر ذلك يف 

وكذلك تالميذه . وقد ذكرنا ذلك يف آداب الزيارة.الزائر يف حق نفسه ويستشفع به إىل ربه
)) منهاج الطالبني((اخلطيب الشربيين والرملي واهليتمي، ذكروا كلهم ذلك يف شروحهم على 

اجلوهر املنظم يف زيارة قرب النيب ((وقد ذكرنا أيضا عبارة ابن  حجر اهليتمي يف . يف كتاب احلج
  )). املعظم
  اإلمام احمللي: ومنهم

  .يف كتاب احلج )) يف شرحه على املنهاج((ذكر ذلك أيضا 
  اإلمام احلافظ السخاوي: ومنهم 
من تشفع جباهه صلى اهللا عليه وسلم وتوسل بالصالة عليه :  ٢٩ص )) القول البديع((قال يف 

إن إجابة املتوسلني جباهه عقب توسلهم يتضمن معجزات :  قيلبلغ مراده وأجنح قصده، ولو
وحسبك  قصة املهاجرة اليت مات ولدها مث أحياه اهللا عز . كثرية بعدد توسالتـهم لكان أحسن

  . وجل هلا ملا توسلت جبنابه الكرمي اهـ  
   احلافظ عماد الدين ابن كثري: ومنهم

 عن احلاكم والبيهقي وابن عساكر قصة توسل  نقال٨١ص ١ج)) البداية والنهاية((فقد ذكر يف 
 قصة الرجل الذي جاء إىل قرب ٩١ ص ٧آدم بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ، وذكر أيضا يف ج 
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إسنادها صحيح، وذكر أيضا أن شعار املسلمني : النيب صلى اهللا عليه وسلم  وتوسل به، وقال 
  .   اهـ ٣٢٤ص٦يف قتال مسيلمة يا حممداه كما يف ج

 -ولو أنـهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا اهللا : وذكر عقب تفسري قوله تعاىل: قلت
وقد ذكر مجاعة منهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ : اآلية قصة العتيب مع األعرايب ، ونص عبارته

كنت جالسا عند قرب النيب صلى اهللا : احلكاية املشهورة عن العتيب قال))  الشامل((يف كتابه 
ولو أنـهم إذ : السالم عليك يا رسول اهللا، مسعت اهللا يقول: سلم  فجاء أعرايب فقال عليه و

ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا اهللا واستغفر هلم الرسول لوجدوا اهللا توابا رحيما، وقد جئتك 
  : مستغفرا لذنيب، متشفعا بك إىل ريب، مث أنشأ يقول

  القاع واألكمفطاب من طيبهن يا خري من دفنت بالقاع أعظمه

  فيه العفاف وفيه اجلود  والكرم    نفسي الفداء لقرب  أنت ساكنه 
يا عتيب : مث انصرف األعرايب ، فغلبتين عيناي فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم  يف النوم فقال

  .احلق األعرايب فبشره أن اهللا قد غفر له اهـ 
   تنبيه

ليس حمل )): خالصة الوفاء((دي يف  قال السيد السمهو١٦١ص)) شواهد احلق((ويف 
االستدالل برؤيا العتيب، فإن األحكام ال تثبت بالرؤيا، وإمنا حمل االستدالل كون العلماء 

وذكر كثري من علماء املذاهب األربعة يف كتب . استحسنوا للزائر اإلتيان مبا قاله األعرايب 
ومن : ى اهللا عليه وسلم ، فقالوااملناسك قصة األعرايب والعتيب عند ذكرهم زيارة النيب صل

  .أحسن ما يقول الزائر ما جاء عن العتيب إخل اهـ 
 يستحسنون تلك األبيات إىل عصرنا هذا ، فإين رأيت نبل ما زال املتقدمون واملتأخرو: قلت

مرارا أبيات ذلك األعرايب مكتوبة يف جدار احلجرة الشريفة النبوية صلى اهللا على ساكنها 
ول ما رأيت مكتوبة بنحاس صيغ أو حنوها، مث رأيت بعد ذلك مكتوبة خبط وسلم، وكان أ

  .هـ ١٤١٨واضح حسن جدا، وكان آخر ذلك سنة 
، ))املستدرك((  اإلمام احلافظ أبو عبد اهللا احلاكم يف كتابه ٧٦ص )) املفاهيم((ومنهم كما يف 

  . فقد ذكر فيه حديث توسل آدم بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وصححه
  نهم إمام القراء احلافظ مشس الدين حممد بن حممد اجلزريوم

ويسأل اهللا بأمسائه العظام : يف فصل آداب الدعاء)) عدة احلصن احلصني((فقد قال يف كتابه 
  . احلسىن، ويتوسل إىل اهللا بأنبيائه والصاحلني اهـ 
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  ومنهم احلافظ العسقالين 
 قربه صلى اهللا عليه وسلم  وتوسل به  قصة الذي جاء إىل٤٩٥ ص٢ج)) فتح الباري((ذكر يف 

  . وصحح سندها 
  ومنهم اإلمام املفسر القرطيب

قصةَ األعرايب الذي قدم . اآلية. ولو أنـهم إذ ظلموا أنفسهم: فقد ذكر يف تفسري قوله تعاىل 
بعد دفنه صلى اهللا عليه وسلم بثالثة أيام، فرمى بنفسه على قربه صلى اهللا عليه وسلم وحثا على 

  اهـ" آداب زواِر ضرحيه صلى اهللا عليه وسلم" وقد ذكرناها بكماهلا يف. سه من ترابهرأ
  ومنهم املاوردي

   ١٢٤ص )) األحكام السلطانية (( ذكر اإلمام أقضى القضاة املاوردي قصة العتيب يف كتابه 
  نابت بن إمساعيل بن علي بن حممد املكي الشافعي : ومنهم 

  :أن له نظما كثريا منه قوله: ١٩٥ص١٠خاوي ج للس)) الضوء الالمع((ففي 
 إمـام الرسل  خري  األنبياء تشفع يا مسيء بذي املعايل

  يروم األمن حلَّ عن الشقاء  كرمي األصل طـه  من أتاه
  وسلم يف الصباح ويف املساء    عليه صالة ريب كـل حني

، وقرأ على اخلطيب أيب وكان الشيخ نابت بن إمساعيل قد حفظ القرآن والبهجة واإلرشاد 
  .  هـ ٨٨٧تويف رمحه اهللا سنة . الفضل النويري البخاري وغريه 

  ومنهم الشيخ العلوي بن السقاف
وقال العالمة عبد الرمحن بن حممد بن احلسني بن عمر املشهور با علوي مفىت الديار احلضرمية 

بن حممد اجلعفري ما  نقال عن الشيخ العلوي بن السقاف ٢٩٧ص )) بغية املسترشدين((يف 
التوسل باألنبياء واألولياء يف حياتـهم وبعد وفاتـهم مباح شرعا، كما وردت به السنة : نصه

الصحيحة كحديث آدم عليه السالم حني عصى، وحديث من اشتكى عينيه، وأحاديث 
 الشفاعة، والذي تلقيناه عن مشاخينا وهم عن مشاخيهم وهلم جرا أن ذلك جائز ثابت يف أقطار
البالد، وكفى بـهم أسوة، وهم الناقلون لنا الشريعة، وما عرفنا إال بتعليمهم لنا، فلو قدرنا أن 

وقول الشخص املؤمن يا . املتقدمني كفروا كما يزعمه هؤالء األغبياء لبطلت الشريعة احملمدية 
 جماز ال فالن عند وقوعه يف شدة داخل يف التوسل باملدعو إىل اهللا تعاىل، وصرف النداء إليه

حقيقة، واملعىن يا فالن أتوسل بك إىل ريب أن يقيل عثريت أو يرد غائيب مثال، فاملسؤول يف 
احلقيقة هو اهللا تعاىل، وإمنا أطلق االستعانة بالنيب أو الويل جمازا، والعالقة بينهما أن قصد 
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 وارد يف الشخص التوسلَ بنحو النيب صار كالسبب، وإطالقه على املسبب جائز شرعا وعرفا،
القرآن والسنة كما هو مقرر يف علم املعاين والبيان، نعم ينبغي تنبيه العوام على الفاظ تصدر 
منهم، تدل على القدح يف توحيدهم، فيجب إرشادهم وإعالمهم بأن ال نافع وال ضار إال اهللا 

يه عليه الصالة تعاىل، ال ميلك غريه لنفسه ضرا وال نفعا إال بإرادة اهللا تعاىل، وقال تعاىل لنب
 سئل السيد عمر البصري عن قول" فائدة. "قل إين ال أملك لكم ضرا وال رشدا: والسالم
قول العامة يا فالن شي هللا غري عربية، لكنها من : إخل فأجاب" شي هللا يا فالن" الشخص

مولدات أهل العرف، ومل حيفظ ألحد من األئمة نص يف النهي عنها، وليس املراد بـها يف 
قهم شيئا يستدعي مفسدة احلرام أو املكروه، ألنـهم إمنا يذكرونـها استمدادا أو تعظيما إطال

  .ملن حيسنون فيه الظن اهـ
  الفصل اخلامس يف املتوسلني من األنبياء عليهم الصالة والسالم 

  توسل أبينا آدم عليه وعلى نبينا الصالة والسالم
: ٦١للهيتمي ص)) اجلوهر املنظم ((و: ١٦٢ -١٦١لإلمام السبكي ص ))شفاء السقام((ويف 

قال رسول : أن احلاكم أبا عبد اهللا بن البيّع روى بسنده عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال
يا رب أسألك حبق حممد ملا : ملا اقترف آدم عليه السالم باخلطيئة قال:  اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يا رب ألنك ملا خلفتين : دا ومل أخلقه؟ قاليا آدم وكيف عرفت حمم: غفرت يل، فقال اهللا
بيدك ونفخت يف من روحك رفعت رأسي، فرأيت على قوائم العرش مكتوبا ال إله  إال اهللا 

صدقت يا : حممد رسول اهللا، فعرفت أنك مل تضف إىل امسك إال أحب اخللق إليك، فقال اهللا
قال . وال حممد ما خلقتكآدم، إنه ألحب اخللق إيل، إذ سألتين حبقه فقد غفرت لك، ول

ملا اعترف آدم عليه السالم ، ورواه البيهقي : ويف نسخة. هذا حديث صحيح اإلسناد: احلاكم
  . وهو آخر األنبياء من ذريتك:وذكره الطرباين وزاد فيه )) دالئل النبوة((أيضا يف 

 يف درجته، واعلم أن هذا احلديث روي مرفوعا وموقوفا بطرق كثرية، واختلفت أقوال العلماء
إنه باطل موضوع، : فصححه احلاكم كما مر، وحسنه بعضهم وضفعه آخرون، بل قال بعضهم

  .وقالوا تفرد به عبد الرمحن بن زيد بن أسلم واتـهموه بالوضع 
وجدت هلذا احلديث : ٢٤٩ - ٢٤٧ص )) رفع املنارة ((وقال الشيخ حممود سعيد ممدوح يف 
حدثنا أبو جعفر حممد بن عمرو : حلسن بن بشران قالشاهدا قويا، فقد أخرج احلافظ أبو ا

حدثنا أمحد بن إسحاق بن صاحل حدثنا حممد بن صاحل ثنا حممد بن سنان العوقي ثنا إبراهيم بن 
مىت : قلت يا رسول اهللا: طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد اهللا بن شقيق عن ميسرة قال
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 السماء فسواهن سبع مسوات، وخلق العرش ملا خلق اهللا األرض واستوى إىل: كنت نبيا ؟ قال
حممد رسول اهللا خامت األنبياء، وخلق اهللا اجلنة اليت أسكنها آدم وحواء : كتب على ساق العرش 

فكتب امسي على األبواب واألوراق والقباب واخليام وآدم بني الروح واجلسد، فلما أحياه اهللا 
ه سيد ولدك، فلما غرمها الشيطان تابا واستشفعا تعاىل نظر إىل العرش فرأى امسي فأخربه اهللا أن

ونقله عنه ابن تيمية يف )) الوفا بفضائل املصطفى ((بامسي إليه وأخرجه ابن اجلوزي يف 
 مستشهدا به، وذكره شيخنا العالمة احملقق السيد عبد اهللا بن الصديق ١٥٠ص٢ج)) الفتاوي((

إسناد هذا احلديث قوي، وهو :  وقال١٣٩ص) )الرد احملكم املتني((الغماري نور اهللا مرقده يف 
: أقوى شاهد وقفت عليه حلديث عبد الرمحن بن زيد  اهـ مث قال الشيخ حممود سعيد ممدوح

فالصواب أن إسناد هذا . إسناد هذا احلديث مسلسل بالثقات ما خال راو واحد صدوق 
حمذوف من )) فع املنارةر((وما نقلناه من . احلديث من شرط احلسن على األقل انتهى باختصار

  . بعض النسخ، فتنبه لذلك
فعلم مما ذكرناه ثبوت توسل أبينا آدم بنبينا حممد عليهما أفضل الصالة والسالم، وتبني أن من 
جعل هذا احلديث موضوعا ال يعول على قوله هذا وإن كان إماما فاضال، فإن اهللا يظهر احلق 

  .يتبع على لسان من شاء من عباده واحلق أحق أن 
  توسل سيدنا رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم  

بسنده عن )) األوسط((و)) الكبري((أن الطرباين روى يف معجميه )) الرد احملكم املتني(( ويف 
ملا ماتت فاطمة بنت األسد أم علي رضي اهللا عنهما دخل : أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال

رمحك اهللا يا أمي كنت : وسلم فجلس عند رأسها فقالعليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
أمي بعد أمي، جتوعني وتشبعيين وتعرين وتكسيين ومتنعني نفسك طيبا وتطعميين تريدين بذلك 
وجه اهللا والدار اآلخرة، مث أمر أن تغسل ثالثا ثالثا، فلما بلغ املاء الذي فيه الكافور وضعه 

 خلع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قميصه فألبسها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  بيده، مث
إياه وكفنها بربد فوقه، مث دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أسامة بن زيد وأبا أيوب 
األنصاري وعمر بن اخلطاب وغالما أسود حيفرون، فحفروا قربها، فلما بلغوا اللحد حفره 

رابه بيده، فلما فرغ دخل فيه رسول صلى اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  بيده، وأخرج ت
اهللا الذي حيىي ومييت وهو حي ال ميوت اغفر ألمي فاطمة بنت : عليه وسلم فاضطجع فيه وقال

األسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها حبق نبيك واألنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم 
  . س وأبو بكر رضي اهللا  عنهماالرامحني، وكرب عليها أربعا، وأدخلها اللحد هو والعبا
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رجاله رجال الصحيح غري روح بن صالح، )): جممع الزوائد((قال احلافظ نور الدين اهليثمي يف 
وقد وثقه ابن حبان واحلاكم وفيه ضعف، وقد أطال الشيخ حممود سعيد ممدوح الكالم يف روح 

صدوق واحلديث وحاصل ما تقدم أن روح بن صالح : ابن صالح مث قال يف آخر كالمه 
 ففيه ما يقتنع به طالب احلق ١٥٥ -١٤٧ص )) رفع املنارة((حسن اإلسناد، فانظر كتابه 

  .املنصف إذا كانت له أدىن معرفة بعلم اجلرح والتعديل واهللا املوفق 
 أن الطرباين روى عن أمية بن عبد اهللا بن خالد بن أسيد ١٩٧ص )) الرد احملكم املتني((ويف 
رواته :قال احلافظ املنذري .  صلى اهللا عليه وسلم  يستفتح بصعاليك املسلمنيكان النيب: قال

  .رواة الصحيح وهو مرسل اهـ
كان :  أن الطرباين روى بعدة طرق ما لفظه٢٣٣حملمود سعيد ممدوح ص )) رفع املنارة ((ويف 

يف : الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستفتح بصعاليك املهاجرين، وأن احلافظ اهليثمي ق
  . رواه الطرباين ورجال الرواية األوىل رجال الصحيح اهـ٢٦٢ص١٠ج))جممع الزوائد((

كان صلى اهللا عليه وسلم يستفتح ويستنصر بصعاليك املسلمني رواه ابن )) اجلامع الصغري((ويف 
  ))الكبري(( أيب شيبة والطرباين يف 

مسعت رسول : اهللا عنه قال عن أيب الدرداء عومير رضي ١٣٩ص )) رياض الصاحلني((ويف 
رواه أبو داود . ابغوين الضعفاء فإمنا تنصرون وترزقون بضعفائكم: صلى اهللا عليه وسلم  يقول

. أي اطلبو يل صعاليك املسلمني أستعني بـهم على أعدائكم: وقوله ابغوين. بإسناد جيد اهـ
لشريفة واألنبياء من قبله، فثبت مبا ذكرناه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم توسل حبق ذاته ا

وأنه استنصر بصعاليك املسلمني واملهاجرين، وبذلك احنلت عقدة اخلالف والنـزاع يف جواز 
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخطأ يف : التوسل ومنعه إذا ال يقول مؤمن باهللا واليوم اآلخر

يقتنع املنصف بذلك وليتحرر فل. ذلك التوسل المجاع األمة على عصمته، وأنه القدوة واألسوة
  .عن التعصب، وليختر لنفسه ما ينفعه لدى وقوفه أمام ربه 

)) رياض الصاحلني((وقد رودت أحاديث أخرى يف أن النصر والرزق بضعفاء املسلمني، ففي 
أيضا روى البخاري يف صحيحه مرسال عن مصعب بن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنهما 

هل تنصرون :  على من دونه، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلمرأى سعد أنّ له فضال: قال
ورواه احلافظ أبو بكر الربقاين يف صحيحه متصال عن مصعب عن . وترزقون إال بضعفائكم 

  .أبيه رضي اهللا عنه 
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وذكر البخاري هذا احلديث يف كتاب اجلهاد يف باب من استعان بالضعفاء والصاحلني يف 
أي استعان بربكتهم ودعائهم، : ٨٨ص ٦ج ))فتح الباري((قالين يف احلرب، وقال احلافظ العس

ويف رواية النسائي إمنا نصر اهللا هذه األمة بضعفتهم بدعواتـهم وصالتـهم وإخالصهم، ويف 
  . وأخرجه أبو نعيم يف احللية اهـ.  رواية أخرى ينصر املسلمون بدعاء املستضعفني

أي :  قوله ترزقون٧٥ص٢ج)) ياض الصاحلنيدليل الفاحلني شرح ر((وقال ابن عالن يف 
أي بربكة وجود : ترزقون املطر والفيء وغريمها مما تنتفعون به، وقوله وتنصرون بضعفائكم

  .صعاليك املسلمني ودعائهم لكم اهـ 
 الفصل السادس يف املتوسلني من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

  اهللا عنهمنهم أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي 
روى البخاري عن أنس رضي اهللا عنه أن عمر بن اخلطاب استسقى بالعباس بن عبد املطلب 

. فيسقون: اللهم إناكنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا قال: فقال
استسقى عمر بن : أخرج الزبري بن بكار عن ابن عمر قال: ٤٩٧ص٢ج ))فتح الباري((ويف 

إن : اخلطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد املطلب فذكر احلديث، وفيه فخطب الناس عمر فقال
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد فاقتدوا أيها الناس برسول 

عام وذكر ابن سعد وغريه أن . اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عمه العباس واختذوه وسيلة إىل اهللا
  . ١٨الرمادة كان سنة 

  ومنهم معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه
روى أبو زرعة الدمشقي يف تارخيه )): تلخيص احلبري((قال احلافظ ابن حجر العسقالين يف 

ورواه أيضا أبو القاسم الاللكائي يف . بسند صحيح أن معاوية استسقى بيزيد بن األسود
عن : ٢٠٢ص٤ج ))صفة الصفوة((وروى ابن اجلوزي يف . يف كرامات األولياء منه)) السنة((

سليم بن عامر اخلبائري أن الشام قحطت فخرج معاوية بن أيب سفيان وأهل دمشق يستسقون، 
أين يزيد بن األسود اجلرشي؟ فناداه الناس قأقبل يتخطى، فأمره : فلما قعد معاوية على املنرب قال

اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن األسود، يا :  معاويةمعاوية فصعد املنرب فقعد عند رجليه فقال
يزيد ارفع يديك إىل اهللا، فرفع يديه، ورفع الناس، فما كان أوشك أن ثارت سحابة يف الغرب 

وذكر توسل معاوية . كأنـها ترس، وهبت هلا ريح فسقتنا حىت كاد الناس أن ال يبلغوا منازهلم
.  باختالف يسري يف اللفظ١٣٧ص٤ج ))ري أعالم النبالءس((بيزيد بن األسود احلافظ الذهيب يف 

روى اإلمام أمحد يف الزهد أن معاوية استسقى )) تلخيص احلبري((وقال احلافظ العسقالين يف 
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يف باب )) فتح العزيز بشرح الوجيز(( وقال الرافعي رمحه اهللا يف . بأيب مسلم اخلوالين
كابر وأهل الصالح سيما من أقارب رسول من آداب االستسقاء أن يستسقى باأل: االستسقاء

  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  استسقى عمر بالعباس ومعاوية بيزيد بن األسود
  ومنهم خالد بن الوليد سيف اهللا املسلول رضي اهللا عنه

فقد سبق يف باب التربك بشعره صلى اهللا عليه وسلم أن البيهقي عقد بابا الستنصار خالد يوم 
: ١١٣ص٧ج))يف البداية والنهاية((وقال ابن كثري .  ناصيته صلى اهللا عليه وسلمالريموك بشعر

وقد روي أن خالدا سقطت قلنسوته يوم الريموك وهو يف احلرب، فجعل يستحث يف طلبها 
إن فيها شيئا من شعر ناصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإنـها : فعوتب يف ذلك، فقال

تـهذيب األمساء ((وقال النووي يف . نصرت بـها اهـما كانت معي يف موقف إال 
كان يف قلنسوة خالد شعر من شعر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستنصر به )): واللغات

  ويتربك به فال يزال منصورا اهـ
  ومنهم بالل بن احلارث املزين رضي اهللا عنه

أصاب الناس قحط يف : قالبسنده عن مالك الدار )) شفاء السقام ((روى اإلمام السبكي يف 
يا : زمان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، فجاء رجل إىل قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

ائت عمر : رسول اهللا استسق اهللا ألمتك فإنـهم قد هلكوا، فأتاه رسول اهللا يف املنام فقال
الرجل عمر فأخربه عليك الكيس الكيس، فأتى : فاقرأه السالم وأخربه أنـهم مسقون، وقل له

تاج ((والكيس الرفق، ففي . يا رب ما آلو إال ما عجزت عنه: فبكى عمر رضي اهللا عنه مث قال
)) البداية والنهاية (( وقال ابن كثري يف . الكيس يف األمور جيري جمرى الرفق فيها))  العروس 

زمن عمر بن روى احلافظ أبو بكر البيهقي بسنده عن مالك أصاب الناس قحط يف : ٩١ص٧ج
يا رسول اهللا استسق ألمتك : اخلطاب فجاء رجل إىل قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال

وقال احلافظ العسقالين يف . وهذا إسناد صحيح: مث قال احلافظ ابن كثري. فإنـهم قد هلكوا
والذي . روى هذا احلديث ابن أيب شيبة بإسناد صحيح: ٤٩٦- ٤٩٥ص٢ج))فتح الباري((

وقال احملدث حممد زاهد . ام املذكور هو بالل بن احلارث املزين أحد الصحابة اهـرأى املن
أخرج هذا احلديث البخاري يف تارخيه : ١٢- ١١ص)) حمق التقول((الكوثري يف كتابه 

وهذا احلديث نص على عمل : وقال الكوثري أيضا. خمتصرا، وأخرجه ابن أيب خيثمة مطوال
هللا عليه وسلم بعد وفاته حيث مل ينكر على بالل أحد منهم الصحابة يف االستسقاء به صلى ا

  . مع بلوغ اخلرب إليهم وما يرفع إىل أمري املؤمنني يذيع ويشيع فهذا يقطع ألسنة املتقولني
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وحمل االستشهاد من هذا األثر طلب بالل : ١٧٤ص)) شفاء السقام((وقال السبكي أيضا يف 
صلى اهللا عليه وسلم  بعد موته يف مدة الربزخ، وال مانع ابن احلارث املزين االستسقاء من النيب 

  .من ذلك فإن دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم  لربه تعاىل يف هذه احلالة غري ممتنع اهـ
أن عقبة بن عامر الصحايب رضي اهللا عنه شهد فتوح الشام، )) تـهذيب األمساء واللغات((ويف 

اهللا عنه بفتح دمشق، ووصل املدينة يف سبعة أيام وهو كان الربيد إىل عمر بن اخلطاب رضي 
ورجع منها إىل الشام يف يومني ونصف بدعائه عند قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

   . مثان ومخسني اهـ ٥٨تويف رضي اهللا عنه مبصر سنة . وتشفعه به يف تقريب طريقه
  ي احلارث بن يزيد البكر: الصحايب ويقال ومنهم احلارث بن حسان

أن اإلمام أمحد روى بسنده عن أيب : ماحاصله ١٢٨- ١٢٧ص١ج)) البداية والنهاية (( ويف 
وائل أن احلارث بن حسان خرج إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فمر بالربذة فإذا عجوز 

يا عبد اهللا، إن يل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حاجة فهل أنت : من بين متيم، فقالت له
غي إليه؟ فحملها فأتى املدينة، وإذا راية سوداء ختفق، وبالل متقلد السيف بني يدي رسول مبل

يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها، : ما شأن الناس؟ قالوا: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
هل كان بينكم وبني بين متيم : فجلست فاستأذنت عليه، فأذن يل فدخلت وسلمت، فقال: قال

نعم، وكانت لنا الدبرة عليهم، ومررت بعجوز من بين متيم فسألتين أن أمحلها : تشيء؟ فقل
إليك وها هي بالباب، فأذن هلا فدخلت، مث خاصمته بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

: فقلت: ، تدِعي أنـها لبين متيم قبيلتها، ويدعي هو أنـها لعشريته،  قال احلارث "الدهناء"يف 
محلت هذه األمة وال أشعر أنـها كانت يل " معزاء محلت حتفها"ي ما قال اُألولُ إن مثل

إن عادا : هيه وما وافد عاد ؟ قلت: خصما، أعوذ باهللا وبرسوله أن أكون كوافد عاد، قال
فمر مبعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه اخلمر ويغنيه " قيل: "قحطوا فبعثوا وافدا هلم يقال له

اللهم إنك : اجلرادتان، فلما مضى الشهر خرج إىل جبال تـهامة، فقال :  يقال هلماجاريتان
تعلم أين مل أجئ إىل مريض فأداويه، وال إىل أسري فأفاديه، اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه، 
فمرت به سحابات سود، فنودي منها اختر، فأومأ إىل سحابة منها سوداء فنودي منها خذها 

وكانت املرأة والرجل إذا بعثوا وافدا هلم :  تبقي من عاد أحدا، قال أبو وائل رمادا رمددا، ال
وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وأورد هذا احلديث  غري . ال تكن كوافد عاد: قالوا

  .مبعناه وحذف يسري )) البداية والنهاية((واحد من املفسرين كابن جرير وغريه، انتهى ما يف 
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)) معجم الوسيط((، وقوله الدبرةُ يف ))معجم الوسيط((يعين جهة وناحية كما يف قوله وجها 
جعل اهللا عليهم : يقال)) تاج العروس (( وشرحه )) القاموس (( الدبرة الظفر والنصرة، ويف 

)) تاج العروس (( وشرحه )) القاموس (( الدبرة أي اهلزمية يف القتال، وقوله رمادا رمددا يف 
الرّمِدد )) : النهاية(( وقال ابن األثري يف . دَِدا كِزبِرج ودرهم أي كثري دقيق جدارمادا ِرم

موضع لتميم بنجد، ويقصر، " الدهناء)) "القاموس (( ويف . بالكسر املنتاهي يف اإلحتراق والدقة
 الدهناء بفتح أوله وسكون ثانيه)) معجم البلدان (( ويف . أيضا موضع أمام ينبع " الدهناء"و

وهي سبعة أجبل، وقال : من ديار بين متيم معروفة، تقصر ومتد، قال" الدهناء: "قال أبو منصور
  .الوادي الذي يف بالد بين متيم ببادية البصرة يف أرض بين سعد يسمونه الدهناء : اهليثم بن عدي

  .وذكر ابن كثري أيضا هذا احلديث يف تفسري سورة األحقاف من تفسريه املشهور 
أخرج أمحد بإسناد حسن عن احلارث : ٥٧٩- ٥٧٨ ص ٨ج)) فتح الباري (( حلافظ يف وقال ا

  - خرجت أنا والعالء بن احلضرمي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن احلسان البكري قال
  .وما وافد عاد؟اخل اهـ: أعوذ باهللا وبرسوله أن أكون كوافد عاد، قال: احلديث ، وفيه فقلت 

، ورواه أيضا كما يف ٥٨٥ ص٣ام أمحد هذا احلديث بطريقني يف مسنده جروى اإلم: قلت
  .أبو بكر بن أيب شيبة )) أسد الغابة((

فاستعاذة احلارث الصحايب برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع تقرير النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 واحلديث حسن له على ذلك نص صريح يف جواز االستعاذة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،

فليقتنع بـهذا النص املنكرون على جواز التوسل . كما صرح به أبو الفضل احلافظ العسقالين
  .واهللا اهلادي إىل الصراط املستقيم. بذاته صلى اهللا عليه وسلم
  ومنهم عبد اهللا بن الزبري

ثوري حكى سفيان ال: ٢٩ص٣ال بن خلكان ج)) وفيات  األعيان وأنباء أبناء الزمان(( ويف 
لقد رأيت عجبا، كنا بفناء الكعبة أنا وعبد اهللا بن : عن طارق بن عبد العزيز عن الشعيب قال

عمر وعبد اهللا بن الزبري ومصعب بن الزبري وعبد امللك بن مروان، فقال القوم بعد ما فرغوا من 
عته، ليقم رجل منكم فليأخذ الركن اليماين وليسأل اهللا حاجته فإنه يعطي من سا: صالتـهم

اللهم : قم يا عبد اهللا بن الزبري فإنك أول مولود يف اهلجرة، فقام وأخذ بالركن اليماين، مث قال
إنك عظيم ترجى لكل عظيم أسألك حبرمة عرشك وحرمة وجهك وحرمة نبيك عليه الصالة 

قم يا : والسالم أن ال متيتين حىت توليين احلجاز ويسلم على باخلالفة، وجاء حىت جلس، فقال
اللهم إنك رب كل شيء وإليك يصري كل شيء : مصعب، فقام حىت أخذ الركن اليماين، فقال
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أسألك بقدرتك على كل شيء أن ال متيتين من الدنيا حىت توليين العراق وتزوجين سكينة بنت 
اللهم رب : قم يا عبد امللك، فقام وأخذ بالركن اليماين وقال : احلسني، وجاء حىت جلس فقال

سبع، ورب األرض ذات القفر، أسألك حبقك على مجيع خلقك وحبق الطائفني السموات ال
حول بيتك أن ال متيتين من الدنيا حىت توليين شرق األرض ومغربـها وال ينازعين أحد إال أتيت 

: قم يا عبد اهللا بن عمر فقام حىت أخذ بالركن اليماين، مث قال: برأسه، مث جاء حىت جلس فقال
يم أسألك برمحتك الىت سبقت غضبك وأسألك بقدرتك على مجيع خلقك اللهم إنك رمحن رح

فما ذهبت عيناي من الدنيا حىت : قال الشعيب . أن ال متيتين من الدنيا حىت توجب يل اجلنة 
  .رأيت لكل رجل ما سأل، وبشر عبد اهللا بن عمر باجلنة ورؤيت له اهـ

  اخلالصة
نني عمر بن اخلطاب، ومعاوية بن أيب سفيان، لقد ذكرنا من الصحابة املتوسلني أمري املؤم

وسيف اهللا خالد بن الوليد، وبالل بن احلارث املزين، وعقبة بن عامر، واحلارث بن حسان 
فهؤالء الصحابة ثبت عنهم التوسل بنقل العدول الثقات من أعيان . رضي اهللا عنهم أمجعني

احلفاظ والفقهاء واملفسرين كاإلمام العلماء الراسخني يف العلم وأئمة املسلمني وقادتـهم من 
البخاري، والبيهقي، واإلمام السبكي، واإلمام النووي، وشيخ اإلسالم احلافظ بن حجر 
العسقالين، واحلافظ ابن كثري، وأيب القاسم الاللكائي، وأيب زرعة الدمشقي، وغريهم ممن 

ء األئمة تواطئوا ذكرناهم أو مل نذكرهم، أفريى منكرو التوسل بذوات الصاحلني أن هؤال
واتفقوا على اختالق الكذب على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ونسبتهم إىل ما هم 
بريئون منه من التوسل بذوات الصاحلني افتراء عليهم، أو يعتقد املنكرون أن األئمة صدقوا يف 

رتكبوا يف ذلك نسبة التوسل إىل الصحابة لكنهم رضي اهللا عنهم أخطأوا يف ذلك وابتدعوا وا
الفسق والشرك، كال، إن املسلم ليستحيي أن يتفوه مبثل هذا أو يعتقده يف أصحاب رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم، ويف هؤالء األئمة، فإذا انتفى هذان أعين كذب هؤالء احلفاظ واألئمة 

حق، واالعتراف وابتداع الصحابة وارتكابـهم املعاصي يف التوسل مل يبق حينئذ إال االنقياد لل
به، وهو جواز التوسل وإباحته، وكيف ال يكون مشروعا وقد ثبت أن بعض األنبياء عليهم 

  . الصالة والسالم كانوا يتوسلون بذوات الصاحلني كما ذكرناه آنفا
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  الفصل السابع يف املتوسلني من التابعني ومن بعدهم 
  . م إال اهللا تعاىلاعلم أن املتوسلني من التابعني فمن بعدهم ال حيصيه

   منهم اإلمام أبو حنيفة
نقل اإلمام اجلليل الكمال بن اهلمام احلنفي )) هل حنتفل ملولد الرسول((ففي الرسالة املسماة 

ملا زار أبو )) شرح املختار من السادة األحناف((و)) فتح القدير يف مناسك الفارسي((صاحب 
  : حنيفة املدينة وقف أمام القرب الشريف وقال

 جد يل جبودك وارضين برضاك يا أكرم الثقلني يا كنـز  الورى

  أليب حنيفـة  يف  األنام سواك  أنا طامع يف اجلود منك ومل يكن
  ومنهم الضحاك بن قيس املعروف باألحنف 

أصاب : روى ابن بشكوال عن ابن أيب حلمة قال: للحافظ العسقالين)) تلخيص احلبري((ويف 
أين يزيد بن األسود؟ فقام وعليه : الضحاك بن قيس يستسقي فقالالناس قحط بدمشق فخرج 

فما : أي رب إن عبادك تقربوا إليك فاسقهم، قال: برنس مث محد اهللا وأنثى عليه مث قال 
  . انصرفوا إال وهم خيوضون يف املاء

: عن علي بن أيب جملة قال: ٢٠٣-٢٠٢ص٤ج ))صفة الصفوة((وروى ابن اجلوزي يف 
حط بدمشق وعلى الناس الضحاك بن قيس الفهري، فخرج بالناس يستسقي أصاب الناس ق

أين يزيد بن األسود اجلرشي ؟ فلم : أين يزيد بن األسود اجلرشي ؟ فلم جيبه أحد، مث قال: فقال
جيبه أحد، مث قال أين يزيد بن األسود اجلرشي ؟ عزمت عليه إن كان يسمع كالمي إال قام، 

: لناس بوجهه ورفع جانيب برنسه على عاتقيه، مث رفع يديه مث قالفقام وعليه برنس فاستقبل ا
: فانصرف الناس وهم خيوضون املاء، فقال: اللهم يا رب إن عبادك تقربوا إليك فاسقهم، قال

قال احلافظ . فما أتت عليه إال مجعة حىت قتل الضحاك : اللهم إنه قد شهرين فأرحين منه، قال
استسقى : قال سعيد بن عبد العزيز وغريه: ١٣٧ص٤ج ))ءيف سري أعالم النبال((الذهيب 

  . الضحاك بن قيس بيزيد بن األسود فما برحوا حىت سقوا
 أن الضحاك بن قيس خرج يستسقي  بالناس ٦٩٨ص ٦للحافظ العسقالين ج  ))اإلصابة((ويف 

لنسوة طويلة والربنس بضم الباء والنون وإسكان الراء ق. قم يا بكاء اهـ: فقال ليزيد بن األسود
  . واجلمع الربانس 
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  نبدة يسرية من ترمجة يزيد بن االسود
لقد ذكرنا أن أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه والضحاك بن قيس املشهور 
باألحنف بن قيس توسال بيزيد بن األسود، فنذكر طرفا يسريا من ترمجته رمحه اهللا، قال الذهيب 

إن يزيد بن األسود اجلرشي من سادة التابعني بالشام : ١٣٦ص٤ج )) الءسري أعالم النب((يف 
روى : وفيه أيضا. أسلم يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم" زبدين"يسكن بالغوطة بقرية 

حدثين بعض املشيخة أن يزيد بن األسود : احلسن بن حممد بن بكار عن عبد اهللا بن يزيد قال
يا يزيد إنك ملن املقربني، وإن :  هو ورجل فسمع هاتفا يقولاجلرشي كان يسري يف أرض الروم

  . صاحبك ملن العابدين، وما كنا بكاذبني
" زبدين"بلغين أنه كان يصلي العشاء اآلخرة مبسجد دمشق، وخيرج إىل : وقال ابن عساكر

  .فتضيء إبـهامه اليمىن حىت ميشي يف ضوئها إىل القرية اهـ
أخرج ابن أيب الدنيا من طريق هشام بن الغار  : ٦٩٨ص٦ج )) بةاإلصابة يف متييز الصحا((ويف 
قدمين إىل يزيد بن األسود، فدخل عليه : قال يل واثلة بن األسقع: قال يل حبان بن النضر: قال

فمد يده فجعل ميس بـها، وميرها على صدره مرة وعلى وجهه ملوضع كف واثلة من يد 
وقد ذكرنا هذه القصة يف باب التربك بيد من . تصاررسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انتهى باخ

وقال ابن كثري يف . أليب نعيم )) حلية األولياء (( مس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  نقال عن 
إن يزيد بن األسود خمتلف يف صحبته، وله روايات عن  : ٣٢٤ص٨ج ))البداية والنهاية((

حطوا، وقد استسقى به معاوية والضحاك بن الصحابة، وكان أهل الشام يستسقون به إذا ق
إال صلى عندها " زبدين"وذكروا أنه مل يدع شجرة يف قرية . قيس، وكان جيلسه معه على املنرب

  .٧١ركعتني ومات عام
 طبقات الشافعية((ويشبه ما ذكرته من استسقاء الضحاك بيزيد بن األسود ما يف : قلت

واحد بن أمحد بن احلسني الدسكري حج وأنفق  من أن الشيخ عبد ال٢٨٣ص٣ج ))الكربي
ماال صاحلا على ااورين الفقراء باحلرمني، وحكي أن احلجاج عطشوا يف تلك السنة فسألوه 

اللهم إنك تعلم أن هذا بدن مل يعصك قط يف لذة ، مث استسقي : أن يستسقي هلم فتقدم وقال
 ورعا برع يف الفقه وكانت له معرفة كان فقيها صاحلا دينا: فسقي الناس، قال ابن السمعاين

  .باألدب وارتقت درجته وارتفعت ، مات سنة ست ومثانني وأربعمائة 
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  نبذة عن حياة الضحاك بن قيس املتوسل بيزيد بن األسود 
)): اإلصابة يف متييز الصحابة((و)) سري أعالم النبالء((و)) تـهذيب تاريخ ابن عساكر((ويف 

زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم  ومل يره فليس بصحايب وإن كان قد أن األحنف بن قيس أدرك 
أسلم يف حياته صلى اهللا عليه وسلم  لعدم اجتماعه به صلى اهللا عليه وسلم ، وقد قال علي بن 

  .  ودعا له صلى اهللا عليه وسلم. األحنف ليس له صحبة: املديين
: يف مسنده عن األحنف بن قيس قالروى اإلمام أمحد : ٨٨ص٤ج )) سري أعالم النبالء((ففي 

أال أبشرك؟ : بينا أنا أطوف بالبيت يف زمن عثمان إذ لقيين رجل من بين ليث فأخذ بيدي فقال
أما تذكر إذ بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  إىل قومك بين سعد أدعوهم : قلت بلى، قال

إىل خري وما أمسع إال حسنا، إنه يدعو: إىل اإلسالم فجعلت أخربهم وأعرض عليهم ، فقلت 
فما : اللهم اغفر لألحنف، فكان أحنف يقول: فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم  فقال

امسه : ٩٦-٨٧ص٤ج ))سري أعالم النبالء((قال الذهيب يف . شيء أرجى عندي من ذلك
يم، صخر، وشهر باألحنف بن قيس حلنف رجليه وهو العوج وامليل، كان سيد مت: ضحاك وقيل

ما : أسلم يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم  ووفد على عمر، وروى قتادة عن احلسن قال 
كان األحنف يفر من : رأيت شريف قوم كان أفضل من األحنف، وقال خالد بن صفوان

إين أعده لسفر : إنك كبري والصوم يضعفك قال : وقيل لألحنف. الشرف والشرف يتبعه
: صالة األحنف بالليل، وكان يضع أصبعه على املصباح مث يقولكانت عامة : وقيل. طويل

ما محلك يا أحنف على أن صنعت كذا يوم كذا ؟ وقال عبد اهللا بن بكر املزين : حس ويقول
اللهم إن تغفر يل فأنت أهل ذلك، وإن تعذبين فأنا أهل : مسع األحنف يقول: عن موىل األصفر

وروى مسلم . اح، وحواس اإلنسان مشاعره اخلمسةأي اشعر حبرارة املصب" حس"وقوله . ذلك
ابن إبراهيم حدثنا أبو كعب صاحب احلرير حدثنا أبو األصفر أن األحنف استعمل على 

ذهبت عني : وقال مغرية. خراسان، فأجنب يف ليلة باردة فلم يوقظ غلمانه وكسر ثلجا واغتسل
: وى ابن عون عن احلسن قالور. ذهبت من أربعني سنة ما شكوتـها إىل أحد: األحنف فقال

: يا أبا حبر مالك ال تتكلم ؟ قال: ذكروا عند معاوية شيئا فتكلموا واألحنف ساكت فقال
عجبت ملن جيري يف جمرى البول : وقال األحنف. أخشى اهللا إن كذبت وأخشاكم إن صدقت

ملن : رأى األحنف يف يد رجل درمها فقال: وروى هشام عن احلسن قال. مرتني كيف يتكرب
  : ليس هو لك حىت خترجه يف أجر أو اكتساب شكر  ومتثل: يل، قال: هذا ؟ قال

  أنت للمال إذا أمسكته       وإذا أنفقته فاملال لك
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وروى عبد الرمحن بن القاسم املصري الفقيه عن أيب شريح املغافري عن عبد الرمحن بن عمارة 
ن نزل يف قربه، فلما سويته رأيته قد حضرت جنازة األحنف بالكوفة، فكنت فيم: ابن عقبة قال

  . فسح له مد بصري، فأخربت بذلك أصحايب فلم يروا ما رأيت
هذا واهللا : أن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب قال يف األحنف)) : تـهذيب تاريخ دمشق((ويف 
ما وزن : وقال سفيان . لو عاب الناس املاء مل أشربه: مب سدت قومك ؟ فقال: وقيل. السيد

اللهم هب يل : قل األحنف بعقل أحد إال وزنه، وكان عامة صالته الدعاء، وكان من دعائه ع
يقينا تـهون به علي مصيبات الدنيا، وكان كثري النظر يف املصحف، وشتمه رجل فقام إىل 

حسبك : منـزله فتبعه الرجل يسبه ويشتمه حىت بلغ منـزله، فالتفت إليه األحنف وقال له
وجاءه رجل فشتمه فسكت عنه فأعاد . وجدت احللم أنصر يل من الرجال: قالاآلن مث دخل، و

: وقال. واهلفاه ما مينعه من الرد إال هواين عليه: عليه وأحل واألحنف ساكت ، فقال الرجل
خري القول ما صدقه : وقال. قطيعة اجلاهل تعدل صلة العاقل: وقال. لست حبليم ولكين أحتامل

 ينتصفون من ثالثة، شريف من دنيئ، وبر من فاجر، وحليم من أمحق، ثالثة ال: وقال . الفعل
وقال العتاب مفتاح التقايل، والعتاب خري من . األخ املوافق خري من الولد املخالف: وقال
وقال هشام بن عتبة أخو ذي . كان األحنف سيدا جوادا حليما: قال يعقوب بن شيبة. احلقد

ء إىل قوم يف دم وقد طلبوا بدل الدية الواحدة ديتني، شهدت األحنف وقد جا: الرمة الشاعر
أنا  أعطيكم ما : ذلك لكم، فلما سكتوا قال:حنكم بديتني، فقال: احتكموا، فقالوا: فتكلم فقال

إن اهللا عز وجل قضى بدية واحدة، وإن النيب قضي بدية واحدة، : سألتم غري أين قائل لكم شيئا
، وأنتم اليوم تطالبون ، وأخشى أن تكونوا غدا مطلوبني، وإن العرب تتعاطى بينها دية واحدة

وملا مات . فردها إىل دية واحدة: فال ترضى الناس منكم إال مبثل ما شئتم على أنفسكم، فقالوا
ذهب اليوم : األحنف مشى مصعب بن الزبري يف جنازته متقلدا سيفا ليس عليه رداء وهو يقول

  .سع وستني أو سبع وستني أو ثنتني وسبعني تويف سنة ت. احلزم والرأي اهـ ملفقا
ومنهم التابعي اجلليل حممد بن املنكدر اإلمام احلافظ القدوة شيخ اإلسالم أبو عبد اهللا 

  القرشي التيمي املدين
قال مصعب بن عبد اهللا حدثنا : ٣٥٨ص٥ج)) سري أعالم النبالء(( قال احلافظ الذهيب يف 

ملنكدر جيلس مع أصحابه فكان يصيبه صمات، فكان يقوم إمساعيل بن يعقوب التيمي كان ابن ا
: كما هو حىت يضع خده على قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم  مث يرجع، فعوتب يف ذلك فقال

ولد ابن املنكدر . إنه يصيبين خطر فإذا وجدت ذلك استعنت بقرب النيب صلى اهللا عليه وسلم
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وابن عمر وجابر وابن عباس وابن الزبري سنة بضع وثالثني، وحدث عن عائشة وأيب هريرة  
وخالئق من الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني، مات ابن املنكدر سنة ثالثني ومائة أو إحدى 

  .وثالثني هـ 
  املتوسلون من أتباع التابعني فمن بعدهم 

واملتوسلون من أتباع التابعني فمن بعدهم كثريون جدا، لكننا نذكر قليال منهم على ترتيب 
   من امسه حممدف املعجم ونبدأ تربكا ِبحرو

  فمنهم اإلمام الشافعي 
اخلريات احلسان يف مناقب (( قال الشيخ شهاب الدين  أمحد بن حجر اهليتمي املكي يف كتابه 

اعلم أنه مل يزل العلماء وذوو احلاجات يزورون : ٩٤ص ))اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان
ائجهم، ويرون جنح ذلك، منهم اإلمام الشافعي رمحه اهللا ملا قربه، ويتوسلون عنده يف قضاء حو
إين ألتربك بأيب حنيفة وأجيء إىل قربه فإذا عرضت يل : كان ببغداد، فإنه جاء عنه أنه قال

  . حاجة صليت ركعتني وجئت إىل قربه وسألت اهللا عنده فتقضى سريعا
الصبح عند قربه فلم يقنت أن الشافعي صلى )) منهاج النووي((وذكر بعض املتكلمني على 

تأدبا مع صاحب هذا القرب، وذكر ذلك غريه أيضا وزاد أنه مل جيهر : مل؟ قال: فقيل له
بالبسملة، وال إشكال يف ذلك خالفا ملن ظنه، ألنه قد يعرض للسنة ما يرجح ترك فعلها لكونه 

 وأنه عند االحتياج اآلن أهم منها، وال شك أن اإلعالم برفعة مقام العلماء أمر مطلوب متأكد،
إليه لرغم أنف حاسد أو تعليم جاهل أفضل من جمرد فعل القنوت واجلهر بالبسملة للخالف 
فيهما وعدم اخلالف فيه، وألن نفعه متعد ونفع ذينك قاصر، وال شك أيضا أن اإلمام أبا حنيفة 

 تلك القتلة كان له حساد كثريون يف حياته وبعد مماته حىت رموه بالعظائم، وسعوا يف قتله
الشنيعة، وال شك أيضا أن البيان بالفعل أظهر منه بالقول، ألن داللة الفعل عقلية وداللة القول 
وضعية، وهي يتصور فيها التخلف عن مدلوهلا خبالف الداللة الفعلية إذ الداللة على كرم زيد 

 الدواعي اتضح أن بفعله للكرم ال يشبهها الداللة على كرمه بقوله إين كرمي، وإذا متهدت هذه
فعل الشافعي لذلك أفضل من فعله للقنوت واجلهر إظهارا ملزيد التأدب مع هذا اإلمام، وملزيد 
شرفه وعلوه وأنه من أئمة املسلمني الذين يقتدى بـهم وجيب عليهم توقريهم وتعظيمهم، وأنه 

  . حياته اهـممن يستحى منه ويتأدب معه من أن يفعل حبضرته خالف قوله بعد وفاته فكيف يف
أخربنا : ١٢٣ص١للحافظ أيب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي ج  ))تاريخ بغداد((ويف 

: أنبأنا عمر بن إبراهيم املقرئ قال: القاضي أبو عبد اهللا احلسني بن علي بن حممد الصيمري قال
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: ون قالنبأنا علي بن ميم: نبأنا عمر بن إسحاق بن إبراهيم قال: نبأنا مكرم بن أمحد قال
إين ألتربك بأيب حنيفة وأجيء إىل قربه يف كل يوم يعين زائرا، فإذا : مسعت الشافعي يقول

عرضت يل حاجة صليت ركعتني وجئت إىل قربه وسألت اهللا تعاىل احلاجة عنده، فما تبعد عىن 
حمق ((هـ يف كتابه ١٣٧١وقال العالمة احملدث حممد زاهد الكوثري املتوىف . حىت تقضى

تاريخ ((إن توسل اإلمام الشافعي بأيب حنيفة مذكور يف : ٥ص)) ل يف مسألة التوسلالتقو
  .للخطيب بسند صحيح)) بغداد

والعالمة ابن حجر اهليتمي يف كتابه )) مناقب اإلمام الشافعي((وذكر احلافظ البيهقي يف كتابه 
هللا عنه توسل بأهل أن اإلمام الشافعي رضي ا)) الصواعق احملرقة إلخوان الضالل والزندقة(( 

  : البيت حيث قال
 وهـمـو إليه وسيليت آل   الـنيب   ذريعـيت

  بيدي اليمني صحيفيت  أرجو بـهم أعطى غدا
  ومنهم الكالباذي 

التعرف ((وهو الشيخ تاج االسالم حممد بن إسحاق البخاري احلنفي الكالباذي، قال يف كتابه 
   وعليه أتوكل، وعلى نبيه أصلي وبه أتوسل اهـ وباهللا أستعني: ما لفظه)) ملذهب أهل التصوف

  ومنهم ابن كبن

 إن حممد بن سعيد بن علي بن ٢٥٣-٢٥٠ص ٧ج)) الضوء الالمع((قال احلافظ السخاوي يف 
 القرشي الطربي األصل اليماين - بفتح الكاف مث موحدة مشددة وآخره نون-حممد بن كبن 

 ٧٧٦الدين الطربي ويعرف بابن كبن، ولد سنة العدين الشافعي القاضي ربيب القاضي حمب 
من اليمن ونشأ بـها ، وقرأ فنونا شىت حىت صار إماما عاملا فاضال مشاركا يف علوم " عدن"بـ

الدر النظيم يف شرح بسم اهللا ((كثرية، ومهر يف الفقه وتصدى للتدريس واإلفتاء، وصنف 
مفيد، إىل غريمها من نظم ))  الصغرياحلاوي((وهو نكت على )) الفخاوي((و)) الرمحن الرحيم

ونثر، وكان جمتهدا يف خدمة العلم حبيث ال ينام من الليل إال قليال، وكان معتقدا يف بالد اليمن 
بأسره يف التدريس والفتوى واحلديث، شديد التحرز يف النقل جيد القرحية، مات رمحه اهللا تعاىل 

  :بعدن يف اليمن ومن نظمه.  اهـ ٨٤٢سنة 
 جـاه به أمحى وأبلـغ  مقصدي   سوى جاه  النيب حمـمـد ما يل

  أعـدمت يف ظن العذول املعتدي    فلكم به زال العنا عـين  وقـد 
  أبغـيه من نيل العـلى  والسودد  ولكم به نلت املنا  من كـل ما
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  من ذا  األوان واحبسي بل امجدي   يا عني  كفى الدمـع ال تذرينه 
  فلنعـم وصـف  الصابر املتجلد    وتأسفـا يا نفس ال  تأسي أسا

  أضحى يرجي غارة مـن أحـمد   يا قلب ال جتزع وكن خري امرئ 
  ولـعـلّ  تأتيك البشائر يف غـد   فعسى توافـيك الغـوائر ممسيا 

وحكي يل عن صاحب الترمجة أنه ورد إىل القاضي وجيه الدين عبد الرمحن :  قال السخاوي
 املنصور عبد اهللا بن الناصر أمحد بن إمساعيل بالقبض علي، ويؤخذ مين ابن مجيع قاصد من جهة

ألف دينار ، مث ضيق علي يف طلب املال فالتجأت إىل اهللا وأنا متوجه إىل القبلة ونظمت هذه 
ملا فرغت من نظمها والورقة يف يدي ألقي : األبيات يعين املذكورة آنفا، قال صاحب الترمجة

 النيب صلى اهللا عليه وسلم وصاحبيه أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما وقد علي نوم غالب، فرأيت
دخال علي، فقبلت يد النيب صلى اهللا عليه وسلم اليمىن فرفع بيده اليمىن رأسي من حتت ذقين 

. قد جئناك مغريين، والزم الصالة علي يف كل ليلة ألف مرة: وأطرقت، مث قال وهو قائم
مضى النهار حىت وصل أن املنصور أمر احلكام بالثغر بإطالق فانتبهت فرحا مسرورا، فما 

احملبوسني ظلما، وفرج اهللا عين بربكة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومل يلبث املنصور أن مات بعد 
الغارة النصر : قوله يف األبيات غارة وغوائر. ثالثة أيام أو حنوها اهـ باختصار وتصرف يسري

الغوائر مجعها، وكذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم يف املنام مغريين والغوث واإلعطاء والنفع، و
اللهم غرنا بغيث أغثنا به وغارهم اهللا تعاىل )) القاموس((أي مغيثني ناصرين هذا ما ظهر ففي 

  .ويغريهم أصابـهم خبصب ومطر، وغارهم خبري أعطاهم وغار فالنا نفعه 
  الشافعيومنهم  الشيخ حممد بن سليمان الكردي اإلربلي 

نسأله تعاىل احلياة على السنة السنية، والوفاة على )): تنوير القلوب((فقد قال يف آخر كتابه 
  .هذه امللة املرضية، جباه أفضل اخللق عليه وعلى آله أكمل صالة وأمت حتية 

 بن سليمان حسب اهللا الفقيه الشافعي ومنهم العالمة حممد

ونسأله سبحانه وتعاىل ونتوسل إليه جباه أكرم خلقه )): ةالرياض البديع((فقد قال يف آخر كتابه 
  .عليه أن يعاملنا برضاه عنا يف الدنيا واآلخرة اهـ 

  ومنهم الزرقاين 
هـ ١١٢٢العالمة احملدث حممد بن عبد الباقي بن يوسف بن أمحد بن علوان املصري املتويف 

من اهللا سبحانه علي مع )): نيةاملواهب اللد((األزهري املالكي، فإنه قال يف آخر شرحه على 
هـ ، واهللا أسأل من فضله متوسال إليه بأشرف ١١١٧عجزي وضعفي بإمتام هذا الشرح سنة 
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إلمام دار اهلجرة )) شرح املوطأ((وقال أيضا يف أول . رسله أن جيعله لوجهه خالصا اهـ مبعناه
. لكرمي، أن جيعله خالصا لوجههواهللا أسأل من فضله العظيم، متوسال إليه حببيبه ا: مالك بن أنس

أسألك من فضلك، متوسال إليك بأشرف رسلك، أن جتعله : وقال أيضا  يف آخر هذا الشرح 
، وشرح ))املواهب اللدنية((شرحه الكبري على : وله تآليف كثرية منها. خالصا لوجهك اهـ 

 يف األحاديث خمتصر املقاصد احلسنة((، و)) املنظومة البيقونية((على موطأ مالك وشرح 
  )). املشتهرة

 ومنهم ابن عالن 

دليل الفاحلني ((فقد قال وهو احملدث الكبري حممد بن عالن الصديقي الشافعي يف آخر كتابه 
اللهم إنا نسألك خفي لطفك، ودوام جودك، وامتنانك : ما حاصله)) شرح رياض الصاحلني

  . نتهى املراد منهوغفرانك، جباه نبيك سيد املرسلني، صلى اهللا عليه وسلم ا
  ومنهم حممد بن علي الشنواين 
اللهم اختم لنا خبامتة السعادة، واجعلنا )): خمتصر ابن أيب مجرة((فإنه قال يف آخر حاشيته على 

  . من الذين هلم احلسىن وزيادة، جباه سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم 
 ومنهم القاهري 

إن حممد بن عمر بن حممد القاهري : ٢٦٧ ص٨ج)) الضـوء الالمـع ((قال السخاوي يف 
وعرضه على البلقيين وابن امللقن وأجازا )) التنبيه((هـ وكان قد حفظ ٧٦٣الشافعي ولد سنة 

له، واشتغل يف الفقه على النور بن قبيلة وغريه، ومسع من الزين العراقي ومن اهليثمي، وأخذ 
ن باد الفريوزابادي، ولقي مبكة الفرائض واحلساب عن عمه الفخر عثمان، واجتمع يف اليم

روض ((التاج عبد الوهاب بن العفيف اليافعي، ومحل عنه أشياء من تصانيف أبيه كـ
وغريها، وكان حمبا يف العلم، وكان ذا نظم متوسط بارعا يف الفرائض واحلساب، )) الرياحني

ة يذكر أنـها أليب بكر حمبا يف لقاء الصاحلني، راغبا يف التربك بآثارهم حبيث كانت عنده طاقي
  : الشاذيل، وسجادة للشهاب أمحد الزاهد، مع كثرة العبادة واالحتياط يف الطهارة ومن نظمه

  وانظر بفضلك يف أمري ويف أملي    ياسيدي يا رسول اهللا خذ بيدي 
  : إىل أن قال

  أربت على الراسيات الصم يف العظم     جرائمي عظمت أجرامها ولقد 
  . هـ ٨٥٥ة وتويف رمحه اهللا سن
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  ومنهم حممد بن عمر نووي اجلاوي 
واهللا أسأل وبنبيه أتوسل أن أحل حمل القبول، إنه )): كاشفة السجا((فقد قال يف آخر كتابه 

نسأل اهللا : ما لفظه)) سفينة النجا((وقال أيضا يف زيادته يف آخر . خري مأمول، وأكرم مسؤول
 . نيا مسلماالكرمي، جباه نبيه الوسيم، أن خيرجين من الد

  ومنهم عواد 
أسألك اللهم حسن اخلتام جباه سيدنا )): حياة اإلسالم((الشيخ حممد عواد، فقال يف آخر كتابه 

  .حممد خامت الرسل الكرام
  ومنهم حممد بن قاسم بن حممد بن حممد أبو عبد اهللا مشس الدين الغزي 

كرمي املنان املوت على اإلسالم نسأل اهللا ال)): فتح القريب ايب((فقد قال يف آخر كتابه 
واإلميان، جباه نبيه سيد املرسلني، وخامت النبيني وحبيب رب العاملني، حممد بن عبد اهللا صلى اهللا 

بفتح أوله وتشديد ثانيه وفتحه مدينة يف أقصى الشام من ناحية مصر، " غزة " و. عليه وسلم
ليه وسلم وبـها قربه، وولد فيها وفيها مات هاشم بن عبد مناف جد رسول اهللا صلى اهللا ع

اللباب يف (( وقال ابن األثري يف )) معجم البلدان (( ذكر ذلك احلموي يف . اإلمام الشافعي 
  .الغزي بفتح أوهلا ومل يذكر حركة ثانيها )) تـهذيب األنساب 

 ومنهم الترمسي 

 ذوي النظر يف شرح منهج(( العالمة حممد بن حمفوظ بن عبد اهللا الترمسي، فقد قال يف خطبة 
أسأل اهللا  الكرمي، جباه النيب العظيم الرؤوف الرحيم، أن : للحافظ السيوطي)) منظومة علم األثر

  .يوفقين إلمتامه مع الصواب وأن جيعله خالصا لوجهه 
 ومنهم املدين املالكي 

ن قال حممد بن حممد بن عبد اهللا ب: ١١٥ص٩ج)) الضوء الالمع((قال احلافظ السخاوي يف 
  :نظما وقال فيه: إبراهيم املدين املالكي 

جبـاه النيب املصطـفىأ 
 تـوسل 

 إىل اهللا فيما أبتغي وأؤمـل 

  ويف كل حاجيت عليه أعول   وأقصـد باب اهلامشي حمـمـد 
  فعنه مدى ما دمت ال أحتول  حللت محى من ال يـضام  نزيله 
  ينقل فيدفع ذاك الضيم عين و  إذا مسىن ضيم أنـوه باسـمـه 
  مالذي عياذي من به أتوسل   أقول حبييب  يا حمـمـد سيدي 
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  بـها من ضاليل إنىن متعطل   عسى نفحة يا سيد اخللق أهتدي 
 اهـ ٨٨٥ وحفظ بـها القرآن وعدة رسائل ومات سنة ٨٥٩ولد هذا الشيخ باملدينة يف سنة 

  .وعمره ست وعشرون سنة فقط 
  ومنهم أبو عبد اهللا املغريب 

إن الشيخ حممد بن حممد بن حممد : ٢٠٤– ٢٠٣ص٩ج)) الضوء الالمع((سخاوي يف قال ال
من بالد األندلس يف " غرناطة"ابن إمساعيل أبا عبد اهللا املغريب األندلسي القاهري املالكي ولد بـ

تقريبا، ونشأ بـها وأخذ العلم عن مشايخ منهم أبو جعفر أمحد بن إدريس بن سعيد ٧٨٢سنة 
وأجاز له أبو احلسن علي بن عبد اهللا اجلذامي . عنه الفقه وأصوله والعربيةاألندلسي، أخذ 

 فحج ٨٢٥وقاسم بن سعيد العقباين وآخرون من املغرب واملشرق، ودخل القاهرة يف سنة 
واستوطنها، وتصدى لإلقراء فانتفع به الناس طبقة بعد طبقة ال سيما يف العربية، وشرح كال من 

وغريها مما محله عنه الفضالء ، وأنشد قبيل موته بشهر )) القواعد((و)) ةاجلرومي((و)) األلفية((
  : يف حال صحته بعض أصحابه من نظمه

 فيحزن قليب من عظيم خطيئيت  أفكر يف مويت  وبعـد فضيحيت 

  على سوء  أفعايل  وقلة حيليت   وتبكي دما عيين وحق هلا  البكا
  ين  وفقد أحبيت على بعد أوطا  وقد ذاب أكبادي عناء وحسرة 

  وال  سيما  عند اقتراب منييت    إال اهللا أرجـوه دائما  فما  ىل
   جباه  رسول  اهللا  خري  الربية  فنسأل ريب  يف  وفايت  مـؤمنا 

  .  اهـ٨٥٣وتويف رمحه اهللا سنة 
   ٨٣٨ومنهم حممد بن حممد امللقب يف الشام بالشمس ابن الشمس الدمشقي املولود سنة 

قال حممد بن حممد بن حممد بن : ٢٤٥ ص ٩ج)) الضوء الالمع((فظ السخاوي يف قال احلا
  : علي مادحا الرسول عليه أفضل الصالة والسالم 
 عاش بعد املوت فيهم وصبا كل قـلب  بك  يا نشر الصبا 

  إن تكن من حيهم يا مرحبا   ونسيم القـرب  نادى  منشدا 
   ملويت طـربا يرقص الكون   إن أمت يف حبهم وجدا بـهم 
  مجـع  السؤدد  فهو اتىب  سادة  سيدهـم  ال غـرو أن 
  وصل القـوم وكان السببا   أشرف الـخلـق إىل اهللا بـه 
  أعجزالعـجم وأعياالعـربا    يا رسول اهللا يا مـن مدحـه 
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  بشراب األنس ينشى اخلطبا  غث خطيبا لك يف  حان الوفا 
  ومنهم ابن احلاج حممد بن حممد

اللهم ال حترمنا شفاعته، صلى اهللا عليه وسلم وال عنايته، : ٢٦٤ص ١ج)) املدخل((قد قال يف ف
وذكرنا عبارته بكماهلا يف التربك . يف الدنيا واآلخرة جباهه عندك، فإن جاهه عندك عظيم اهـ 

  .بزيارة قربه صلى اهللا عليه وسلم 
  ومنهم سبط املارديين 

نسأل اهللا تعاىل أن )): الرحبية((يين، قال يف آخر شرحه على الشيخ  حممد بن حممد سبط املارد
خيتم لنا خبامتة السعادة وأن يعفو عنا وأن يعاملنا جبميل إحسانه، وأن يدخلنا اجلنة بفضله 

  . وامتنانه، من غري سابقة عذاب وال عتاب، جباه سيدنا حممد واآلل واألصحاب اهـ بلفظه
 ومنهم احلافظ مرتضى الزبيدي 

إن نقش خامت الشيخ اإلمام احلافظ حممد بن حممد بن حممد  )): فهرس الفهارس((الكتاين يف قال 
  : مرتضى الزبيدي احلنفي 

  حممد مرتضى يرجو األمان غدا       جبده وهو أوىف اخللق بالذمم
 ومنهم الشيخ حممد بن حممود الشهري بأيب رمية 

واهللا الكرمي أسأل، و جباه النيب )): ام التجويدهداية املستفيد يف أحك((فقد قال يف خطبة كتابه 
  .الكرمي أتوسل، أن جيعلها خالصة لوجهه الكرمي 

 ومنهم السنوسي

أم (( قال الشيخ أبو عبد اهللا حممد بن يوسف احلسين السنوسي يف خطبة شرحه على 
له سبحانه هذا أوان الشروع يف هذا الشرح املبارك بفضل اهللا الكرمي الوهاب، نسأ)): الرباهني

وقال أيضا يف آخر هذا . وتعاىل أن يعينين على الصواب، جباه سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم
نتوسل إليك يا موالنا يف هذه املطالب كلها بذاتك العلية، مث بنبيك ورسولك سيدنا : الشرح

 اهللا يف وذكر السنوسي التوسل بالنيب صلى. وموالنا حممد ذي النفس الزكية، والشفيع املشفع
  .موضع آخر من هذا الشرح
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  حرف اهلمزة
  ومنهم الباجوري العالمة إبراهيم بن حممد بن أمحد الباجوري 

نسأله سبحانه حسن : ما نصه)) شرح العالمة ابن القاسم الغزي((قال يف آخر حاشيته على 
: من أهل بيتهمث قال مستمدا من رسول اهللا  و. اخلتام، جباه سيدنا حممد عليه الصالة والسالم 

. مددك يا أهل البيت رضي اهللا عنكم ثالث مرات: مددك يا رسول اهللا ثالث مرات، مث قال
  )) . السلم يف فن املنطق((وتوسل به صلى اهللا عليه وسلم  يف أول حاشيته على  

  ومنهم أبوبكر البكري 
 فقد قال يف أول وهو العالمة الفاضل الصاحل الكامل السيد أبو بكر املشهور بالسيد البكري

اللهم إنا نسألك بالطاهر النسب، الكرمي احلسب، خري العجم )): إعانة الطالبني((كتابه 
والعرب، سيدنا حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب، أن متحو من صحائفنا ما زل به البنان، وأخل 

 ولد عدنان، أن أرجو من اهللا الكرمي املنان، جباه سيدنا حممد سيد: وقال يف آخره. به البيان
كفاية األتقياء شرح هداية ((يرزقنا رضاه، وأن يصحح منا ما أفسدناه اهـ وقال أيضا يف 

  . إخل- اللهم إين أسألك وأتوسل إليك وأتشفع عندك بنبيك الطاهر  الكرمي احلسب )): األذكياء
  ومنهم احلافظ الشرجي 

التجريد الصريح خمتصر ((ف وهو اإلمام احلافظ الشيخ أمحد بن عبد اللطيف الشرجي مؤل
أتوسل إىل اهللا بالسادة )): طبقات اخلواص((فقد قال يف آخر كتابه )) صحيح البخاري

املذكورين يف هذا الكتاب أن ينفعنا بـهم وحببهم يف الدينا واآلخرة، وأن يلحقنا بـهم يف 
  . به اهـ مبعناهعافية، وأن يعيد علينا من بركات أنفاسهم الزكية جباه سيدنا حممد وآله وصح

  ومنهم اجلاوي 
النفحـات على (( الشيخ أمحد بن عبد اللطيف اجلاوي الشافعي، فإنه قال يف ختام حاشيته 

قد مت تسويد هذه احلاشية املباركة يف اليوم اخلامس والعشرين من : ما حاصله)) شرح الورقات 
الغفران جباه رسوله احلبيب، صلى هـ وأنا الفقري إىل اهللا ايب، املرجتي منه العفو و١٣٠٦سنة 

  .  اهللا عليه وسلم
  ومنهم املرادي أمحد بن عبد اهللا املرادي احلنبلي 

نسأل اهللا العظيم بامسه : ما لفظه)) الآليل البهية شرح المية ابن تيمية((فإنه قال يف آخر كتابه 
ت من مجع هذا الشرح فرغ: مث قال . العظيم، وجباه نبيه الكرمي، أن يسلك بنا صراطه املستقيم
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هـ من اهلجرة على مهاجرها ١٢٦٣ من مجادى األوىل سنة ٢٣وتعليقه ضحوة الثالثاء نـهار 
  .أفضل الصالة والسالم اهـ 

  ومنهم أمحد بن عبد املنعم بن يوسف بن صيام الدمنهوري 
 نسأله سبحانه)): شرح اجلوهر املكنون((وهو العالمة أمحد الدمنهوري، فقد قال يف آخر 

وتعاىل أن حيسن عاقبتنا يف األموركلها، وأن يدخلنا دار كرامته وحمبينا، من غري حمنة جباه حبيبه 
  .لديه، تفضال منه ال وجوبا عليه، وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم 

  ومنهم احلافظ شيخ اإلسالم ابن حجر العسقالين 
للشيخ حسن بن علي )) اإلستغاثـةاإلغاثة بأدلة ((، و٣٥٢ص)) شواهد احلـق (( ويف 

  :  أن احلافظ ابن حجر العسقالين قال  كما يف ديوانه خبط القلم٢٩و٢١السقاف ص
 جباهك أتقي فصل القـضاء نيب اللـه يا خـري الـربايا

  جـنته يداى  يا رب احلباء  وأرجو يا كرمي العـفو عما
  إىل  دار  النـعيم  بال شقاء  فقل يا أمحد بن علي اذهب
  صالة يف الصباح ويف املساء  عليك سالم رب الناس يتلو

وعلى أولئك الذين ينتقدون أبيات الربدة : املذكور ما نصه)) اإلغاثة((ويف تعليق على كتاب 
لإلمام البوصريي أن ينتقدوا بعد اليوم أبيات احلافظ ابن حجر وغريه من احلفاظ الذين يقولون 

  .ن ذلك اهـ مثل ما يقول البوصريي، بل أكثر م
  ومنهم أمحد بن عمر بن حممد بن السيفي املعروف باملزجد 

 أن اإلمام أمحد بن عمر بن حممد بن عبد ١٣٨ص ))النور السافر عن أخبار القرن العاشر((ويف 
  :قال يف وصف كتابه هذا )) العباب ((الرمحن الشافعي الشهري باملُزجد مؤلف 

 تب القدمية واجلديدةمن الك أال إن العباب  أجـل سفـر 

 وخضت جلمعه كتبا عديدة كتاب قد تعبت  عليه دهـرا 

  وقـد كانت مسافته بعيدة   وقـربت القـصي لـطالبيه 
  فها هـي فيه  بارزة عتيدة   وغصت على اخلبايا يف الزوايا

  : إىل أن قال
 ثوايب مـن  عطاياك  احلميدة  إهلي اجعله يل  ذخرا وضاعف

 رضاك  وجنة  اخللد   املشيدة  جـعل جزائي وجد  بقبوله وا

  وتنقذهم من الكرب الشديدة   جباه  حمـمـد خـري  الربايا 
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  وعـم مجيع عـترته السعيدة   وصل مسلـما أبدا عـلـيه 
  .قوله وتنقذهم كذا يف نسخيت ولعله وتنقذين :  قلت 

انيف املفيدة، والفتاوي السديدة، تويف شيخ اإلسالم العالمة ذو التص)) : النور السافر ((قال يف 
امع على جاللته وحتريه وورعه، أوحد عباد اهللا الصاحلني، أبو السرور أمحد بن عمر املزجد 

هـ، وكان من العلماء املشهورين، وأحد احملققني املعتمدين ، ومل خيلف بعده مثله ، ٩٣٠سنة 
)) حتفة الطالب (( و)) صحاب العباب احمليط مبعظم نصوص الشافعي واأل(( ومن مصنفاته 

يف مخسة آالف ومثامنائة وأربعني بيتا، وزاد على اإلرشاد كثريا من )) منظومة اإلرشاد((و
املسائل والقيود، وفتاوي مجعها ولده حسني بن أمحد، وله غري ذلك، وتفقه به خالئق كثريون، 

بن عمر حبرق، وغريهم، وله منهم أبو العباس الطنبداوي، وابن زياد، واحلافظ الديبع، وحممد 
  :شعر حسن منه

 قال يل  يف حمابر العلماء قلت للفقر أين أنت مقيم

  وعزيز علي قطع اإلخاء  أن بيين  وبينهم  إلخـاء
  .املزجد مبيم مضمومةمث زاي مفتوحة مث جيم مشددة مفتوحة ودال مهملة اهـ : وقوله 

  ومنهم اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل 
الدرر السنية يف (( و٥١ص))حقيقة التوسل والوسيلة على ضوء الكتاب والسنة((ويف كتاب 

قد ثبت أن اإلمام أمحد بن حنبل توسل باإلمام الشافعي رضي اهللا : ٣٠ص)) الرد على الوهابية
إن الشافعي كالشمس للناس وكالعافية : عنهما حىت تعجب ابنه عبد اهللا فقال له اإلمام أمحد

  . للبدن 
  افظ أمحد بن حممد بن أيب بكر بن عبد امللك القسطالين ومنهم احل

لقد كان حصل يل داء أعيا دواؤه األطباء، وأقمت : ٥٩٥ص ٤ج ))املواهب اللدينة ((قال يف 
 ٨٩٣به سنني فاستغثت به صلى اهللا عليه وسلم  ليلة الثامن والعشرين من مجادى األوىل سنة 

ة يف عافية بال حمنة، فبينما أنا نائم جاء رجل معه قرطاس مبكة زادها اهللا شرفا، ومن علي بالعود
يكتب فيه هذا دواء لداء أمحد بن القسطالين من احلضرة الشريفة بعد اإلذن الشريف النبوي، مث 
استيقظت فلم أجد يب واهللا شيئا مما كنت أجده، وحصل الشفاء بربكة النيب صلى اهللا عليه 

ـ يف طريق مكة بعد رجوعي من الزيارة الشريفة لقصد  ه٨٨٥ووقع يل أيضا يف سنة .  وسلم
مصر أن صرعت خادمتنا غزال احلبشة، واستمر بـها أياما فاستشفعت به صلى اهللا عليه وسلم 

لقد أرسله لك النيب صلى اهللا : يف ذلك، فأتاين آت يف مناين ومعه اجلين الصارع لـها فقال
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ا، مث استيقظت وليس بـها قلبة كأمنا نشطت من عليه وسلم، فعاتبته وحلّفته أن ال يعود إليه
. هـ واحلمد هللا رب العاملني٨٩٤عقال، وال زالت يف عافية من ذلك حىت فارقتها مبكة سنة 

  )). القاموس((والقلبة داء وتعب كما يف 
  ومنهم الصاوي 

هية يف شرح اخلريدة الب((الشيخ أمحد بن حممد الصاوي املالكي، فقد قال يف خطبة حاشيته على 
شرعت اآلن يف هذه احلاشية راجيا من اهللا بلوغ املطالب، يف : ما حاصله)) علم التوحيد

  .حصول املآرب، متوسال بأستاذي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وبالنيب إىل اهللا تعاىل 
  حرف احلاء

  ومنهم شيخ احلنابلة اخلالل 
أخربنا القاضي أبو حممد احلسن بن ) )تاريخ بغداد((قال احلافظ اخلطيب البغدادي يف كتابه 

: أنبأنا أمحد بن جعفر بن محدان القطيعي قال: احلسني بن حممد بن رامني االستراباذي قال
ما مهين أمر فقصدت قرب موسى بن جعفر : مسعت احلسن بن إبراهيم أبا علي اخلالل يقول

الحتجاج به، فقد قال وهذا السند يصح ا. فتوسلت به إال سهل اهللا به تعاىل ما أحب اهـ 
وكان أبو حممد احلسن بن احلسني بن حممد بن : ٣٠٠ص٧ج)) تاريخ بغداد((اخلطيب يف 

رامني االستراباذي صدوقا فاضال صاحلا، ومن مشاخيه القطيعي، وكان يفهم الكالم على 
ببغداد اهـ وذكره ابن ٤١٢مذهب األشعري، والفقه على مذهب اإلمام الشافعي، مات سنة 

 فنقل عبارة اخلطيب املذكورة، وزاد أنه سافر ١٣٣ص٣ج )) طبقاته الكربى((ي يف السبك
نزل بغداد : ١١ص١٢ج)): البداية والنهاية((وقال ابن كثري يف . الكثري ولقي شيوخ الصوفية

  . وحدث بـها عن اإلمساعيلي وغريه كان شافعيا كبريا فاضال صاحلا
قطيعة "بن مالك أبو بكر القطيعي، كان يسكن وأما القطيعي فهو أمحد بن جعفر بن محدان 

  . ٣٦٨ وتويف سنة ٢٧٤فإليها نسب، ولد يف سنة " الدقيق
 كان كثري احلديث روى عن عبد اهللا بن ٧٣ص٤قال احلافظ اخلطيب البغدادي يف تارخيه ج

وغري ذلك، )) املسائل((و)) املناسك((و)) التاريخ((و)) الزهد((و)) املسند((أمحد بن حنبل 
ان بعض كتبه غرق واستحدث نسخها من كتاب مل يكن فيه مساع، فغمزه الناس إال أنا مل وك

كان : وعن أيب احلسن بن أيب الفرات قال. نر أحدا امتنع من الرواية عنه وال ترك االحتجاج به
ابن مالك القطيعي منورا مستورا صاحب سنة كثري السماع إال أنه اختلط يف آخر عمره، 

ومل : وقال حممد بن أيب الفوارس.  حىت كان ال يعرف شيئا مما يقرأ عليهوكف بعده وخرق
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فقال كان شيخا صاحلا : يكن يف احلديث بذاك، مسعت أبا بكر الربقاين وسئل عن ابن مالك
غرقت قطعة من كتبه فنسخها من كتاب ذكروا أنه مل يكن فيه مساعه فغمزوه ألجل ذلك وإال 

كنت شديد التنفري عن حال ابن مالك حىت ثبت عندي أنه : لوحدثين  الربقاين قا. فهو ثقة
صدوق ال يشك يف مساعه، وإمنا فيه بله، وملا اجتمعت مع احلاكم أيب عبد اهللا ابن البيع بنيسابور 

تاريخ ((ذكرت له ابن مالك ولينته فأنكر علي وحسن حاله أو كما قال انتهى ما خلصته من 
 كان أبو بكر  أمحد بن جعفر القطيعي ٢١٠ ص ١٦ج )) الءسري أعالم النب((ويف )). بغداد

ثقة زاهد قدمي، : وقال السلمي سألت الدارقطين عنه فقال. شيخا عاملا حمدثا مسند الوقت
قال : ٢٩٠ ص٣ج )) فتح املغيث((وقال احلافظ السخاوي يف . مسعت أنه جماب الدعوة

وما ذكره أبو احلسن بن . سه مقبولإنه صدوق يف نف: وقال الذهيب. إنه ثقة مأمون: احلاكم
  . الفرات غلو وإسراف، وقد كان أبو بكر أسند  أهل زمانه

وما ذكره ابن الفرات مل يثبت : قال العراقي: ٣٨٠ص٢ج)) تدريب الراوي((قال السيوطي يف 
كان أمحد بن : ٢٩٣ص ١١ج)) البداية والنهاية((وقال احلافظ ابن كثري يف . إسناده إليه اهـ 

القطيعي ثقة كثري احلديث، حدث عنه الدارقطين وابن شاهني والربقاين وأبو نعيم جعفر 
واحلاكم ومل ميتنع أحد من الرواية عنه، وال التفتوا إىل ما طعن عليه بعضهم وتكلم فيه بسبب 

فاتضح مما ذكرناه أن . غرق كتبه فاستحدث بعضها من نسخ أخرى، وهذا ليس بشيء اهـ 
فثبت وحتقق بذلك توسل اإلمام أيب علي اخلالل، وهو احملدث . تجاج بههذا السند صاحل لالح

احلافظ شيخ اخلطيب والبيهقي والشيخ أيب إسحاق الشريازي وغريهم الذي وصفه اخلطيب بأنه 
كان أشعريا صدوقا، ونقل عن أيب القاسم األزهري أنه أوثق من برأ اهللا يف احلديث، ومن أيب 

  . احلسن بن زرقوبه أنه ثقة
كنا يوما حبضرة : حدثنا حممد بن حيىي  الكرماين قال)): تاريخ بغداد((وقال اخلطيب أيضا يف 

أيكم : أيب علي بن شاذان يعين اخلالل، فدخل علينا رجل شاب ال يعرفه منا أحد فسلم مث قال
لم  أيها الشيخ رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: أبو علي بن شاذان ؟ فأشرنا له إليه فقال له

سل عن أيب علي بن شاذان فإذا لقيته فاقرأه مين السالم مث انصرف الشاب، : يف املنام فقال يل
وقال ال أعرف يل عمال أستحق به هذا، اللهم إال أن يكون صربي على قراءة : فبكى أبو علي

فإذا علمت . احلديث علي، وتكرير الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم  كلما جاء ذكره
وسل هذا اإلمام اجلليل علمت يقينا مشروعية التوسل، إذ لو مل يكن مشروعا بل حراما أو ت

شركا كما يدعيه املانعون ملا جتاسر عليه، فإن من اجترأ على فعل احلرام فضال عن الشرك 
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تسقط عدالته، وقد علمت أنـهم وصفوه بالعدالة والثقة، وملا كتب األئمة املذكورون وغريهم 
  .ث كما ال خيفى على من له أدىن إملام بالصناعة احلديثيةعنه احلدي

   ومنهم محزة بن القاسم
شفاء السقام يف زيارة خري ((قال الشيخ اإلمام علي بن عبد الكايف تقي الدين السبكي يف 

اللهم أنا من ولد ذلك : استسقى محزة بن القاسم اهلامشي ببغداد فقال:  ما نصه١٧٢ص)) األنام
ستسقى بشيبته عمر بن اخلطاب فسقوا، فما زال يتوسل بـهذه الوسيلة حىت الرجل الذي ا

 عن اخلطيب البغدادي، ٣٧٥ص١٥ونقل هذه القصة احلافظ الذهيب يف سريه ج . سقوا اهـ 
:   ثقة مشهورا بالصالح ، استسقى للناس فقال-  محزة -كان : قال اخلطيب البغدادي : وقال

فأخذ : شيبة العباس وسقي وهو أيب ، وأنا أستسقي به، قالاللهم إن عمر بن اخلطاب استسقى ب
وذكر . حيول رداءه، فجاء املطر  وهو على املنرب ، تويف محزة سنة مخس وثالثني وثالمثائة اهـ 

  .١٨٢- ١٨١ ص ٨ج )) تاريخ بغداد((اخلطيب ذلك يف 
  ومنهم نظام الدين احلسن بن حممد بن احلسني النيسابوري 

وإين أرجو من فضل اهللا العظيم، )) : غرائب القرآن ورغائب الفرقان ((ري  قال يف أواخر تفس
وأتوسل إليه بوجهه الكرمي، مث بنبيه القرشي األبطحي، ووليه املعظم العلي، وسائر أهله الغر 
الكرام، وأصحابه الزهر العظام، وبكل من له عنده مكان، ولديه قبول وشأن أن ميتعين بتالوة 

  . وأوان كتابه يف كل حني 
  حرف الدال

  ومنهم السلطان امللك الناصر صالح الدين أبو املفاخر داود بن السلطان بن عيسى  
إن السلطان امللك  الناصر صالح : ٣٨١ص٢٣ج)) سري أعالم النبالء((قال احلافظ الذهيب يف 

 اهللا عليه الدين أبا املفاخر داود بن  السلطان امللك املعظم عيسى العادل حج وتشفع بالنيب صلى
وسلم منشدا قصيدة، وكان السلطان داود فقيها حنفيا ذكيا مناظرا أديبا شاعرا بديع النظم 

  هـ ٦٥٦مشاركا يف علوم وتويف سنة 
  حرف السني

  ومنهم احلفاظ الثالثة سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين وابن املقرئ وأبو الشيخ 
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  حينما أصابـهم فقد صرح كثري من العلماء بأنـهم استغاثوا برس

كنت أنا : للذهيب كان ابن املقرئ يقول)) تذكرة احلفاظ((اجلوع يف حرم املدينة، ففي 
والطرباين وأبو الشيخ باملدينة فضاق بنا الوقت، فواصلنا ذلك اليوم، فلما كان وقت العشاء 
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اجلس فإما أن يكون الرزق أو : اينيا رسول اهللا اجلوع، فقال يل الطرب: حضرت القرب وقلت
املوت، فقمت أنا وأبو الشيخ فحضر الباب علوي، ففتحنا له فإذا معه غالمان بقفتني فيهما 

شكومتوين إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم،  رأيته يف النوم فأمرين حبمل شيء : شيء كثري وقال
وقال احلافظ ابن . ٤٠٠ص١٦ج)) سري أعالم النبالء(( اهـ ومثله يف ٩٧٤إليكم اهـ ص 

أن اإلمام احلافظ الثقة أبا بكر حممد بن إبرهيم بن علي )): الوفا بأحوال املصطفى((اجلوزي يف 
قال كنت أنا والطرباين وأبو الشيخ يف حرم رسول : بن عاصم بن زادان املشهور بابن املقرئ

 ذلك اليوم، فلما كان وقت اللله صلى اهللا عليه وسلم وكنا على حالة، فأثر فينا اجلوع فواصلنا
يا رسول اهللا اجلوع اجلوع وانصرفت، : العشاء حضرت قرب رسول صلى اهللا عليه وسلم وقلت

فنمت أنا وأبو الشيخ : اجلس فإما أن يكون الرزق أو املوت، قال أبو بكر: فقال يل أبو الشيخ
المان مع كل واحد والطرباين جالس ينتظر يف شيء فحضر بالباب علوي فدق الباب فإذا معه غ

منهما زنبيل كبري فيه شيء كثري، فجلسنا وأكلنا وظننا أن الباقي يأخذه الغالم، فوىل وترك 
يا قوم أشكومت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : عندنا الباقي، فلما فرغنا من الطعام، قال العلوي 

  . مل شيء إليكم اهـاهللا صلى اهللا عليه وسلم يف النوم فأمرين حب وسلم؟ فإين رأيت رسول
وقد كان اإلمام الطرباين إماما حافظا ثقة رحاال حمدث اإلسالم، وهو أبو القاسم سليمان بن 

)) املعجم الكبري((أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي الطرباين صاحب املعاجم  الثالثة 
)) ري أعالم النبالءس((وأطال يف ترمجته الذهيب يف )) املعجم الصغري((و )) املعجم األوسط((و

واستكمل مائة عام وعشرة أشهر، . هـ ٣٦٠هـ وتويف سنة ٢٦٠كان مولده سنة : وقال
كبري جدا )) كتاب التفسري((و)) كتاب الدعاء((و)) كتاب السنة((ومن تصانيفه أيضا 

  . وحدث الطرباين عن ألف شيخ أو يزيدون. وغريها)) كتاب النوادر((و)) دالئل النبوة((و
و الشيخ ابن حيان فهو اإلمام احلافظ أبو حممد عبد اهللا بن جعفر بن حيان األصبهاين، وأما أب

كان إماما حافظا صادقا من العلماء العاملني : ، قال فيه الذهيب٣٦٩، وتويف سنة ٢٧٤ولد سنة 
قال أبو بكر اخلطيب كان أبو الشيخ حافظا ثبتا متقنا، وقال : صاحب التصانيف، وقال

كان أبو الشيخ أحد األعالم صاحلا خريا قانتا صدوقا مأمونا )): طبقات احلفاظ((السيوطي يف 
ثقة متقنا، حافظ أصبهان ومسند زمانه اهـ صنف أبو الشيخ التفسري والكتب الكثرية يف 

  .يف مخس جملدات )) ثواب األعمال((و)) السنن((و)) العظمة((األحكام وغريها منها كتاب 
وابن )) طبقات احلفاظ((والسيوطي يف )) اللباب(( له ابن األثري يف وأما ابن املقرئ فقد ترجم

قيل : كان ابن املقرئ حافظا ثقة، وقال الذهيب: وقالوا كلهم)) شذرات الذهب((العماد يف 
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ألنه كان صديق : أنت رجل معتزيل وابن املقرئ حمدث وأنت حتبه؟ قال: للصاحب بن عباد
بناء ، وألين كنت نائما فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مودة اآلباء قرابة األ: والدي، وقيل
من : أنت نائم وويل من أولياء اهللا على بابك، فانتبهت فدعوت البواب وقلت: النوم يقول يل
  . أبو بكر بن املقرئ اهـ: بالباب؟ قال

راءة القرآن املقرئ بضم امليم وسكون القاف ويف آخرها راء، هذه النسبة إىل ق: وقال ابن األثري
   سنة٩٦، وعمره ٣٨١تويف احلافظ ابن املقرئ سنة . وإقرائه

  ومنهم اجلمل 
الفتوحـات ((وهو الشيخ سليمان بن عمر العجيلي الشهري باجلمل، فقد قال يف آخر 

وافق الفراغ من مجع هذه : للبوصريي ما حاصله)) األمحـدية يف املنح احملمدية حاشية اهلمزية
ـ جتاه القطب البدوي أمدنا اهللا من مدده، وأعاد علينا من نفحاته وعلى ه١١٨٨احلواشي سنة 
  .املسلمني اهـ 

  حرف العني
  ومنهم عبد احلميد بن حممد 

وهو الشيخ عبد احلميد بن حممد علي قدس بن عبد القادر اخلطيب، فقدقال يف خطبة شرحه 
 دنيا والدين، – أي بشرحه –سرين به أسأل اهللا تعاىل جباه النيب األمني، أن ي)): األنوار السنية((

وليس يل فيما أرجوه من اهللا تعاىل : وأن مينحنا مجيعا يف الدارين السعادة ، وقال يف موضع آخر
أبتهل إىل اهللا عز : من األوطار، وسيلة إال  الشفيع املختار ، وقال أيضا يف آخر شرحه املذكور 

  . اهه عليه الصالة والسالمسلطانه وجل شأنه أن مين علينا حبسن اخلتام، جب
  ومنهم العالمة عبد احلميد الشرواين 

ونسأل اهللا حسن اخلتام، جباه سيدنا حممد عليه وآله )): التحفة((قال يف آخر حاشيته على 
  .وصحبه الصالة والسالم 
  ومنهم احلافظ السيوطي 

دمر الطويل،  أنه كان يف عصره أمري يقال له از٦٠٣ص١ج)) حسن احملاضرة((فقد ذكر يف 
اعتقاده قريب من اعتقاد احلاكم يعين احلاكم اجلبار الذي ادعى الربوبية، وكان يروم أن يتوىل 
اململكة، فلو قدر اهللا له بذلك  فعل حنو ما فعله احلاكم ،وقد أطلعين على ما يف ضمريه وطلب 

يقوم باخللق بالسيف مين أن أكون معه على هذا االعتقاد يف الباطن إىل أن يؤول إىل السلطنة، ف
حىت يوافقوه على اعتقاده، فِضقْت بذلك ذرعا ، وما زلت أتضرع اىل اهللا تعاىل يف هالكه، وأن 
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اليوليه على املسلمني، وأستغيث بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وأسأل فيه أرباب األحوال حىت قتله 
أسأل )): تاريخ اخللفاء((ه وقال السيوطي أيضا يف ختام كتاب. اهللا، فلله احلمد على ذلك اهـ

اهللا تعاىل أن يقبضنا إىل رمحته قبل وقوع فتنة املائة التاسعة جباه حممد صلى اهللا عليه وعلى آله 
  .وصحبه أمجعني 

  ومنهم احلافظ ابن اجلوزي 
)) التـذكـرة يف الوعـظ((وهو احلافظ أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي، فقد قال يف كتابه 

 ال قوة لنا على إقامة هذا الدين املتني، فالواجب علينا أن نستغيث مبراحم : ما لفظه١٦٢ص
العزيز الرحيم ، ونستشفع إليه جباه نبيه الكرمي، الذي أذن له يف إخراج الناس من الظلمات إىل 

  .النور 
  ومنهم قاضي القضاة عبد الرمحن بن عبد الوهاب بن خلف بن بدر 

إن قاضي القضاة عبد الرمحن بن  : ٦٥- ٦٤ص٥ج )) فعيةطبقات الشا((قال ابن السبكي يف 
أن وزير السلطان امللك األشرف عزله : عبد الوهاب بن خلف بن بدر جرت له حمنة حاصلها

وحبسه ظلما، مث أخرج من احلبس وأقام بالقرافة مدة، مث توجه إىل احلجاز ومدح سيدنا رسول 
  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقصيدة دالية منها  

 ـعليا وما لك من كرمي احملتد  ما يف قوى األذهان حصر صفاتك الـ

  بصروا به مـن  نورك املتوقد   وتفاوت املـداح  فيك  بقـدر مـا 
إن هذا القاضي كشف رأسه ووقف بني يدي احلجرة الشريفة النبوية على : ومسعت من يقول 

يه وسلم، وأقسم عليه أن ال يصل ساكنها أفضل الصالة والسالم، واستغاث بالنيب صلى اهللا عل
إىل موطنه إال وقد عاد إىل منصبه، فلم يصل إىل القاهرة إال والسلطان األشرف قد قتل وكذلك 

روى عن احلافظني . وزيره، فأعيد إىل القضاء، ووصل إليه اخلرب بالعود قبل وصوله إىل القاهرة
كان فقيها حنويا أديبا دينا من املنذري والعطار وكتب عنه احلافظ الدمياطي وأبو حيان، و

أحسن القضاة سرية، مجع بني القضاء والوزارة ، وويل خطابة جامع األزهر، وتدريس املشهد 
  . هـ انـتهى باختصار ٦٩٥احلسيين وغريه، وتويف بالقاهرة سنة 

  ومنهم احلافظ الديبعي وجيه الدين أبو حممد عبد الرمحن بن علي الزبيدي الشافعي 
اللهم حبرمة هذا النيب الكرمي، وآله وأصحابه السالكني علىنـهجه :  آخر مولدهفقد قال يف

واغفر اللهم جباهه : القومي، اجعلنا من خيار أمته، واسترنا بذيل حرمته، ويف مكان آخر قال
  .صلى اهللا عليه وسلم لنا ولوالدينا 
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البدر ((كاين يف  والشو٢٥٦- ٢٥٥ ص ٨ج )) شذرات الذهب(( وقال ابن العماد احلنبلي يف 
هو اإلمام احلافظ احلجة املتقن شيخ اإلسالم عالمة األنام اجلهبذ : ٣٣٦- ٣٣٥ص١ج)) الطالع

اإلمام مسند الدنيا أمري املؤمنني يف حديث سيد املرسلني، خامتة احملققني، ملحق األواخر 
واحي األرض ، باألوائل، وكان ثقة صاحلا حافظا لألخبار واآلثار متواضعا، تقصده الطلبة من ن

أخذ عمن ال حيصى، وأخذ عنه األكابر كالعالمة ابن زياد، والسيد احلافظ الطاهر بن احلسني 
تيسري الوصول إىل جامع ((ومن مصنفاته . األهدل والشيخ أمحد بن املزجاجي وغريهم

لك وغري ذ)) املولد الشريف النبوي(( و )) بغية املستفيد(( و)) مصباح املشكاة(( و )) األصول
  .هـ ٩٤٤هـ ومات ٨٦٦ولد يف سنة 

  ومنهم البحراين الشافعي العالمة عبد الغين بن أمحد البحراين 
واهللا املسؤول أن يشملنا )): قرة العني يف ضبط أمساء رجال الصحيحني((قال يف آخر كتابه 

ة دار مجيعا بالعفو وحسن اخلتام، وجيعلنا مجيعا جبوار سيد األنام، حبق سيدنا حممد وآله هدا
  هـ ١١٧٤انتهى حتريره ليلة االثنني يف شهر شوال سنة . السالم، وال حول وال قوة إال باهللا 
  ومنهم احلافظ عبد الغين املقدسي 

أن احلافظ عبد الغين املقدسي احلنبلي متسح : للمحدث حممد زاهد الكوثري)) حمق التقول((ويف 
 احلافظ الضياء املقدسي احلنبلي يف كتاب بقرب أمحد لالستشفاء لدمل أعيا األطباء كما ذكره

 )) .احلكايات املنثورة((

 ومنهم املناوي 

أسأل اهللا أن جيعله )): اجلامع الصغري((قال الشيخ عبد الرؤف املناوي يف آخر شرحه على 
  .خالصا لوجهه الكرمي، ويعم النفع بربكة النيب العظيم 

  ومنهم اإلمام عبد اهللا بن أسعد اليافعي 
  . وسل السيخ اليافعي كثريا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وبالصاحلني من أمتهلقد ت

روض الرياحني يف حكايات (( فمما قال يف قصيدته العينية الطويلة اليت ختم بـها كتابه 
  : بعدكالم يتعلق بزيارته صلى اهللا عليه وسلم  وهو خياطب نفسه)) الصاحلني 

 وسلم وقل بعد البكا والتضرع هفباهللا قَبل يل ثري أرض ربع

  نداك الذي قد عم للخلق أمجع  عبيدك ذاك  اليافعي مؤمـل
نسأل اهللا الكرمي باآليات والذكر احلكيم، وبرسوله عليه )): مرآة اجلنان((وقال يف آخر كتابه 

  .أفضل الصالة والسالم، أن جيمع بيننا وبني أحبابنا يف جنات النعيم اهـ
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مرآة (( بيتا تسمي الغوثية، مطبوعة يف آخر كتابه ٧٧يدة طويلة تبلغ وللشيخ اليافعي قص
أطال فيها التوسل واالستغاثة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبعترته وأزواجه، )) اجلنان

وبكثري من األنبياء عليهم الصالة والسالم، وببعض رؤساء املالئكة عليهم السالم، وبالعشرة 
أئمة املذاهب األربعة، وبالقراء السبعة ، وبكثري من األولياء العارفني املبشرين هلم باجلنة، وب

وأكابر الصاحلني، وبالعرش والكرسي واللوح والقلم، وبالكعبة املشرفة ومكة املكرمة ومسجد 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وحبجر إمساعيل واحلجر األسود وعرفة وغريها من مواضع 

لصيام وليلة القدر والعيدين واألشهر احلرم وغري ذلك من مواضع النسك، وبالصلوات وشهر ا
 :اخلريات وأوقاتـها، ومن أبيات تلك القصيدة وهي من حبر البسيط

 وخرية اخللق من عـرب ومـن عجم ياسيد  العـرب العـرباء قاطـبـة

  أن اإلجـابة تأيت قـبل  نطـق  فمي   إين جباهـك  أدعـو اللـه  متثقـا
  أبـر  بـر وأقـوى بطـش منتقـم   يب  بكـر  وصاحـبـهبصاحبيك أ

  احلائزين لفـضـل مـنك مـكتتـم  بـحـق صهريك عثمـان وحيدرة
  يف الناس أشهر مـن نار عـلى علـم   حبـق سبطيك من  قد شاع فضلهما
  وباألمـني ابـن جـراح وسعدهـم   بطلـحـة  بزبري بابن عـوفـهـم

  بالصاحلـني بين الـزهـرا بأمـهـم  هـمِبِإبـن زيد بعـباس  حبـمزتـ
  بابن  احلـسني عـلي بل بزيـدهـم   جبعـفـر  ببـنيه بـل بباقـرهـم
  حب جرى حيث جيري يف العروق دمي  بالكاظمي  بالرضا  بالفاطـمي  فلهم
  واألنبياء  فيـا طـوىب لـذكـرهـم  أستشفع اللـه باهلـادي وعـتـرته
  باألنبياء  مجـيـعا  مث صـحبـهـم  بـآدم  مث شيـث مث نـوحـهـم
  أعـين سليمان رب امللك  والـكـرم  حبق عيسى بيحىي بل بـوارثـهـم
  بدانيال  ولقـمـان   خبـضـرهـم   بفتية الكهف بالكهف  الذي نزلـوا
  بفاطم  خبـديـج أفـضـل  احلـرم  مبـرمي ابنت  عـمـران بآسـيـة
   ببنات  املصـطـفـي  احلـرم بايعنه  بـعـائش مث  أزواج الـنيب ومـن
  وكـل صاحلـة  مـن  سائر األمـم  واذكـر نفيسة واستشفع برابـعـة
  مبسجد  لـرسول  اللـه  مـحـترم  ببيت حلـم ببيت الـقـدس بل بقبا
  بالطـور بالتني  بالـزيتون  بالقـسم  ببكة بل ببطـحـاها  بغـار حـرا
   مـن طائف منهـم ومستلـميلـوذ  باِحلجر باحلـجر األسود مث بـمـن
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  مبـروة  بالصفا  بالبيت  والـحـرم  مبوقف الناس يوم احلج بل بـهـم
ـَع واألشهر احلرم  بليلة القدر مع شهر  الصيام وبالـ   ـعيدين مـع جم
  بالروح باللـوح  بالكرسي  بالقـلم  حبـق عـرش   وأمـالك  مثانية  
  ملثاين ومـا فيها مـن احلكمـسبع ا  حبق فـرقان أَلذكر احلكيم وبالـ
  بعـاصم  مث  عبـد اهللا  بعـدهـم     بنافع بأيب  عمرو  حبـمـزتـهم

  .يعين عبد اهللا بن كثري مقرئ مكة وأحد القراء السبعة 
 ومـن روى لـهم  واملقتِدي بـهم حبق فضل  الكسائي بابن  عامرهم

   كـلـهمبأمحـد  بل  بأهل  الرأي  بالشافعي بنعـمـان  ومـالكهم
  للـنائبات  كـمـوالنا  أويسهـم   بالتابعني فال تـهـمل  أو يسافما
  وهم لدى  اخلطب  بعد اهللا معتصمي  حبق  قطب وأبدال  هم  أمـلـي
ـُمي    بالبيهقي  بأصحاب  احلديث  معا   مبن بـه منهم الدين  احلنيف ح
  غوثي  وعوين  ومقصودي ومعتصمي  حبق شيخي  وأشياخ لـه  فـهم

  وبل مـنـها احليا والقاع واألكـم  محاها  اهللا  من  بلد" سفال"بذي 
  ويستعان بـهم بالدفع  يف النـقـم  رجال يستغاث بـهم" ظفار"ويف 

. بفتح أوله ويكسر ، بلدة من قرى اليمن" سفال)) : "معجم البلدان((قال ياقوت احلموي يف 
  .وحذار مدينة باليمن اهـبفتح أوله والبناء على الكسر مثل قطام " ظفار"و

 :مث قال يف أواخرها

 أجلأْ  جباهك  من خصمي  إىل لزم حوائجي إقضها واقـض الديـون وال

  ماجئت يارب كن حصين من األمل  وأسـبـل  الستر  ياريب عـلـيّ إذا
   مين وأصحايب  وذي  الرحمواآلل    واغفر  ألهلـي  وأوالدي وما ولـدوا

  حقا علـي وأنت الواسع الكـرم   ن  إن لـهـم  ووسع  الفضل  للجيـرا
  يامن يقـابل ذا  األرحـام  بالنعم  ِبمقربيتجـريان   بييت  وجـرياين  

اليافعي هو الرجل الصاحل صاحب املصنفات )) : الطبقات الكربي((وقال ابن السبكي يف 
يف مجادى األوىل  ٧٦٧ وتويف مبكة سنة ٧٤٧الكثرية والنظم الكثري، اجتمعت به يف مىن سنة 

عبد اهللا بن أسعد بن علي  : ٢٤٦ص ٢ج)) طبقات الشافعية((وقال ابن شهبة يف . منها اهـ
ابن سليمان بن فالح الشيخ اإلمام القدوة العارف الفقيه العامل شيخ احلجاز عفيف الدين أبو 

ب، فلما رأى حممد اليافعي، كان من صغره مالزما لبيته، تاركا ملا يشتغل به األطفال من اللع
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)) احلاوي الصغري((فاشتغل بالعلم ولزمه، وحفظ " عدن " والده آثار الفالح عليه بعث به إىل 
كان إماما يسترشد : للزجاجي، ومسع احلديث، وقال فيه األسنوي يف طبقاته )) اجلمل((و

 بعلومه ويقتدى، وعلما يستضاء بأنواره ويهتدى، صنف تصانيف كثرية إال أن غالبها صغري
احلجم، وكثري من تصانيفه نظم، فإنه كان يقول الشعر احلسن الكثري بغري كلفة، ومن تصانيفه 

اشتهر ذكره وبعد صيته يف : قصيدة مشتملة على قريب من عشرين علما، وقال ابن رافع
التصوف وأصول الدين، وكان يتعصب لألشعري، وله كالم يف ذم ابن تيمية، ولذلك غمزه 

 اهـ ، وترجم له شيخ ٧٦٨تويف سنة . تيمية من احلنابلة وغريهمبعض من تعصب البن 
ولد :  فمما قال فيه٢٤٨ ص٢ج )) الدرر الكامنة((اإلسالم احلافظ ابن حجر العسقالين يف 

اليافعي قبل السبعمائة بسنتني أو ثالث، ونشأ على خري وصالح، ومل يكن يف صباه يشتغل بغري 
 والزم مشايخ العلم، ومسع احلديث من الرضى ٧١٨القرآن والعلم، وجاور مكة من سنة 

الطربي مث فارق ذلك، وجترد عشر سنني يتردد فيها بني احلرمني، ورحل إىل القدس ودخل 
وكان اليافعي كثري اإليثار . دمشق مث دخل مصر وزار الشافعي، أثىن عليه األسنوي يف طبقاته

عما بأيدهم حنيفا ربعة كثري اإلحسان للطلبة، للفقراء، كثري التواضع مترفعا عن األغنياء، معرضا 
  .وكان منقطع القرين يف الزهد انتهى باختصار 

وذكر يل احلافظ أبو الفضل العراقي : ٣٣٥ ص ٢ج )) اإلصابة(( وقال احلافظ العسقالين يف 
: ابن احلسني شيخنا أن الشيخ عبد اهللا بن أسعد اليافعي كان يعتقد أن اخلضر حي، قال

إنه : من قال:  ما نقل عن البخاري واحلريب وغريمها من إنكار ذلك فغضب وقالفذكرت له
وذكر ترمجته الشرجي يف . رجعنا عن اعتقاد موته اهـ: فقلنا: مات غضبت عليه، قال

شهرته تغين عن إقامة الربهان، كالشمس ال حيتاج :  فمما قال فيه١٧٢ص)) طبقات اخلواص((
وذكر ابن . وإمام الفريقني، وأطال يف ذكر أحواله وحماسنه واصفها إىل بيان، شيخ الطريقني

)) مرهم العلل املعضلة يف أصول الدين(( أنه صنف كتبا منها )) شذرات الذهب((العماد يف 
نشر الروض ((، وكتاب ))نشر احملاسن((يف التصوف، وكتاب )) التطريز((و)) اإلرشاد((و

  .غري ذلك اهـ ، و))العطر يف حياة سيدنا أيب العباس اخلضر
 مالحظة

لقد علمت مما ذكرناه أن اليافعي من أساطني العلم وأئمة املسلمني، وأن كثريا من حفاظ 
احلديث والفقهاء أثنوا عليه، واتفقوا على تزكيته وتعديله، وشهدوا على تقدمه يف العلم والعمل 

نا بالشافعي واختتمها احلمد هللا الذي ابتدأ مذهب: الصاحل، بل قال بعض علماء الشافعية فيه
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باليافعي، وعلمت أيضا هيبة احلافظ العراقي منه حىت رجع حاال من اعتقاده، ووافقه يف حياة 
وهذا كله بينة شاهدة على جاللته وإمامته، وقد علمت إطالته ومبالغته يف .اخلضر عليه السالم

زمان املشرفة، أفيليق بعد التوسل واالستغاثة باألنبياء والصاحلني، بل وباألماكن املقدسة واأل
اتفاق هوالء على تزكيته وتعديله أن يعتقد مسلم فيه ويف أمثاله من املستغيثني املتوسلني اعتقادا 
سيئا، فيظن أنـهم من اجلاهلني عن أصول الدين وفروعه، أو أنـهم يرتكبون عمدا على ما 

  .يستحقون به مقت ربـهم حاشاهم عن ذلك
  .ن يعرف حقيقة هذه املسئلة وال يلتبس عليه احلق بالباطلفليجتهد العاقل املسلم أ

وينبغي ملن يوقن بوقوفه أمام ربه أن اليتساهل ذلك، فقد زلت فيه أقدام كثري من الناس، 
وتأثرت قلوبـهم مبا ألقى فيها الوسواس اخلناس، فسموا من عند أنفسهم املتوسلني بأحباب اهللا 

  . مثل اخلرايف، والقبوري، وغري ذلك أمساء اخترعوها، وألقابا ابتكروها،
 ومنهم عبد اهللا بن سعد بن سعيد بن أيب مجرة 

وهو الشيخ العارف باهللا أبو حممد عبد اهللا بن أيب مجرة األندلسي، فقد قال يف آخر كتابه 
أتوسل : ما لفظه)) مجع النهاية يف بدء اخلري والغاية((شرح خمتصره املسمى )) بـهجة النفوس((

اه من على رسلك اصطفيته ، واملقام احملمود وعدته، أن تنعم علينا مبا فيه رغبتنا إخل إليك جب
  . اهـ ٦٩٩وتويف رمحه اهللا سنة 

 ومنهم الشاذيل األزهري 

وهو الشيخ عبد اهللا بن احلسيين املالكي الشاذيل األزهري من علماء القرن الرابع عشر، قال يف 
أسأل اهللا العظيم، متوسال إليه بوجاهة وجه نبيه )): الفكرلقط الدرر شرح خنبة (( آخر كتابه 

  .الفخيم، أن جيعلها خالصة لوجهه الكرمي
  ومنهم أبو احلسن عبد اهللا بن حممد الفقيه 

مسعت أبا احلسن عبد اهللا بن : قال احلاكم: البن السبكي)) طبقات الشافعية الكربى((ويف 
 وقع يل أمر مهم فقصدت قرب أيب الوليد ما وقعت على ورطة قط وال: حممد الفقيه يقول

وأبو الوليد هو اإلمام اجلليل أحد أئمة الدينا، . وتوسلت به إىل اهللا تعاىل إال استجاب اهللا يل
 بنيسابور اهـ وقال ٣٤٩حسان بن حممد بن أمحد بن هارون القرشي الشافعي تويف سنة 

ومل أقف على .  سنة٧٢ هـ عن ٣٤٤تويف أبو الوليد سنة )): تذكرة احلفاظ((الذهيب يف 
  .تاريخ وفاة أيب احلسن عبد اهللا بن حممد الفقيه
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  ومنهم العالمة تاج الدين السبكي
وهو اإلمام العالمة تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن اإلمام تقي الدين علي بن عبد الكايف 

دة نونية مجع  أنه قال يف قصي٢٦٥- ٢٦٤ص٢ج)) طبقات الشافعية الكربى(( ففي .  السبكي
  : فيها املسائل االعتقادية اليت اختلف فيها األشاعرة وأبو حنيفة رضي اهللا عنهم أمجعني

 ذو اجلاه عـند اهللا ذي السلطان ونبـيـنا  خـري  اخلالئـق أمحـد 

  ـلة واللواء وكـوثر الظمـآن   وله الشفاعة والـوسيلة والفـضيـ
   تظـفر بكـل أمـان متوسال   فاسئل  إلـهـك  بالنيب مـحمـد 
  ملك وال كـون مـن االكوان   ال خلق أفـضل  منـه ال  بشر  وال 
  عند  النيب  املصطفى  العـدنان   ما العرش ما الكرسي ما هذي السما 

  :مث قال يف أواخرها
 ـي  حمـمد  من ناره بأمـان  فأجارنا الرحـمن باهلـادي النبـ 

  .قد ولع كثري من الناس حبفظها: ل مؤلفها ابن السبكيقا. وهذه القصيدة طويلة مفيدة جدا
هذه القصيدة على : ١٠ص٢ج)) إحتاف السادة املتقني (( وقال العالمة مرتضى الزبيدي يف 

وزان قصيدة البن زفيل وهي ستة آالف بيت رد فيها على األشعري وغريه من أئمة السنة 
خ االسالم التقي السبكي يف كتاب مساه وجعلهم جهمية تارة وكفارا أخرى، وقد رد عليها شي

  : وما أظن ولده التاج أراد يف قوله)) . السيف الصقيل((
 اللـه جسم ليس كاجلسمان كذب ابن فاعلة يقول جبهلـه

  .إال هذا الرجل وإن مل يصرح به 
واالحتياج إىل حفظها أشد يف عصرنا مما كان يف عصره، فإننا يف زمان انتشر فيه اجلهل : قلت

العناد واالفتراء على األئمة، خصوصا على رئيسهم وحامل رايتهم يف العقيدة أيب احلسن علي و
ابن إمساعيل األشعري، واغتر كثري من الشبان مبا يف قصيدة ابن زفيل وما مياثلها فأحببت أن أنبه 

  . على أن األشاعرة واملأتريدية مها أهل السنة واجلماعة، وأن اخلالف بينهما قليل
  ةمهم

قد بني ابن السبكي  رمحه اهللا أنه ال خالف بني األشاعرة وبني املأتريدية أصحاب أيب حنيفة إال 
ثالثة عشر مسألة ست منها خالفها معنوي، والباقي لفظي، وهذه املخالفة ال تقتضي تكفريا 

  :وال تبديعا بينهما ، فمما قال فيها 
 اإلتقان واألشعري حقـيقـة   يا صاح إن  عقيدة  النعمان 
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  بـهدى  نيب  اللـه مقـتديان   فكالمها واهللا   صاحب سنة 
  حتسب سواه ومهت يف  احلسبان   ال ذا يبدع ذا  وال هذا وإن 
  رأيا فـذلك  قـائل  اهلـذيان   من قال إن أبا حنيفة  مبدع 
 عدبفلـقد أسـاء  وباء  باخلسران   أو ظن أن األشعري  م  

  سهل بال بدع وال كـفران  اهـ  ليل  أمره واخللف بينهما  ق
ومن أشهر كتب احلنفية اليت ألفت يف العقيدة كتاب اإلمام أيب جعفر الطحاوي احلنفي املتوىف 

وكل ما فيه من املسائل االعتقادية موافق ملعتقد . هـ املعروف بالعقيدة الطحاوية٣٢١سنة 
مسعت الشيخ : لتاج السبكي ، وعبارتهاإلمام أيب احلسن إال ثالثة مسائل فقط كما حققه ا

ما تضمنته العقيدة الطحاوية هو ما يعتقده األشعري ال خيالفه إال : اإلمام الوالد رمحه اهللا يقول
تعذيب املطيع وإثابة : وأذكر املسائل الثالث عشرة مسردة، وهي. يف ثالث مسائل اهـ 

صحف الشريف، وتكليف ما ال العاصي، ومعرفته تعاىل، وصفات األفعال، واملكتوب يف امل
يستطاع، ووقوع الصغائر من األنبياء عليهم الصالة والسالم، وكسب العبد واختياره، والسعيد 

 ،أنا مؤمن إن شاء اهللا ، وانقطاع الرسالة باملوت، : ونعمة الكافر، وقول الشخصوالشقي
منقسمة إىل معنوية ولفظية، واحتاد اإلرادة والرضا، وإميان املقلد، وهذه املسائل الثالث عشرة 

والستة املعنوية منقسمة إىل ما ليس فيه خالف بني كل فرقة من . فاملعنوية ستة واللفظية سبعة
الفرقتني وإىل مافيه خالف بني كل منهما، فالقسم األول ثالثة، األول أن تعذيب املطيع وإثابة 

بعدم جواز ذلك يف : نفية فقالوا العاصي جائز يف حقه تعاىل كما قالته األشاعرة وخالفتهم احل
إن : جيب تعذيب العاصي وإثابة املطيع وميتنع العكس، الثاين قالت األشاعرة : حقه تعاىل وقالوا

بوجوب معرفة اهللا بالعقل قال : وجوب معرفته تعاىل تثبت بالشرع ال بالعقل، وقالت احلنفية
  :ابن السبكي

  اإلله األشعرووجوب معرفة ي يقول ذاك  بشرعة  الديان

  والعقل ليس حباكم لكن له الـ  ـإدارك ال حكم على احليوان
  وقضوا بأن العقل يوجبها ويف  كتب الفروع لصحبنا وجهان

  :إن صفات األفعال حادثة وعند احلنفية قدمية، قال يف بدء اآلمال: الثالث قالت األشاعرة 
 صفات الذات واألفعال طرا قدميات مصونات الزوال

منعت احلنفية تكليف ما ال يطاق، ووافقهم يف ذلك من : سم الثاين ثالثة أيضا، األوىل منهاوالق
األشاعرة الشيخ أبو حامد اإلسفرايين شيخ العراقيني، وجحة اإلسالم الغزايل، وشيخ اإلسالم 



 

302 

اتهد حممد بن علي بن دقيق العيد، وأما غريهم من األشاعرة فيقول جبواز تكليف ما  ال 
  .اعيستط
اختلفوا يف قوع الصغائر من األنبياء عليهم الصالة والسالم فمنعت ذلك احلنفية وعند : الثانية

جبواز وقوع الصغائر من األنبياء : األشاعرة قوالن،  فاإلمام األشعري وكثري من أتباعه قالوا
التاج عليهم الصالة والسالم، لكن خالفهم األستاذ، والقاضي عياض، والتقي السبكي، وابنه 

  : عبد الوهاب، فوافقوا احلنفية، ورجح ذلك ابن السبكي يف طبقاته فقال
 قالوا  ومتتنع  الصغائر  من نبـ ـي لإلله   وعـندنا  قـوالن

  واملنع مروي عن األستاذ والـ  ـقاضي عياض وهو ذو رجحان
  وبه أقول وكان مذهب والدي  رفـعـا لرتبتهم عـن  النقصان

  واألشعري  إمـامـنا لكـننا  كـل لسانيف  ذا خنالـفـه بـ
  ونقول حنن  على طريقته ولـ  ـكـن صحبه  يف  ذاك طائفتان
  بل قال بعض األشعرية إنـهم  برآء معصـومـون مـن نسيان
  والكل معـدودون  من أتباعه  ال خيرجون بذا عـن  اإلذعـان
  وأبو حنيفة هكذا مع شيخنا  ال شيء بينهما مـن   النكـران

  متناصران وذا اختالف هني   عـن  التبديع واخلـذالنعـار
إن املكتوب يف املصاحف عني كالم اهللا، وخالفتهم يف ذلك األشاعرة : قالت احلنفية: الثالث
إن املكتوب يف املصاحف كالم اهللا تعاىل والفريقان متفقان يف أن كالم اهللا قدمي خالفا :فقالوا 

ومسئلة الكالم من أصعب .  نسب إىل اإلمام أيب حنيفةللمعتزلة  لكن بعض احلنفية أنكر ما
  .مسائل هذا الفن فليحذر اخلائض فيها من الوقوع يف األخطار فإنه زلت فيها أقدام رجال

وهذه هي املسائل الستة اليت اختلفت فيها األشاعرة واملأتريدية اختالفا حقيقيا معنويا، وقد 
 السادسة إىل إمامهم أيب حنيفة، فيكون ما اختلفوا علمت أن بعض احلنفية أنكروا نسبة املسئلة

فيه على هذا مخسة مسائل فقط ، وقد علمت أيضا أن بعض األشاعرة موافق للحنفية يف 
مسئليت تكليف ما ال يستطاع، ووقوع الصغائر من األنبياء، فالباقي بعد إسقاط هذين أيضا 

  .ثالثة مسائل فقط
نوي بني هذين الطائفتني الذين مها أهل السنة واجلماعة فبهذا يتضح لك أيضا أن اخلالف املع

  :قليل، وأما املسائل السبعة اليت خالفها لفظي فهي
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 كسب العبد واختياره  فقد اتفقت األشاعرة على أن للعبد كسبا يف أعماله االختيارية ، -١
  واتفقت احلنفية على أن له اختيارا فيها واخلالف بينهما لفظي 

السعيد من كتب يف بطن أمه سعيدا، والشقي من كتب يف بطن أمه شقيا : ل األشعري يقو-٢
قد يكون سعيدا مث ينقلب والعياذ باهللا شقيا وبالعكس، واخلالف : وأبو حنيفة يقول. ال يتبدالن

بينهما لفظي ال يترتب عليه فائدة،  فهاتان املسألتان اتفقت فيها أصحاب كل فرقة منهما فيما 
 .بينها

: ليس على الكافر نعمة، وكل ما يتقلب فيه استدراج وأبو حنيفة يقول : األشعري  يقول -٣
 .عليه نعمة، ووافقه من األشاعرة القاضي أبو بكر الباقالين فهو مع احلنفية يف هذه

أنا مؤمن إن شاء اهللا منعه أبو حنيفة وأجازته األشاعرة، ووافقهم املأتريدي، :  قول الشخص-٤
 هذه املسئلة، واخلالف يف هاتني املسئلتني لفظي أيضا لكن اختلفت فيهما فهو مع األشاعرة يف
 . كل فرقة فيما بينها

إن األشعري يقول بانقطاع الرسالة باملوت وخالفه أبو :  انقطاع الرسالة باملوت، فقد قيل-٥
حنيفة يف ذلك، لكن نسبة ذلك إىل اإلمام أيب احلسن األشعري كذب وافتراء عليه، وكتبه 

تب أصحابه قد طبقت األرض وليس فيها شيء من ذلك بل فيها خالفه، ومن عقائد وك
األشاعرة أن األنبياء عليهم الصالة والسالم أحياء يف قبورهم، وقد أنكر نسبة هذه املسئلة إيل 

، وبني أنـها خمتلقة ))شكاية أهل السنة(( أيب احلسن األستاذ أبو القاسم القشريي يف كتابه 
 بني ذلك غريه واشتد نكري األشاعرة على من نسب هذا القول إىل الشيخ ، عليه، وكذلك

 .قد افترى عليه وبـهته: وقالوا 

 واإلرادة والرضا مفترقان عند األشاعرة، فقد يريد تعاىل ما ال يرضي به كالكفر والعياذ باهللا -٦
جوهرة ((ألشاعرة يف منه، فإنه بإرادته تعاىل وهو ال يرضى لعبادته الكفر، قال اللقاين من ا

 )) : التوحيد

  أمرا وعلما والرضا كما ثبت     فقدرة إرادة وغايرت 
ونسبوا إىل اإلمام أيب حنيفة أن اإلدارة والرضا متحدان لكن مل يثبت هذا عنه بل هو افتراء 

  . عليه
ملقلد ال يصح، ونسبوا إىل اإلمام أيب احلسن األشعري أن إميان ا:  إميان املقلد، قال أبو حنيفة-٧

شكاية أهل ((يصح وهو افتراء عليه، وممن صرح ذلك األستاذ أبو القاسم القشري يف كتابه 
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وأما ما قالوه من أن األشعري يقول بتكفري : ، فقد قال فيه))السنة حبكاية ما ناهلم من احملنة
  .العوام فهو كذب وزور، وقصد من يتعنت بذلك حتريش اجلهلة والذين الحتصيل هلم عليه

فقد علمت أن املسائل الثالثة مل تثبت عن اإلمامني، وأن نسبة ذلك إليهما بـهتان وافتراء 
عليهما، فيسقط من املسائل السبعة هذه الثالثة ويكون الباقي من املسائل اللفظية أربعة فقط، 

باقية ومعلوم أن اخلالف اللفظي ال معىن له، فال يعد خالفا يف احلقيقة فتسقط على هذا األربعة ال
  .من السبعة أيضا

فاحلاصل مما ذكرناه أن ما اتفقت فيه كل فرقة من األشاعرة واملأتريدية فيما بينها وخالفت فيه 
الفرقة األخرى خالفا حقيقيا معنويا ثالث مسائل فقط، وهذا خالف يسري ال يقتضي التبديع 

تقاطع والتناكر، وال شك األشاعرة يف بعض املسائل ال يقتضي ال والتكفري، كما أن اخلالف بني
  :أن بينهم خالفا يف كثري من املسائل، وقد سبق لنا بعضه قال ابن السبكي يف طبقاته

 األشـعـرية بينهـم  خلـف إذا عـدت مسائلـه عـلى اإلنسان 

  بلـغت مئني وكلـهم  ذو سنـة  أخذت عن املبعوث مـن  عدنان 
  ا من  مجلة االوغدا ينادي كـلـن  تبـاع  لألسـالف باإلحـسان 
  واألشعري أمـامـنا والسنة  الـ  ـغـراء سنتنا مـدى األزمـان 
  وكذاك أهل الرأي مع أهل احلديـ  ـث يف  االعتقاد احلـق متفقان 
  ما إن يكـفر بعـضهم بعضا وال  أزرى عـليه  وسامـه بـهوان 
  إال الذين متعزلوا منـهـم فـهم  فـيـه تنحت عـنهـم الفئتان 

  :  متعزلوا أي صاروا معتزلة مث قال وقوله
 هـذا  الصواب  فال  تظنن غـريه واعـقـد  عليه خبـنصر وبنان 

  هذا  صراط  اهللا فاتبعـه تـجـد  يف القـلـب  برد حالوة اإلميان 
  وتـراه يـوم احلشر أبيض واضحا  يهـدي  إليك رسائل الغـفران 
  ابقون عـليـهموعليه كـان الس  حـلل  الثناء وملبس الـرضوان 
  والشافعي ومـالك وأبـو حنيـ  ـفة  وابن  حنبل  الكبري  الشأن 
  درجـوا علـيه  وخلفونا  إثرهم  إن نتبعـهـم جنتمـع بـجنان 
  أو نبتدع فلسوف نصلى النار  مذ  مـومني مـأخـوذين بالعصيان 
  والكـفر  منفي فلست مكـفـرا  ذا بدعـة  شنعـاء فـي النريان 

  . صناه مما ذكره التاج السبكي يف طبقاته الكربى مع زيادات قليلةهذا ما خل
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أن املسائل )) التعرف يف األصلني والتصوف(( وذكر الشيخ أمحد بن حجر اهليتمي يف كتاب 
وقال مرتضى الزبيدي يف شرح . اليت اختلفت فيها األشاعرة واملأتريدية حنو عشرين مسألة

سبكي من أن االختالف بني الفريقني ثالثة عشر مسألة ما ذكره التاج ال: ١٢ص٢اإلحياء ج
باعتبار اإلمجال، وأما بالتفصيل فهي تبلغ إىل مخسني مسألة كما ذكره العالمة ابن البياضي يف 

  ، مث ذكرها الزبيدي تفصيال اهـ ))إشارات املنام((كتابه 
اعة مع كونه خارجا عن واحلامل على إطالة الكالم هنا يف اخلالف بني طائفيت أهل السنة واجلم

موضوع الكتاب مسيس احلاجة إىل تبيني ذلك يف عصرنا هذا، لظن بعض أهل االهواء أن 
بينهما خالفا كبريا، وعدوانا عظيما، حبيث يبدع بعضهم بعضا أو يكفره، ولقد كثر يف عصرنا 

ية، فترى تزيني الباطل وتزييف احلق وتشويهه، وكثرت فيه الدعاوي واألماين والتخيالت الومه
من يتكلم مبا سولت له نفسه وإن خالف فيه األئمة األربعة بل واإلمجاع، وترى أحدهم ال 

ولقد رأيت يف املسجد النبوي الشريف من . يستحي أن يطعن أئمة اإلسالم وحراس العقيدة 
يدرس يف حلقة كبرية، ويلقي إىل طلبته ما ال أستجيز بكتابته من طعن إمام فن التوحيد أيب 

حلسن األشعري رمحه اهللا، ولو علم املتفوهون بتمزيق أعراض األشاعرة ما كتبه العلماء من ا
ترامجهم وأحواهلم من مجيع األمصار والبالد من املشرق إىل املغرب من زمان أيب احلسن إىل هذا 

  . القرن اخلامس عشر اهلجري ملا جتاسروا على ما يرمون به عليه من االفتراء والبهتان
أنا أعلم أن املالكية كلهم أشاعرة ال أستثين أحدا، والشافعية : ال التاج السبكي يف طبقاتهوقد ق

غالبهم أشاعرة ما أستثين إال من حلق منهم بتجسيم أو اعتزال ممن ال يعبأ اهللا به، واحلنابلة أكثر 
وهم فضالء متقدميهم أشاعرة مل خيرج منهم عن عقيدة األشعري إال من حلق بأهل التجسيم، 

واحلنفية أكثرهم أشاعرة أعين يعتقدون عقد  . يف هذه الفرقة من احلنابلة أكثر من غريهم
ومن كالم ابن عساكر حافظ هذه األمة . األشعرية ال خيرج منهم إال من حلق منهم باملعتزلة

اض هل من الفقهاء احلنفية واملالكية والشافعية إال موافق لألشعري ومنتسب إليه ور: الثقة الثبت
حبميد سعيه يف دين اهللا مثن بكثرة العلم عليه غري شرذمة قليلة، تضمرالتشبيه وتعادي كل موحد 

وقد ذكر شيخ اإلسالم عز الدين بن عبد السالم أن عقيدة أيب احلسن األشعري . يعتقد التنـزيه
عصره شيخ اجتمع عليها الشافعية واملالكية واحلنفية وفضالء احلنابلة، ووافقه على ذلك من أهل 

انتهى مانقلته من . املالكية يف زمانه أبو عمرو بن احلاجب وشيخ احلنفية مجال الدين احلصريي
  . ملخصا)) طبقات الشافعية الكربي((
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ويف عصرنا شرذمة يف بعض البالد اإلسالمية دأبـهم التنقيص واإلزدراء والعدوان أليب احلسن، 
)) فتح الباري شرح صحيح البخاري((كتاب وبلغ بـهم احلسد والبغض لإلمام أن أحرقوا 

كما أخربين بذلك من أثق به، وما نقموا عليه إال أن مؤلفه شيخ اإلسالم احلافظ ابن حجر 
العسقالين كان أشعريا، وحموا من بعض الكتب ما خيالف أهواءهم، حىت إنـهم حذفوا التوسل 

وحرفوا وغريوا وبدلوا من )) ويدهداية املستفيد يف علم التج((يف الطبعات األخرية من كتاب 
وقدكانت هذه اخليانة العظمى يف أسالفهم أيضا، وهي بلية . كتاب األذكار للنووي أحرفا 

كبرية، فإنـها تؤدي إىل الشك وعدم الثقة بكتب األئمة املؤلفة يف العلوم الشرعية، فيترتب من 
ص ١ج )) بقات الكربىالط((وقد قال التاج السبكي يف . ذلك إبطال الشريعة من أصلها

وقد وصل حال بعض اسمة يف زماننا إىل أن كتب شرح صحيح مسلم للشيخ النووي ١٩٥
وحذف من كالم النووي ما تكلم به على أحاديث الصفات، فإن النووي أشعري العقيدة، فلم 
حتمل قوى هذا الكاتب أن يكتب الكتاب على الوضع الذي صنفه مصنفه، وهذا عندي من 

لذنوب، فإنه حتريف للشريعة، وفتح باب ال يؤمن معه بكتب الناس، وما يف أيديهم من كبائر ا
  . املصنفات، فقبح اهللا فاعله وأخزاه اهـ

 وأعيانـهم اقناعا ملن تطرقت إليهم الشكوك، ونتربك بسرد أمساء بعض أكابر األشاعرة
ة، ونصيحة ملن سولت له نفسه وإعالما هلم بأن أكابر علماء األمة احملمدية وأئمتهم كانوا أشاعر

  . طعن األشاعرة وبغضها
األستاذ أبو سهل الصعلوكي، واألستاذ أبو إسحاق : فمن الطبقة األوىل املعاصرين أليب احلسن

اإلسفرايين، والشيخ أبو بكر القفال، والشيخ أبو زيد املروزي، واألستاذ أبو عبد اهللا بن 
 أبو بكر اجلرجاين اإلمساعيلي، والشيخ أبو بكر خفيف، والزاهر بن أمحد السرخسي، واحلافظ

األودين، والشيخ أبو حممد الطربي العراقي، وأبو احلسن عبد العزيز بن حممد بن إسحاق الطربي 
املعروف بالدملي، وأبو جعفر السلمي النقاش، وأبو عبد اهللا األصبهاين الشافعي، وأبو حممد 

 هؤالء عاصروا اإلمام أبا احلسن األشعري القرشي الزهري، وأبو منصور بن محشاد، فكل
  . ومتذهبوا مبذهبه وقرأوا كتبه وأكثرهم جالسه ، وأخذ عنه شفاها

ابن جماهد، وهو أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد بن : ومن أخصهم بالشيخ أيب احلسن
باهلي يعقوب بن جماهد الطائي شيخ القاضي الباقالين، وكان مالكي املذهب، وأبو احلسن ال

  .العبد الصاحل شيخ األستاذ أيب إسحاق، وخالئق غريهم
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سيف السنة أبوبكر الباقالين، وأبو الطيب الصعلوكي، وأبو احلسن بن داود : ومن الطبقة الثانية
املقري الداراين، واألستاذ أبو بكر بن فورك، واألستاذ أبو علي الدقاق، واحلاكم أبو عبد اهللا 

م األصبهاين، وأبو حازم العبدوي احلافظ األعرج، والشيخ أبو سعد احلافظ، واحلافظ أبو نعي
اخلركوشي، والقاضي أبو عمر البسطامي، وأبو القاسم البجلي ، والشريف أبو طالب املهتدي، 

  .وأبو معمر بن أيب سعد اإلمساعيلي
فر احلافظ أبو بكر البيهقي، واحلافظ أبو ذر اهلروي، وقاضي املوصل أبو جع: ومن الثالثة

السمناين احلنفي، واألستاذ أبو القاسم عبد اجلبار بن علي اإلسفرايين، وأبو احلسن السكري ، 
وأبو منصور األيويب النيسابوري، والقاضي عبد الوهاب املالكي، والشيخ أبو حممد اجلويين، 

و  عبد وأبو حسن النعيمي، واألستاذ أبو منصور البغدادي، وأبو حممد األصبهاين ابن اللبان، وأب
اهللا اخلبازي ، وأبو الفضل بن عمروس املالكي، وسليم الرازي، وأبو بكر بن  اجلرمي الزاهد، 

  .وأبو طاهر بن خراشة، ورشأ بن نظيف املقري 
احلافظ اخلطيب البغدادي، واألستاذ أبو القاسم القشريي، وأبو علي بن أيب : ومن الرابعة

 والشيخ أبو إسحاق الشريازي، وإمام احلرمني، ونصر حريصة اهلمذاين، وأبو املظفر اإلسفرايين،
  .املقدسي ، وأبو عبد اهللا الطربي 

أبو املظفر اخلوايف، واإلمام الغزايل، وفخر اإلسالم الشاشي، وأبو نصر القشريي، : ومن اخلامسة
بو والشيخ أبو سعيد امليهين ، والشريف أبو عبد اهللا الديباجي، والقاضي أبو العباس الرطيب، وأ

عبد اهللا الفراوي، وأبو الوليد الباجي، واحلافظ أبو عمرو بن عبد الرب، واحلافظ الكبري أبو 
القاسم بن عساكر، واحلافظ أبو احلسن املرادي، واحلافظ أبو سعد بن السمعاين، واحلافظ أبو 
طاهر السلفي، والقاضي عياض بن حممد اليحصيب، واإلمام أبو الفتح الشهرستاين، وعلي بن 

، وأبو احلسن السلمي، ))شذرات الذهب((بكسر اهلمزة والكاف كما يف -حممد بن علي إلكيا 
  . وأبو سعد بن أيب صاحل املؤذن، ونصر اهللا املصيصي

اإلمام فخر الدين الرازي، وسيف الدين اآلمدي، وشيخ اإلسالم عز الدين بن : ومن السادسة
  .ي ، واالشيخ مجال الدين اخلصري احلنفيعبد السالم، والشيخ أبو عمرو بن احلاجب املالك

شيخ اإلسالم تقي الدين بن دقيق العيد، والشيخ عالء الدين الباجي، والشيخ : ومن السابعة
اإلمام فخر احلفاظ تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي ، والشيخ صفي الدين اهلندي ، 

، والشيخ صدر الدين سليمان بن والشيخ صدر الدين بن املرحل، وابن أخيه الشيخ زين الدين 
عبد احلكم املالكي، والشيخ مشس الدين اجلريري اخلطيب ، والشيخ مجال الدين الزملكاين، 
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والقاضي مجال الدين بن مجلة ، والشيخ شهاب الدين بن مجيل ، وقاضي القضاة مشس الدين 
الدين اإلجيي السروجي احلنفي، والقاضي مشس الدين بن احلريري احلنفي، والقاضي عضد 

  .الشريازي 
تبيني كذب املفتري فيما نسب إىل اإلمام  ((فهذا بعض ما ذكره حافظ الدنيا ابن عساكر يف 

واحملقق الفقيه األصويل احملدث صاحب التآليف العديدة النافعة الشيخ )) أيب احلسن األشعري
طبقات الشافعية ((تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي يف 

، وأضيف أنا إىل ذلك ممن مل يذكراه أو أتى بعدمها اإلمام النووي جمدد القرن السابع ))الكربى
كما قيل، فإنه كان أشعريا كما هو واضح يف كتبه، وصرح به احلافظ السخاوي يف ترمجته 

يمية عنه، واحلافظ إمساعيل بن كثري صاحب التفسري املشهور، فإنه وإن كان صاحب ابن ت
وقال ابن . ٥٨ ص١ج)) الدرر الكامنة((وتلميذه كان أشعريا كما ذكره احلافظ العسقالين يف 

قال احلافظ أبو القاسم بن عساكر يف : ٤٢ص٢جـ) طبقات الفقهاء الشافعيني(كثري يف 
رأيت خبط ثقات ما قول ): تبيني كذب املفتري(طبقات أصحاب األشعري يف آخر كتاب 

قوم اجتمعوا على لعن األشعرية وتكفريهم؟ وما الذي جيب عليهم؟ أفتونا، السادة الفقهاء يف 
األشعرية أعيان السنة انتصبوا للرد على املبتدعة من القدرية والرافضة : "فأجاب مجاعة فمن ذلك

وغريهم، فمن طعن فيهم فقد طعن على أهل السنة، وجيب على الناظر يف أمر املسلمني تأديبه 
أما طريقة الشيخ : مث قال ابن كثري. حد، وكتب إبراهيم بن علي الفريوزاباديمبا يرتدع به كل أ

أيب احلسن علي بن إمساعيل األشعري يف الصفات بعد أن رجع عن اإلعتزال بل وبعد أن قدم 
بغداد وأخذ عن أصحاب احلديث كزكريا الساجي وغريه فإنـها من أصح الطرق، فإنه يثبت 

 ينكر منها شيئا، وال يكيف منها شيئا، وهذه طريقة السلف الصفات العقلية واخلربية وال
واألئمة من أهل السنة واجلماعة حشرنا اهللا يف زمرتـهم وأماتنا على اتباعهم وحمبتهم، إنه مسيع 

  .الدعاء جواد كرمي 
وعلى هذا املنوال جرى األئمة من أصحاب األشعري كأيب عبد اهللا بن جماهد والقاضي أيب بكر 

  .ين وأضرابـهم رمحهم اهللا، انتهى ما قاله احلافظ ابن كثري الباقال
ومنهم احلافظ الكبري أبو احلجاج يوسف بن زكي اِملِزي عبد الرمحن بن يوسف، فإنه صرح 

 يف ترمجة والده ١٧١ص٦ج )) طبقاته((وكتب أنه أشعري، كما ذكره تلميذه ابن السبكي يف 
حلديث ابن حجر العسقالين، وشيخه احلافظ العراقي، وشيخ اإلسالم أمري املؤمنني يف ا. السبكي

والسلطان  واحلافظان السخاوي، والسيوطي، واهليتمي، والتاج ابن السبكي، والقسطالين،
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غاية البيان يف ((، ففي  صاحب الفتوحات الكثرية املشهورةصالح الدين يوسف بن أيوب
" الوسائل إىل مسامرة األوائل"ابه قال السيوطي يف كت: ٩٦ص ))تنـزيه اهللا عن اجلهة واملكان

ملا ويل صالح الدين بن أيوب أمر املؤذنني يف وقت التسبيح أن يعلنوا العقيدة : ١٥ص
ف املؤذنني على ذكرها كل ليلة إىل وقتنا هذا اهـ أي وقت السوطي املتوىف ظاألشعرية، فو

  . انتهى ما يف غاية البيان هـ٩١١
ي صالح الدين بن أيوب ملا ولّ: ١١٣ص٢ج)) ذكار النوويةالفتوحات الربانية على األ((ويف 

د مذهب األشعري أمر املؤذنني أن يعلنوا وقت التسبيح بذكر العقيدة اقتعاومحل الناس على 
    اهـاألشعرية اليت تعرف باملرشدية فواظبوا على ذكرها كل ليلة

ألعصار، من زمن اإلمام أيب فهؤالء نيف ومائة من أكابر األشاعرة يف خمتلف البالد واألماكن وا
احلسن إىل أواخر القرن العاشر، فمن رمى األشاعرة بالكفر كما يزعمه بعض اجلهال من شبان 
عصرنا فقد كفّر هؤالء املذكورين وأضعافا مضاعفة من أمثاهلم، ويلزم من ذلك تكفري معظم 

 بن عبد السالم وغريه علماء هذه األمة احملمدية، فقد علمت ما قاله سلطان العلماء عز الدين
  . من أن املذاهب األربعة جمتمعة على عقيدة أيب احلسن األشعري إال بعضا من احلنابلة 

من الناس يظنون أن املذهب املنسوب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري رمحه اهللا  أن كثرياواعلم 
و مذهب تعاىل مذهب اخترعه وابتكره، واعتقدوا أنه أنشأه وأسسه، وليس كذلك بل ه

الصحابة والتابعني وأتباعهم، وإمنا كان أبو احلسن مناضال عن مذهبهم وناشرا له ومرتبا أدلته، 
: ملا سئل عن ديانته اليت بـها يدين فقال )) اإلبانة يف أصول الديانة((كما صرح هو يف كتابه 

لى اهللا عليه قولنا الذي به نقول وديانتنا اليت ندين بـها التمسك بكتاب اهللا وسنة نبيه ص
وسلم، وما روي عن الصحابة والتابعني وأئمة احلديث، وحنن بذلك معتصمون، ومبا كان عليه 
أمحد بن حنبل قائلون، وملن خالف قوله جمانبون، ألنه اإلمام الفاضل، والرئيس الكامل، الذي 

زيغ الزائغني أبان اهللا به احلق عند ظهور الضالل، وأوضح به املنهاج وقمع به بدع املبتدعني و
  )). اإلبانة((وشك الشاكني اهـ ما يف 

اعلم : يف ترمجة أيب احلسن االشعري )) طبقات الشافعية((وقال التاج عبد الوهاب السبكي يف 
أن أبا احلسن مل يبدع رأيا ومل ينشأ مذهبا، وإمنا هو مقرر ملذاهب السلف، مناضل عما كانت 

لم، فاالنتساب إليه إمنا هو باعتبار أنه عقد علىطريق عليه صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
السلف نطاقا ومتسك به، وأقام احلجج والرباهني عليه، فصار املقتِدى به يف ذلك السالك سبيله 

  . يف الدالئل يسمى أشعريا 



 

310 

مل يكن أبو احلسن أول : وقال الشيخ أبو عبد اهللا حممد بن موسى بن عمار الكالعي املايرقي 
لسان أهل السنة إمنا جرى على سنن غريه، وعلى نصرة مذهب معروف فزاد املذهب متكلم ب

مث ذكر املايرقي رسالة الشيخ أيب . حجة وبيانا، ومل يبتدع مقالة اخترعها وال مذهبا انفرد به 
واعلموا أن أبا احلسن األشعري مل يأت من علم الكالم : احلسن القابسي املالكي اليت يقول فيها

  . راد به إيضاح السنن والتثبث عليها اهـ ما يف الطبقاتإال ما أ
ومن العجيب أن كثريا من خصوم اإلمام أيب احلسن وأعدائه يدعي أنه على طريقة اإلمام أمحد 
يف االعتقاد، مث يتبجح بأنه خمالف لألشعري يف املسائل االعتقادية، وينسب إليه مبا يشهد اهللا أنه 

 احلسن وافتراء على اإلمام أمحد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب بريء منه، وهذا ظلم على أيب
  . ينقلبون، ويتحسرون إذا كان اإلمام أمحد خصمهم يوم القيامة وتربأ منهم 

 بسنده إىل أيب ذر عبد بن أمحد ١٦٤ص)) تبيني كذب املفتري((روى احلافظ ابن عساكر يف 
 بليا بأصحاب سوء، جعفر بن حممد رجالن صاحلان: مسعت ابن شاهني يقول: اهلروي قال

  . وأمحد بن حنبل
األشاعرة و املأتريدية، هذا هو " أهل السنة واجلماعة"واحلاصل أن املراد من إطالق لفظ 

شرح )) إحتاف السادة املتقني((قال الزبيدي يف . املعروف املشهور يف سلف األمة وخلفها
واجلماعة فاملراد بـهم األشاعرة إذا أطلق أهل السنة : ٦ص٢ج)) إحياء علوم الدين((

األشاعرة هم أهل السنة واجلماعة هذا : واملأتريدية، قال اخليايل يف حاشيته على شرح العقائد
هو املشهور يف ديار خراسان والعراق والشام، وأكثر األقطار يف ديار ما وراء النهر يطلق ذلك 

  .وفق على املأتريدية أصحاب اإلمام أيب منصور اهـ  واهللا امل
  ومنهم السقاف 

سبعة الكتب ((وهو السيد علوي بن أمحد بن عبد الرمحن السقاف، فقد قال يف خطبة كتابه
  .  واهللا أسأل، وبنبيه أتوسل، أن ينفعين وإخواين واملسلمني بـهذا الكتاب النفع اجلليل)): املفيدة

  ومنهم ابن حزم الظاهري 
بن سعيد بن حزم الفارسي الظاهري، فإنه قال يف وهو اإلمام احلافظ أبو حممد على بن أمحد 

نسأل اهللا تعاىل مستشفعني به صلى اهللا عليه : ما لفظه )) جوامع السرية النبوية((آخر كتابه 
وقال . وسلم إىل اهللا تعاىل جل ثناؤه أن جيمع بيننا وبينه، وأن حيجبنا بربكة متابعته عن النار

  . سرية نبوية يف جملد: تصانيفه كثرية منها)): تذكرة احلفاظ((احلافظ الذهيب يف 
 



 

311 

  ومنهم اإلمام اتهد تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي 
)) طبقات الشافعية الكربى((قال ولده عبد الوهاب تاج الدين السبكي يف ترمجة أبيه من كتابه 

 وكرمه ومبحمد أسأل اهللا خامتة حسنة مبنه: قال الوالد رمحه اهللا: بعد كالم حكاه عن والده
 ٧٥٣صلى اهللا عليه وسلم، كتبه علي السبكي يف يوم السبت مستهل مجادى اآلخرة سنة 

انتهى ما نقلته من )) الطبقات الوسطى((هذا صورة خطه على حاشية كتاب . بظاهر دمشق
وقد ذكرنا أن اإلمام السبكي من القائلني جبواز التوسل وحسنه، وذكرنا . طبقات ابن السبكي 

   .ته يف الفصل الثاينعبار
  ومنهم السيد بركات 

فيض اإلله املالك شرح ((وهو عمر بركات بن مرحوم السيد حممد بركات فقد قال يف خطبة 
وأشهد أن سيدنا حممدا عبده ورسوله لكافة العرب والعجم، )): عمدة املسالك وعدة الناسك

نتوسل فنسلم ، وعلى آله وبظهوره اضمحل الكفر وانعدم، صلى اهللا عليه وسلم،  وجباهه 
ورزقنا اتباع أهل الشرف واإلقبال، جباه : وأصحابه الناصرين له يف مجيع الغزوات، وقال أيضا

  .سيدنا حممد واآلل، آمني آمني يا رب العاملني
  حرف امليم 

  منهم احلافظ حممود بن أمحد البدر العيين
عمدة القاري "يف أول شرحه الكبري وقال الشيخ حممود بن أمحد بن موسى البدر العيين احلنفي 

فها حنن نشرع يف املقصود بعون امللك املعبود، ونسأل اهللا اإلعانة " : شرح صحيح البخاري
  .على اخلتام متوسال بالنيب خري األنام، وآله وصحبه الكرام

هو حممود :  ترمجة طويلة فمما قال فيه١٣١ص١ج"الضوء الالمع"وترمجه احلافظ السخاوي يف 
، وكان إماما عاملا عالمة الميلّ من ٧٦٢محد بن موسي البدر العيين احلنفي، ولد سنة بن أ

 -يعين احلافظ ابن حجر العسقالين-املطالعة والكتابة، وصنف الكثري حبيث ال أعلم بعد شيخنا
أكثر تصانيف منه، حدث وأفيت وأخذ منه األئمة من كل مذهب، وكنت ممن قرأ عليه أشياء 

 عنه من فوائده، بل مسع عليه ثالثة أحاديث مع ما بينهما مما يكون بني املتعاصرين وعلق شيخنا
 ومل ٨٥٥غالبا، وكذا كان هو يستفيد من شيخنا، مات يف ليلة الثلثاء رابع ذي احلجة سنة 

  .خيلف بعده يف جمموعه مثله
عاين اآلثار ومن تصانيفه شرح البخاري يف إحدي وعشرين جملدا، مساه عمدة القاري، وشرح م

للطحاوي يف عشر جملدات وقطعة من سنن أىب داود يف جملدين، والدرر الزاهرة يف شرح 
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، وزار البدر العيين بيت املقدس فلقي "طبقات احلنفية"و " البحار الزاخرة يف املذاهب األربعة"
يا بالربقوقية، فيه العالء أمحد بن حممد السريامي احلنفي فالزمه واستقدمه معه القاهرة وقرره صوف

  ولبس اخلرفة من ناصر الدين القرطي  اهـ
الِبناْية يف : "عمدة القاري سبعةٌ وأربعون كتابا من تصانيفه منها"وقد ذُِكر يف مقدمة كتابه 

يف عشر جملدات يتوسع فيه جدا يف ختريج أحاديث األحكام وبيان مذاهب علماء " شرح اهلداية
  .  الزمان يف مخسة وعشرين جملدااألمصار، وعقد اجلمان يف تاريخ

وحكي العالمة ابن خلدون عن مشاخيه أن شرح البخاري دين علي األمة مل يقم بوفائه أحد من 
العلماء حسب ما جيب، ولو عاش ابن خلدون إىل زمن ظهور شرحي العيين وابن حجر 

 إىل أن القائم العسقالين لرمبا حكم هلما بقضاء هذا الدين علي حد سواء، ومييل السخاوي
حكم هلما بوفاء الدين علي " كشف الظنون"بقضاء هذا الدين هو شيخه ابن حجر، وصاحب 

  حد سواء اهـ
إنه أدى الدين عن األمة : فالذي توسل برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو الذي قيل فيه

يق وتبيني احملمدية، وإن شرحه عمدة القاري مثل شرح احلافظ ابن حجر يف التحقيق والتدق
املراد واملعاين اجللية واخلفية وتوسيع البحث يف ذلك، وإن كان كثري من العلماء يقدم شرح ابن 

  .حجر
فهل يليق ملسلم أن يبدع أو يفسق أو يكفّر على هذا اإلمام احلافظ وأمثاله بتوسله إىل اهللا بنبيه 

  .؟؟!!الوسيم ذي اجلاه العظيم عند ربه الكرمي
  ن عمر بن عبد اهللا التفتازاين  منهم مسعود ب

ختم اهللا تعاىل )):التلخيص ((العالمة احملقق سعد الدين التفتازاين، فإنه قال يف آخر شرحه على 
  . باحلسىن، ويسر لنا الفوز بالذخر األسىن، حبق النيب صلى اهللا عليه وسلم وآله اهـ 

 هو املشهور، قال ابن حجر يف واسم سعد الدين التفتازاين مسعود بن عمر بن عبد اهللا، هذا
  :ومن مليح شعره. إن امسه حممود بن عمر )): أنباء الغمر (( و )) الدرر الكامنة(( كتابيه 

 إذا خاض يف حبـر التفكر خاطـري عـلى درة مـن معضالت املطالب

  حقرت ملوك األرض يف نيل ما حووا  ونلت املـىن  بالكتب  ال بالكتائب
   هـ ٧٩١تويف رمحه اهللا سنة 
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  :ويشبه ذلك ما قاله مسيه حممود بن عمر الزخمشري: قلت
 سهري لتنقيح العلـوم ألذّ من لثم لغـانية وطـول عنـاق

  وأحب من نقـر الفتاة لدفّها  نقري أللقى الرمل عن أوراقي
  ومتايلي طربا حلـل  عويصة  أشهى وأحلى من مدامة ساق
  ن  الدجى وتبيتهأأبيت سهرا  نوما وتبغي بعد ذاك حلـاقي 

  حرف الياء 
  منهم املناوي القاهري 

إن حيىي بن حممد : ٢٥٤ ص١٠ج)) الضوء الالمع((قال احلافظ مشس الدين السخاوي يف كتابه 
بن حممد بن حممد بن أمحد املناوي القاهري الشافعي ولد يف العشر األول من ذي احلجة سنة 

حسن ((وقال السيوطي يف . هـ انتهى٨٧١ من مجادى الثاين سنة ١٢هـ ومات بداره ٧٩٨
وهذا الشيخ املناوي قاضي القضاة وتصدى لإلقراء واإلفتاء، ووىل : ٤٤٥ص١ج)) احملاضرة

وهو آخر علماء الشافعية )) خمتصر املزين((شرح : قضاء الديار املصرية وله تصانيف منها
  :  هومما قال)): الضوء الالمع((اهـ وقال احلافظ السخاوي يف . وحمققيهم

 إىل اهللا أشكو مـحنة أشغلت بايل فمن هو ِلها ربع اصطباري غَدا بايل 

  وما يل مأمول  سوى  سيد الورى  فإين بذاك  اجلـاه علـقت آمـايل 
  : إىل أن قال

  لقد ضاق ذرعي من أمـور كثرية  وأنت مـالذي يف تغـري أحـوايل 
  ي عبدا  مقصراوإن كنت يا موال  فحلمك يا مـوالي أعلى وأوىل يل 

  : ومنهم األردبيلي
أي - جعله اهللا ذريعة )) : األنوار((قال الشيخ يوسف بن ابراهيم األردبيلي يف آخر خطبة 

  . إىل دار القرار بالنيب وآله األخيار اهـ- وسيلة
ولنقتصرعلى ذكر املتوسلني مبن ذكرناهم من األنبياء وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 وتابع التابعني ومن بعدهم من السلف واخللف رضوان اهللا عليهم أمجعني، فإن فيهم والتابعني
واملتوسلون سلفا . الكفاية ملن رزقه اهللا اهلداية، وتلقاه بقلب سليم من التعصب والتعسف 

وخلفا كثريون ال مطمع يف حصرهم، وال تسع هلم الدفاتر، ولو تتبعنا ذلك وأردنا إحصاءهم 
وقد ألف يف التوسل خبري اخللق اإلمام . حصرهم قبل أن يبلغ معشار عشرهملعجز القلم عن 

هـ كتابا مساه ٦٨٣القدوة أبو عبد اهللا بن النعمان حممد بن موسى التلمساين املالكي املتوىف 
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 أن احلافظ ٥٨٦ص٥ج )) هداية العارفني((ويف )) مصباح الظالم يف املستغيثني خبري األنام((
زوال الظما يف ذكر من استغاث برسول ((القوي املنذري ألف كتابا امسه عبد العظيم بن عبد 
وقد ذكر النبهاين كثريا من املستغيثني به صلى اهللا عليه وسلم نظما أو )) اهللا من الشدة والعما

فممن ذكرهم من املستغيثني نثرا زين )) شواهد احلق يف املستغيثني بسيد اخللق((نثرا يف كتابه 
بن احلسني رضي اهللا عنهما، والشيخ عبد القادر اجليالين، والشيخ حمي الدين بن العابدين علي 

عريب، وإبراهيم الدسوقي، وأبو احلسن الشاذيل، وعبد العزيز الدريين، وأبو احلسن السخاوي، 
وحممد الوفا، وابن عباد شارح احلكم، وأبو املواهب الشاذيل، وأبو العباس املشرعي اليمين، 

تنبيه ((ن أيب السعود بن ظهرية املكي، وعبد اجلليل بن عطوم القريواين صاحب وخري الدين ب
، وناصر الدين بن سويدان، وأبو املكارم زين الدين عمر بن بيربس سويدان، وزين ))األنام

العابدين بن حممد البكري، وحممد بن عثمان املصري، وحممد الذاكر املصري التازي صاحب 
  . ة، وحممد الربكوي، وحممد البديري الدمياطي، وعقيلة املكيالصالة التازية املشهور

وذكر من املستغيثني به صلى اهللا عليه وسلم نظما عبد الرمحن بن خلدون صاحب التاريخ 
املشهور، واإلمام الغزايل، واإلمام تقي الدين بن دقيق العيد، وأبو زكريا حيىي بن خلدون 

البوصريي، واإلمام حيىي الصرصري، والشيخ أخو صاحب التاريخ، واإلمام شرف الدين 
برهان الدين القرياطي املصري، ومشس الدين النواجي، وعبد اهللا بن زمرك الغرناطي، 
واإلمام كمال الدين الزملكاين الشافعي، والشيخ القلقشندي املصري، والشهاب 

لسي، وجنم املنصوري املصري، واإلمام عبد الرمحن املكودي، ولسان الدين اخلطيب األند
الدين حممد بن سوار الشيباين الدمشقي، والشيخ يوسف بن حممد احلنبلي القدامي، واإلمام 
أبو حممد عبد اهللا بن زكريا القراطيسي املغريب، وهبة اهللا بن البارزي، واإلمام عمر ابن 
الوردي، ومجال الدين بن نباتة املصري، وعالء الدين بن مليك احلموي، والقاضي حممد 

هاء الدين الباعوين الدمشقي، وابن جابر األندلسي، وأبو عبد اهللا حممد الشراف بـ
األندلسي، واإلمام عبد الرحيم الربعي اليمين، وعبد العزيز بن علي الزمزمي املكي، وجمد 
الدين الوتري البغدادي، وأبو الصفا الشيخ أيوب اخللويت الدمشقي، وأبو القاسم حممد بن 

دلسي الغرناطي، والشيخ أمحد الصفدي، والشيخ عبد اهللا السرباوي حيىي الغساين األن
املصري، وحسني الدجاين مفىت باقة، والشيخ عمر أفندي األنسي البريوين، واإلمام أبو عبد 
اهللا أمحد بن حممد األندلسي القرشي، وعبد الكرمي أفندي محزة احلسيين الدمشقي، وحامد 
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احلسن علي بن اجلياب األنصاري األندلسي، وفتح اهللا أفندي العماري مفىت الشام ، وأبو 
بن النحاس، وأبو مدين املغريب، والشيخ أمحد العروسي، وعبد العزيز بن علي الغرناطي، 

نفح ((وعبد احلليم جليب الدمشقي الشهري بالوجي، والشهاب أمحد املقرئ صاحب 
، والشيخ عبد الرحيم ، وحممد بن العفيق التلمساين املشهور بالشاب الظريف))الطيب

الشعراين، والشيخ حممد سعد العمر الدمشقي، وعبد الرمحن البهلول الدمشقي، والشهاب 
أمحد املنيين الدمشقي، والشيخ مصطفى العلواين نزيل دمشق، والشيخ حممد بن فرج 
البسيت املغريب، وفتح اهللا البريوين احلليب، وأبو السرور بن نور الدين الشعراوي، وابن 

عتوق والشهاب أمحد بن  أيب القاسم اخللوف التونسي القريواين، واإلمام احلسن بن م
مسعود السوسي، ومشس الدين الصاحلي اهلاليل، والشيخ باعبود العلوي احلسيين املدين، 
وعبد العزيز الفشتايل الفاسي، وابن حبيب األندلسي، وعائشة الباعوتية انتهى ما أردت 

وقد أطال النبهاين رمحه اهللا يف ذلك، فذكر من العلماء ) )شواهد احلق((نقله من 
املستغيثني به صلى اهللا عليه وسلم ما يزيد على مائة شيخ، وذكر الصيغ اليت استغاثوا 
بـها، وتركتها خوفا من التطويل وامللل، وقد ذكرنا قبل من املستغيثني واملتوسلني ومن 

ضا، وفيهم األنبياء والصحابة والتابعون وأئمة القائلني مبشروعية ذلك ما يزيد على مائة أي
املذاهب األربعة واملفسرون واحلفاظ واحملدثون محلة السنة النبوية املطهرة، والفقهاء والزهاد 
والصوفية ومل خيتلف يف ذلك إثنان من سلف هذه األمة وخلفها ، وقد بني صلى اهللا عليه 

 تيمية اخترع ما مل تسمعه األوائل وسلم أنـها ال جتتمع على ضاللة، وملا أتى ابن
واألواخر قبله من منع  التوسل واالستغاثة وحنومها، وأتى بعجائب أخرى كتحرمي السفر 
إىل زيارة القبور كلها حىت زيارة سيد اخللق صلى اهللا عليه وسلم، فقام العلماء املعاصرون 

  .له يف رده وألفوا يف ذلك الكتب، واهللا املوفق 



 

316 

 نصيحة

 تكن من أهل التربك بأحباب اهللا تعاىل والتوسل جباههم إىل اهللا تعاىل فالذي جيب عليك إذا مل
حتما أن متسك لسانك عن الطعن فيهم، وتطهر من قلبك احلقد والبغض هلم، وأن ال تكون من 
الذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا، فاستحقوا النكال والوبال وغضب الكبري 

 وأن تأخذ حذرك من تسويالت البطالني الذين جيعلون هتك أعراض العلماء العاملني املتعال،
حلوم : غذاءهم وعشاءهم ومسريهم يف ليلهم ونـهارهم، فقد قال حافظ الدنيا ابن عساكر

العلماء مسمومة وعادة اهللا يف هتك أستار منتقصيهم معلومة، وإن من أطلق لسانه يف العلماء 
  .بل موته مبوت القلب اهـ بالثلب باله اهللا ق

وينبغي تأويل ما وقع من بعض العلماء مما خيالف ظاهره الشريعة ومحله مبحامل حسنة، فقد 
 عن عائشة ٤٣ص ٩ج)) احللية(( أمرنا بإقالة عثرات ذوي اهليئات، كما روى أبو نعيم يف 

اتـهم إال من أقيلوا ذوي اهليئات عثر: رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
)) مسنده((روى هذا احلديث أمحد يف )): اجلامع الصغري(( وقال السيوطي يف . احلدود

  .وأبو داود عن عائشة، ورمز له باحلسن )) األدب(( والبخاري يف 
: جيب تأويل أفعال أولياء اهللا تعاىل، وقال: ٩٦ص )) بستان العارفني (( وقال اإلمام النووي يف 

قصدت أبا اخلري التينايت مسلّما عليه فصلى صالة املغرب فلم يقرأ : لرِقي قالحكي عن إبراهيم ا
ضاعت سفريت، فلما سلمت خرجت للطهارة فقصدين السبع : الفاحتة مستويا، فقلت يف نفسي

ال تتعرض : أمل أقل لك: إن األسد قصدين، فخرج وصاح على األسد وقال: فعدت إليه وقلت
اشتغلتم بتقومي الظواهر فخفتم األسد واشتغلنا : ما رجعت قاللضيفاين فتنحى وتطهرت، فل

  .بتقومي القلب فخافنا األسد 
قد يتوهم من يتشبه بالفقهاء وال فقه عنده أن صالة أيب اخلري هذا كانت فاسدة : مث قال النووي

 لقوله مل يقرأ الفاحتة مستويا، وهذه جهالة وغباوة ممن يتوهم ذلك، وجسارة منه على إرسال
الظنون يف أولياء الرمحن، فليحذر العاقل من التعرض لشيء من ذلك، بل حقه إذا مل يفهم 
ِحكَمهم املستفادة ولطائفهم املستجادة أن يتفهمها ممن يعرفها، وكل شيء رأيته من هذا النوع 

  .مما يتوهم من ال حتقيق عنده أنه خمالف ليس مبخالف 
جرى منه حلن ال خيل باملعىن، ومثل هذا ال يفسد أحدها أنه : وجواب هذا من ثالثة أوجه

: أنه مغلوب على ذلك خبلل يف لسانه فتصح صالته باالتفاق، الثالث: الصالة باالتفاق، الثاين
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أنه لومل يكن له عذر فقراءة الفاحتة ليست مبتعينة عند أيب حنيفة وطائفة من العلماء، وال يلزم 
   )) .بستان العارفني (( انتهى ما نقلته من هذا الويل أن يتقيد مبذهب من أوجبها 

الفتاوي ((وذكرابن حجر اهليتمي ما يفيد أنه ينبغي تأويل شطحات األولياء فقال يف 
لألئمة العلماء الذين من اهللا عليهم باالعتقاد يف أوليائه ومحاهم من : ٢٦٨ص)) احلديثية

حملامل وأقومها أجوبة االنكار عليهم وحبمل ما صدر عنهم من الشطحات على أحسن ا
  . مسكتة، وحتقيقات مبهتة، ال يهتدي إليها إال املوفقون، وال يعرض عنها إال املخذولون 

فاحذر أن تكون ممن يتحسى كأس سم االنكار فيهلك لوقته، وبادر إىل السالمة من غضب اهللا 
أي " آذنته باحلربمن عادى يل وليا فقد : "وحماربته ومقته، فقد قال تعاىل يف احلديث القدسي

ومل ينصب اهللا تعاىل احملاربة ألحد من العصاة إال للمنكرين : أعلمته أين حمارب له، قال األئمة
إن : مث ذكر اهليتمي بعض األجوبة فقال. على أوليائه وآكلي الربا، ومن حاربه اهللا ال يفلح أبدا 

ناء يف احملبة، أال ترى أن تلك الشطحات وقعت منهم يف حال الغيبة والسكر الناشئني عن الف
بعض اهلموم أو الواردات الدنيوية إذا وردت على القلب أذهلته وأذهبت متييزه لشدة متكنها منه 
واستغراقه يف فكره، فإذا كان هذا يف األمور السافلة اليت ال تقاوم جناح بعوضة فكيف 

وب، وذكر اهليتمي بواردات احلق على القلوب ولواعج احملبة املذهلة عن كل مطلوب ومرغ
  . مخسة أجوبة أخرى 

إن :  أن فقيها أنكر على شيخ قراءته، فقال له٢٨٥للهيتمي أيضا ص)) الفتاوي احلديثية(( ويف 
كنت حلنت يف قراءة القرآن فقد حلنت أنت يف اإلميان، وذلك أنه ملا أنكر عليه وخرج قصده 

: ٧٥ص)) بستان العارفني((ال النووي يف وق. السبع فخشي منه لضعف إميانه وقلة يقينه باهللا 
  .تلقى الرجل وما يلحن حرفا، وعمله حلن كله اهـ: روينا عن اإلمام مالك رضي اهللا عنه

وال شك أن اللحن يف العمل أشنع وأقبح بكثري من اللحن يف اللسان، فإن أساس النجاة التقوى 
 اليت ينجو بدونـها اإلنسان، وقال والعمل الصاحل، وأما عدم اللحن اللساين فهو من الكماليات

  :اهلالل بن العالء 
 سيبلى لسان كان يعـرب لفظـه فيا ليته من وقفـة احلشر يسلم

  وما ينفع اإلعراب إذ مل  تكن تقى  وما ضر ذا تقوى لسان معـجم
: ٨٨ص١٣ج))سري أعالم النبالء((وأول احلافظ الذهيب ما نقل عن أيب يزيد البسطامي فقال يف 

ء عن أيب يزيد أشياء مشكلة، الشأن يف ثبوتـها عنه، أو أنه قاهلا يف حال الدهشة والسكر جا
والغيبة واحملو، فيطوى وال حيتج بـها إذ ظاهرها إحلاد، مثل سبحاين اهـ، فتراه مل يثْبت ذلك 
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 المؤاخذة يف عنده، وعلى تقدير ثبوته فقد أوله بأنه قاهلا يف الغيبة والدهشة واحملو، وال خيفي أنه
  .تلك احلالة لعدم التكليف فيها 

مل يصح : خضت حبرا وقف األنبياء بساحله؟ فقال: وسئل ابن حجر اهليتمي عن قول أيب يزيد 
  .هذا القول عنه وإن صح فمؤل، مث ذكر بعض التأويالت الىت استحسنها 

  .وعلى هذا التأويل جرى احملققون الراسخون يف العلم 
رات وتتبع العورات من أخالق املؤمنني ودأب املتقني، وقد قال الشيخ عبد واإلغضاء من العث

  : اهللا احلداد
       لديك لديهم واضح باألدلة  فسلم ألهل اهللا يف كل مشكل

  : وقال آخر
ـّم    ألناس رأوه باألبصـار     وإذا مل تـر اهلالل فسـل

تعاىل ويطيعه ويقوم ليله ويصوم فمن قلة احلياء وعدم اإلنصاف أن ترى عاملا عامال خيشى اهللا 
نـهاره وقد داوم على ذلك أزمنة طويلة مث إذا علمت وقوع زلة منه تطلق لسانك على 
إفشائها بني الناس ونشرها كأنك تؤدي واجبا عليك وأنت ال تنظر إىل حالتك وكاسد 

ذع بضاعتك وقلة عبادتك، ففي احلديث النبوي يبصر أحدكم القذى يف عني أخيه وينسى اجل
  .عن أيب هريرة رضي اهللا عنه )) احللية (( رواه أبو نعيم يف . يف عينه 

وقد ظهر يف زماننا طوائف يتمتعون حبطام الدنيا ويتبسطون مبالذها وينقادون لشهوات أنفسهم 
وينامون طيلة ليلهم، فإذا انتبهوا من سباتـهم العميق ورأوا الزهاد والعباد الساهرين حبلق 

إن هؤالء لضالون، خرافيون قبوريون، : اد يتغامزون وسلقوهم بألسنة حداد قائلنيالذكر واألور
فليتهم سكتوا إن مل يطيعوا ربـهم و يعملوا مثل أعماهلم، إذ ما عليهم من حسابـهم من 

  . شيء، وما أرسلوا عليهم حافظني 
 هؤالء البطالني فعلى اللبيب الفطن أن يعمل مبا ينفع نفسه حاال ومآال، وال يصغي إىل أقوال

الكساىل، وال تضعف نيته باستهزائهم، وال ينكسر خاطره بإيذائهم، وليكن ذا مهة عالية وعزمية 
  :قوية ال يثنيها شيء فقد قيل

 فكن رجال رجله يف الثرى وهـامـة هـمته فـي الـثُر يا

  :وما أحسن ما قاله اإلمام احلافظ عبد العظيم املنذري
 اعمل لنفسك صالـحا ال حتتفـل  وقـالبظهـور قيل يف األنام

  واخللق ال يرجى اجتماع قلوبـهم  ال بد مـن مثن عـليك وقال
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  . أي ما بايل به -  وما احتفل به- أي ال تبال وال تكترث ، ففي القاموس: وقوله ال حتتفل
د رزقنا اهللا حسن الظن باألولياء والتأدب معهم، وحسن االعتقاد فيهم، وأعاذنا من االنتقا

  .والطعن فيهم
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  خامتة يف ذكر نبذ من سري الصاحلني وأحواهلم
ملا ذكرنا التربك بالصاحلني رأيت أن أختتم ذلك بذكر شيء من حماسنهم وأوصافهم، فعسى أن 
يهدي اهللا بدلك أقواما، ويكون هلم موعظة واعتبارا، فيقتفوا آثارهم ويقتدوا بـهديهم فيلحقوا 

سببا حملبتهم، ومن أحب الصاحلني يكون معهم، قال ابن حجر اهليتمي يف بـهم، وأن يكون 
ما تعبد متعبد بأكثر من : قال السيد اجلليل شاه بن شجاع الكرماين)): الفتاوي احلديثية((

قال : ١٠٠ص)) روضة العقالء ونزهة الفضالء(( وقال ابن حبان يف . التحبب إىل أولياء اهللا
جال صاحلا فإمنا حيب اهللا تبارك وتعاىل، وأيضا قد التبس يف هذا من أحب ر: سفيان بن عيينة

الزمان الطاحل بالصاحل وكثرت فيه الدعاوي واألماين، والتشبه بالصاحلني يف الزي واملظاهر ال 
باملعاين واألخالق، فاحتيج إىل متييز اللب من القشر، والردئ من اجليد بذكر بعض أحواهلم، 

القهم، ومكابداتـهم يف ظلمات الليايل وجماهداتـهم على رفض واإلشارة إىل معايل أخ
شهوات أنفسهم وخمالفة أهوائها، وقوة عزميتهم حىت اقتحموا العقبات وذللوا الصعوبات، 
فصرفوا ساعات عمرهم إىل ما يقربـهم إىل موالهم تبارك وتعاىل، وذلك ليكون املتربك على 

كةُ ويطمع من ساحته الفائدة واملنفعة، وال يغتر بصرية وعلم، فيتربك مبن ترجتى منه الرب
  . بتمويهات البطّالني وافتراءا ت املخادعني 

ومعلوم أن رغبة الراغبني يف الطاعات خمتلفة، ومنافسة العابدين فيها متنوعة، وطرق اخلريات 
لصاحلني من الطرق املوصلة إىل اهللا بعدد أنفاس اخلالئق، فمن ا: كثرية وسبلها متعددة، فقد قالوا

يكثر القراءة واألوراد واألذكار ويدميها ويستغرق فيها أوقاته، ومنهم من يكثر الصالة يف 
  .ظلمات الليايل وحر األيام 

ومنهم ااهدون يف سبيل اهللا تعاىل الباذلون نفوسهم هللا ابتغاء مرضاته، ومنهم املدرسون 
ن هلا رسالة ربـهم، القامسون هلم مرياث الناشرون للعلم، اددون لألمة أمر دينها، املبلغو

رسوهلم بالتعليم، ومنهم املهتمون بتدوين العلوم  وتصنيف الكتب يف أنواع الفنون، ومنهم 
الوعاظ اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر، ومنهم الزاهدون الورعون، ومنهم أهل الكرم 

ن ارتكاب املعاصي فال تصدر منهم والسخاوة واإليثار، ومنهم من حيرسون ظاهرهم وباطنهم ع
كبرية وال صغرية، ومنهم غري ذلك، فكل منهم يدخل من الباب الذي فتح له، ويشرب من 
الكأس الذي سقاه منه ربه، وربك خيلق ما يشاء وخيتار ما كان هلم اخلرية، فهو املدبر احلكيم، 

  .اع طاعته واللطيف اخلبري بأحوال عباده، ومبا يناسب لكل امرئ منهم من أنو
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وأبتدئ بذكر عدد قليل ممن جد واجتهد على تعلم العلم وحفظ الكتب املختصرة واملطولة من 
الفنون املختلفة، وصرف إىل ذلك نفائس أوقاته، ومل يتطرق إليه الفتور وامللل حىت حاز قصب 

ور بعد السبق واحتاجت إليه األمة، مث صنف التصانيف الكثرية ومجع أشتات العلوم يف السط
استحضارها يف الصدور، وقصدي من ذلك رفع مهة طلبة العلم وحثهم على أن يبذلوا قصارى 
جهدهم يف تعلمه اقتداء بـهؤالء األئمة، مث أتبعهم بآخرين مل تعهد هلم صغرية وال كبرية، مث 

  أو أكثر منها، مث أذكر بعض من أحيا ليله كله، وصلى صالة الصبح بوضوء العشاء أربعني سنة
أذكر عددا ممن صلى كل يوم وليلة ألف ركعة، مث أذكر آخرين ممن يكثر تالوة القرآن الكرمي، 

نسأل اهللا املنان أن . مث أختم ذلك بذكر مجاعة من املكثرين للعبادات املختلفة والطاعات املتنوعة
  . يسلك بنا مسالك عباده الصاحلني 

   منهم اإلمام األعظم الشافعي -١
م الشافعي مذهبه اجلديد يف أربع سنني فقط، مع كونه كثري األمراض واآلالم، فقد ألف اإلما

فيما بني صدري وسريت تسع  : ٥٠ص))الفتاوي احلديثية (( فقد قال رمحه اهللا تعاىل كما يف 
  .أمراض خموفة، كل منها لو انفرد كان قاتال اهـ 

ما رأيت أحدا : على قال أن يونس بن عبد األ٢٩٢ص ٢للبيهقي ج)) مناقب الشافعي((ويف 
كان : وروى البيهقي بسنده عن علي بن حبر الوراق قال. لقي من السقم ما لقي الشافعي

الشافعي رمحه اهللا رجال عطرا، وذلك أنه كان به باسور، وكان جييء غالمه كل غداة بغالية 
ائفه وهذا مع كثرة أعماله األخرى، ووظ. فيمسح بـها األسطوانة اليت جيلس عليها اهـ

املتنوعة، فقد كان يقرأ كل يوم ختمة يف غري رمضان وختمتني يف رمضان، ويدرس فنون العلم 
املختلفة ويفيت ويناظر إىل غري ذلك، فهذا أعجب ما بلغنا وأغرب ما مسعناه، فإن تأسيس قواعد 

دا املذهب وحترير مسائلها واستنباطاتـها الدقيقة ال شك أن فيه صعوبة  كبرية وحرجا شدي
  .فيحتاج إىل فراغ ومتكني وصحة تامة 

  نبذة من ترمجته رمحه اهللا تعاىل
طبقات الشافعية (( اعلم أن كثريا من العلماء صنفوا يف مناقبه رمحه اهللا منهم كما يف 

داود بن علي األصفهاين، وزكريا بن حيىي الساجي، وعبد الرمحن بن : ١٨٥ص١ج)) الكـربى
ن احلسني بن إبراهيم اآلبري ، واحلاكم أبو عبد اهللا بن البيع، وأبو أيب حامت، وأبو احلسن حممد ب

علي احلسن بن احلسني بن محكان، وأبو عبد اهللا بن أيب شاكر بن قطان، واإلمام الزاهد امسعيل 
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ابن حممد السرخسي، واألستاذ اجلليل أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي، واحلافظ 
  .قي، واحلافظ الكبري أبو بكر اخلطيب، واإلمام فخر الدين الرازيالكبري أبو بكر البيه

واخلطيب البغدادي، يف )) احللية (( وقد أطال كثريون يف ترمجته يف كتبهم مثل أيب نعيم يف 
 ١٥٠ولد اإلمام رمحه اهللا سنة. وغريهم)) سري أعالم النبالء (( ، والذهيب يف ))تاريخ بغداد((

  هـ ٢٠٤وتويف مبصر سنة 
   .الثالثة خبصال وقد اختصه اهللا تعاىل من بني أئمة املذاهب

للشافعي من الفضائل ما مل جيتمع لغريه من شرف : شرف النسب، فقد قال أبو ثور:  منها-١
نسبه وصحة دينه ومعتقده وسخاوة نفسه ومعرفته بصحة احلديث وسقمه وناسخه ومنسوخه 

  .صحاب والتالمذة مثل أمحد بن حنبلوحفظه الكتاب والسنة، وحسن التصنيف وجودة األ
شرف اهللا اإلمام الشافعي بالنسب الطاهر، )): تـهذيب األمساء واللغات(( وقال النووي يف 

واجتماعه هو ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف النسب غاية الشرف، ونـهاية احلسب، 
  .وبشرف املولد واملنشإ فإنه ولد باألرض املقدسة، ونشأ مبكة

اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن وهو 
  . عبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن عبد مناف اهـ

  :فقال)) القاموس((وقد نظمه أبو القاسم الرافعي كما يف 
 حممد إدريس عباس وِمن بعدهم  عثمان إبن شافع

  بن عبيد  سابعوسائب  إ  عبد يزيد ثامن  والتاسع
  هاشم املولود إبن املطلب  عبد مناف للجميع تابع

وأمه أَزِديةٌ، وقد قال فيهم . وهذا هو نسبه املشهور وهو الصحيح. واألبيات من حبر الرجز
األزد أسد اهللا يف األرض يريد الناس أن يضعوهم ويأىب اهللا إال : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يا ليتين كنت أزديا ويا ليت أمي كانت : على الناس زمان يقول الرجلأن يرفعهم، وليأتني 
وروى البيهقي بسنده عن أنس . ويف رواية للترمذي أيضا األمانة يف األزد. أزدية، رواه الترمذي

األزد أزد اهللا عز وجل يف األرض يريد الناس أن : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ويف رواية نعم احلي األزد، واألشعريون، ال يفرون يف القتال . ن يرفعهميضعوهم ويأىب اهللا إال أ

  .وال يغلون، هم مين وأنا منهم
قدم الشافعي مصر وبـها عبد امللك :  منها أنه كان أطوهلم باعا يف معرفة اللغة، قال املزين-٢

ر، فذهب وكان عالّمة أهل عصره يف العربية والشع)) املغازي (( ابن هشام النحوي صاحب 
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ما ظننت أن اهللا خلق مثل الشافعي، مث اختذ قول الشافعي حجة يف اللغة، : إىل الشافعي مث قال
خذوا : وقال األيوب بن سويد. وكان إذا شك يف شيء من اللغة بعث إىل الشافعي فسأله عنه

ما : راينوقال الزعف. الشافعي عندنا حجة يف النحو: وقال أبو عثمان املازين. عن الشافعي اللغة
رأيت أفضل وال أكرم وال أتقى وال أعلم من الشافعي، وما رأيت حلن قط، وما محل أحد حمربة 

  .إال وللشافعي عليه منة، ماكان الشافعي إال حبرا 
الشافعي فيلسوف : قال أمحد بن حنبل: ٨١ص ١٠ج)) سري أعالم النبالء (( وقال الذهيب يف 

املعجم (( والفيلسوف كما يف . ناس واملعاين والفقهيف أربعة أشياء يف اللغة واختالف ال
  .العامل الباحث )) الوسيط

الشافعي من بيت اللغة، جيب أن يؤخذ عنه، : للبيهقي قال ثعلب)) مناقب الشافعي (( ويف 
إمنا توحد الشافعي باللغة ألنه من أهلها، فأما أبو حنيفة فإنه منها على بعد، : وقال ثعلب أيضا

إن حممد بن إدريس لغة وحده حيتج به كما حيتج بالبطن : كان يقال: ليد بن النجاروقال أبو الو
مسعت : مسعت عمي يقول: قال أيب: وقال أبو بكر حممد بن أمحد بن عبد اهللا. من العرب

أقمت يف بطون العرب عشرين سنة آخذ أشعارها ولغاتـها وحفظت القراءة : الشافعي يقول
: ال وقد علمت املعىن فيه واملراد منه ما خال حرفني، قال أيبفما علمت أنه مر يب حرف إ

هو اإلمام احلجة يف لغة : وقال النووي" . دساها " حفظت أحدمها ونسيت اآلخر، أحدمها 
  .  العرب، فقد اشتغل يف العربية عشرين سنة 

 أشعر الناس كان الشافعي من: قال املربد. أنه كان أشعر من األئمة الثالثة وآدبـهم : ومنها-٣
  .وآدبـهم وأعرفهم بالقراءات 

وكان الشافعي مربزا : أنه كان معلم األمة بناسخ احلديث ومنسوخه، قال النووي:  ومنها-٤
سوخ، وامل واملبني، واخلاص نيف االستنباط من الكتاب والسنة، بارعا يف معرفة الناسخ وامل

  .والعام وغريها، فلم يسبقه أحد إىل فتح هذا الباب
: كتبت كتب الشافعي؟ قلت: قدمت من مصر فأتيت أمحد بن حنبل، فقال يل: وقال ابن وارة

فرطت، ما عرفنا العموم واخلصوص وناسخ احلديث من منسوخه حىت جالسنا : ال، قال
  . فحملين ذلك على الرجوع إىل مصر فكتبتها : الشافعي، قال

ابتكر )): تـهذيب األمساء واللغات (( قال النووي يف. اختراعه بفن أصول الفقه :  ومنها-٥
الشافعي كتبا مل يسبق إليها، منها أصول الفقه، وكتاب القسامة، وكتاب اجلزية، وكتاب قتال 

أن عبد الرمحن بن مهدي كتب له )) الرسالة(( وكان سبب تصنيفه لكتاب. أهل البغي، وغريها
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األخبارفيه، وحجة اإلمجاع وبيان وهو شاب أن يضع له كتابا فيه معاين القرآن، وجيمع قبول 
ما : فكان عبد الرمحن يقول)) الرسالة (( الناسخ واملنسوخ من القرآن والسنة، فوضع له كتاب 

  .أصلي صالة إال وأدعو للشافعي
إنه أول من صنف أصول الفقه بال اختالف وال ارتياب، وهو الذي ال : وقال النووي أيضا

  . اهللا تعاىل وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم يساوى بل ال يداىن يف معرفة كتاب
ما ظننت أن يكون : قال)) الرسالة(( ملا قرأ عبد الرمحن بن مهدي : وحكي عن الزعفراين قال

وعبد : يف هذه األمة اليوم مثل هذا الرجل، وأن اهللا عز وجل خلق مثل هذا الرجل، قال البيهقي
واهللا لو : قال على بن املديين. م باحلديثالرمحن بن مهدي بن حسان أحد أركان أهل العل

أُِخذْت وحِلفْت بني الركن واملقام حللفت أين مل أر قط أعلم باحلديث من عبد الرمحن بن 
مخسمائة مرة )) الرسالة (( إين قرأت كتاب : وقال املزين. مهدي، ومات قبل الشافعي بسنتني 

  . مل أستفدها يف األخرى ما من مرة منها إال واستفدت منها فائدة جديدة 
 ومنها أنه تفرع مذهبان من مذهبه، ومها مذهب أمحد بن حنبل ومذهب أيب ثور، وقد -٦

  .ذكرنا ذلك يف التربك مبجالسة الصاحلني 
 ومنها أن أكثر اددين هلذه األمة أمر دينها كانوا منتسبني إىل مذهبه، وذكرنا ذلك أيضا -٧

  .يف التربك مبجالسة الصاحلني 
فبهذه الفضائل السبعة امتاز عن األئمة الثالثة، فسبحان من خصه بـهذه املزايا وفضله عليهم 

  .بـهاتيك العطايا 
  .كونه من أعقل خلق اهللا

مع الشافعي نصف عقل أهل الدنيا، وما رأيت أعقل من الشافعي، وكان املريسي : قال املريسي
وعن حممد بن إسحق بن . ه األعداء والفضل ما شهدت ب: عدوا لدودا للشافعي، وقد قيل

: مسعت أيب وسئل كيف وضع الشافعي هذه الكتب ومل يكن بكبري السن؟ فقال: راهويه قال
. ما رأيت أعقل من الشافعي أو أفقه منه: وقال حيىي بن سعيد. عجل اهللا له عقله لقلة عمره

فصح وال أنبل رأيا من ما رأيت أحدا أعقل وال أورع وال أ: وقال أبو عبيد القاسم بن سالم
لو أن :  قال يونس بن عبد األعلى١٨٦ص٢للبيهقي ج)) مناقب الشافعي((ويف . الشافعي

  .عقول الناس كلَهم جعلت يف عقل الشافعي لغرقت عقوهلم يف عقله 
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  ما كان بينه وبني تلميذه اإلمام أمحد بن حنبل من الصحبة واملودة
ة الكاملة، وقد ذكرنا أن اإلمام الشافعي كان يتربك كان بينهما صفاء احملبة واملودة والصحب

أليب سيف )) غـوث العـبـاد (( بقميص أمحد بن حنبل، وكانا يكثران التزاور، ففي 
  :ل أن الشافعي سئل عن ذلك فقا١٣٣احلمامي ص

 قالوا يزورك  أحـمـد  وتـزوره قلت الفضائل ال تفـارق منـزلـه

 إن زارين  فـبفـضلـه أو زرتـه فلفضله فالفضل يف احلـاليـن لـه

للماوردي أن )) أدب الدنيا والدين((وكان دأب العلماء احملبة والتزاور فيما بينهم، ويف 
لقاء اإلخوان جالء األحزان وأن : أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال

  .ليس سرور يعدل صحبة اإلخوان وال غم يعدل فراقهم : الشافعي قال
ما ذهبت إىل الشافعي جملسا قط إال وجدت أمحد بن : حلسن بن حممد الزعفراينوقال ا

ما : وقال أبو داود سليمان بن األشعث. حنبل يف جملسه، وكان أمحد ألزم للشافعي منا
وروى اخلطيب بسنده عن أمحد بن . رأيت أمحد بن حنبل مييل إىل أحد ميله إىل الشافعي

 عامته من الشافعي، وما بت منذ ثالثني سنة إال وأنا هذا الذي ترون كله أو: حنبل قال
  .أدعو اهللا للشافعي وأستغفر له
ركب الشافعي محاره فصار أيب ميشي إىل جانبه وهو يذاكره : وقال صاحل بن أمحد بن حنبل

إنك لو كنت يف اجلانب اآلخر من : فبلغ ذلك حيىي بن سعيد فبعث إليه يف ذلك، فبعث إليه أيب
جاء حيىي :  قال ابن ماجه القزويين٨٦ص١٠ج))سري أعالم النبالء((ويف .  خريا لكاحلمار لكان

ابن معني إىل أمحد بن حنبل، فبينما هو عنده إذ مر الشافعي على بغلته، فوثب أمحد يسلم عليه 
دع عنك هذا إن : يا أبا عبد اهللا كم هذا؟ فقال: وتبعه فأبطأ وحيىي جالس، فلما جاء قال حيىي

ما أحد مس بيده حمربة وقلما إال وللشافعي يف عنقه : وقال أمحد أيضا. فقه فالزم البغلةأردت ال
سري ((إذا جاءت املسئلة ليس فيها أثر فأفت فيها بقول الشافعي، ويف : وقال أمحد بن حنبل. منة

إذا سئلت عن مسئلة ال أعرف فيها خربا قلت فيها بقول : قال أمحد بن حنبل)) أعالم النبالء
عامل قريش ميأل : شافعي، ألنه إمام قرشي، وقد روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالال

. ال أشد أخذا بسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم من الشافعي: وقال أمحد أيضا. األرض علما
كان الشافعي رمحه اهللا قد مجع : وقال أيضا. ما رأيت أحدا أتبع لألثر من الشافعي: وقال أمحد
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دخل أمحد بن : وروى اخلطيب البغدادي بسنده عن إسحق بن راهويه قال.  فيه كل خرياهللا
  .تعال حىت أذهب بك إىل من مل تر عيناك مثله فذهب إىل الشافعي : حنبل وقال

  من كان يدعو له من أكابر العلماء
 اغفر يل اللهم: إين ألدعو للشافعي يف صاليت منذ أربعني سنة أقول: قال اإلمام أمحد بن حنبل

ولوالدي وحملمد بن إدريس الشافعي، فما كان فيهم أتبع حلديث رسول اهللا صلى اهللا عليه 
. ما أعلم أحدا أعظم منة على االسالم يف زمن الشافعي من الشافعي : وسلم منه، ويف رواية

يا أبت أي شي كان الشافعي فإين مسعتك تكثر : قلت أليب: وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل
يا بين كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس فانظر هل هلذين : ن الدعاء له؟ فقال يلم

  . من خلف أو منهما عوض ؟
أن عبد الرمحن بن مهدي كان يدعو للشافعي يف الصالة دائما، وكان )) البداية والنهاية((ويف 

ين ألدعو اهللا تعاىل للشافعي إ: وقال حيىي بن سعيد. حيىي بن سعيد القطان يدعو له يف الصالة 
يف كل صالة أو يف كل ليلة أو يف كل يوم، يعين ملا فتح اهللا عليه من العلم ووفقه للسداد فيه، 

  .أنا أدعو اهللا للشافعي يف صاليت منذ أربعني سنة: وروي عنه أنه كان يقول
  .إمامته يف احلديث والفقه 

وقال احلسن بن حممد .  جاءنا الشافعيما عرفنا احلديث حىت: قال علي بن معبد املصري
ما كان : وقال أمحد. كان أصحاب احلديث رقودا فأيقظهم الشافعي فتيقظوا: الزعفراين

  .أصحاب احلديث يعرفون معاين أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبينها هلم 
بن خزمية هل وسئل إمام األئمة ا. صاحب حديث ال يشبع من كتب الشافعي: قال اإلمام أمحد

  .ال: سنة صحيحة مل يودعها الشافعي كتبه؟ فقال
وسئل أبو ثور فقيل . كان الفقه قفال على أهله حىت فتحه اهللا بالشافعي: وقال أمحد بن حنبل

أميا أفقه الشافعي أو حممد بن احلسن؟ فقال أبو ثور الشافعي أفقه من حممد وأيب يوسف وأيب : له
  : وقد أجاد من قال. ة واألسودحنيفة ومحاد وإبراهيم وعلقم

  وملن سواك تكلف وتصنع  الفقه فيك طبيعة مطبوعة
  .أنتم الصيادلة وحنن األطباء : وقال الشافعي لبعض أصحاب احلديث

:  قال الربيع٢٨٥ص٢للبيهقي ج)) مناقب الشافعي(( بل كان جامعا للفنون والعلوم، ففي 
يئه أهل القرآن، فإذا طلعت الشمس قاموا كان الشافعي جيلس يف حلقته إذا صلى الصبح فيج

وجاء أهل احلديث فيسألونه عن تفسريه ومعانيه، فإذا ارتفعت الشمس قاموا، واستوت احللقة 
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للمذاكرة والنظر، فإذا ارتفعت الضحى تفرقوا وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعر، وال 
  .يزالون إىل أن يقرب انتصاف النهار مث ينصرف

دل على إمامته يف علوم احلديث وتبحره يف فنونـها انتساب أئمة احلديث وحفاظه إىل ومما ي
مذهبه، فقد تقرر أن أكابر محلة السنة املطهرة وحاملي رايتها من أتباعه املنتسبني إىل مذهبه 
منهم حممد بن إمسعيل البخاري، وسليمان بن األشعث بن إسحاق اإلمام اجلليل أبو داود 

حب السنن، وعلي بن عمر بن أمحد بن مهدي اإلمام يف املعرفة بعلل احلديث السجستاين صا
وأمساء الرجال احلافظ اجلليل الدارقطين، وأمحد بن شعيب بن علي اإلمام اجلليل أبو عبد الرمحن 
النسائي، وأمحد بن عبد اهللا بن حممد املزي، وحممد بن إبراهيم أبوبكر احلافظ املنذري، وحممد 

افظ ابن خزمية، وحممد بن جرير الطربي احلافظ ، وحممد بن حيان بن أمحد ابن إسحق احل
احلافظ اإلمام أبو حامت، ومحد بن حممد بن إبراهيم احلافظ أبو سليمان اخلطايب، وزكريا بن حيىي 
ابن عبد اهللا بن حممد احلافظ الكبري النيسابوري، وعبد اهللا بن حممد بن زياد اإلمام احلافظ الكبري 

جاين، وعبد الرمحن بن أيب حامت اإلمام الرازي، ويعقوب بن إسحق بن إبراهيم احلافظ اجلر
الكبري، وأمحد بن حسني بن علي احلافظ الكبري البيهقي، وأمحد بن عبد اهللا بن أمحد اإلمام 
اجلليل احلافظ أبو نعيم، وأمحد بن علي بن ثابت أبو بكر اخلطيب احلافظ الكبري أعلم احلفاظ، 

كر أمحد بن علي الطربي احلافظ، وأمحد بن حممد بن أمحد بن غالب احلافظ الكبري وأبو ب
املعروف بالبَِرقاين، وأمحد بن حممد بن أمحد أبو سعيد املاليين احملدث احلافظ الكبري طاووس 
الفقراء، وحممد ابن إدريس بن سليمان أبو بكر احلافظ، وحممد بن أمحد بن أيب سعد احلافظ 

وحممد بن احلسني بن موسى احلافظ أبو عبد الرمحن السلمي، وحممد بن عبد اهللا بن اجلارودي، 
محويه احلافظ احلاكم املعروف بابن البيع، وإسحق بن إبراهيم بن حممد احلافظ أبو يعقوب 
القراب السرخسي، وسعد بن علي بن حممد احلافظ الزاهد أبو القاسم الزجناين، ومكي ابن عبد 

ني احلافظ أبو القاسم، وأمحد بن حممد بن أمحد السلفي احلافظ الكبري أبو السالم ابن احلس
طاهر، وحممد بن موسى بن عثمان احلافظ أبو بكر احلازمي، وامسعيل بن أمحد بن عمر 

السمعاين، وعلي  بن منصور احلافظ أبو سعد لسمرقندي احلافظ املسند، وعبد الكرمي بن حممدا
ومؤمتن بن أمحد الساجي احلافظ  م اجلليل حافظ األمة بن عساكر،إلماااحلسن بن هبة اهللا بن ا

الكبري الثقة، وعبد العظيم بن عبد القوي املنذري احلافظ الكبري، وعلي بن حممد بن حممد بن 
 ،عبد الكرمي احلافظ ابن األثري، وعثمان بن عبد الرمحن بن موسى احلافظ أبو عمرو بن الصالح

ن هبة اهللا احلافظ أبو حممد بن احلافظ، وأبو زكريا حيىي بن شرف بن احلسن ب والقاسم بن علي
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النووي احلافظ، وأبو العباس أمحد بن مظفر بن أيب حممد احلافظ الثقة الثبيت، وحممد بن أمحد بن 
عثمان اإلمام احلافظ الذهيب، وحممد بن علي بن وهب القشريي أبو الفتح تقي الدين احلافظ ابن 

ملؤمن بن خلف بن أيب احلسن احلافظ شرف الدنيا الدمياطي، وعلي بن عبد دقيق العيد، وعبد ا
الكايف السبكي احلافظ، والقاسم بن حممد الربزايل احلافظ، ويوسف بن زكي بن عبد الرمحن 

ومنهم مشس الدين حممد بن )). طبقات الشافعية الكربى((احلافظ املزي انتهى ما خلصته من 
ل بن كثري احلافظ، وعبد الرحيم العراقي احلافظ، وأبوزرعة، حممد احلافظ اجلزري، وامسعي

وأبوالفضل أمحد بن علي بن حجر احلافظ العسقالين، ومشس الدين حممد بن عبد الرمحن 
  .السخاوي احلافظ، وجالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي خامتة احلفاظ

  إخالصه يف أعماله 
زيد اإلخالص وحسن النية وإرادة وجه اهللا تعاىل يف تصنيفه وأعماله وكان رمحه اهللا معروفا مب

ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، وبودي أن : كلها، فقد روى عن الشافعي بطرق كثرية أنه قال
روى ذلك عنه الربيع بن . مجيع اخللق تعلموا هذا الكتاب يعين كتبه وال ينسب إىلّ شيء منه 

 حممد بن الصباح، واحلسن بن عبد العزيز املصري وحسني سليمان املرادي واحلسن بن
الكرابيسي، ويف رواية ماناظرت أحدا قط إال على النصيحة، وما ناظرت أحدا فأحببت أن 
خيطئ، وما يف قليب من علم إال وودت أن يتعلمه كل أحد وال ينسب إىلّ ، وما كلمت أحدا 

دخلت يوما على الشافعي : سانه، وقال املزينقط إال ومل أبال بين اهللا احلق على لساين أو ل
رمحك اهللا إنّ أصحاب مالك وأصحاب أيب حنيفة صنفوا : وكان يصنف كتابا، فقلت له

يا إبراهيم أليس ترى ما حنن : الكتب الكثرية وجيتهدون يف العلم أكثر من اجتهادك، فقال يل
  . تعاىل يبقى إىل الدهر نصنف ويصنفون وماكان هللا: فيه؟ وكان يتأذى بالبواسري مث قال

  أقواله وحكمه
إن مل يكن الفقهاء العاملون أولياء اهللا عز وجل )) : مناقب الشافعي(( قال الشافعي كما يف 

: فما هللا ويل ويف رواية أخرى إن مل يكن الفقهاء أو لياء اهللا يف اآلخرة فما هللا ويل، وقال أيضا
يا ربيع يف املسائل فإنه ال يصيب أجب :  للربيعوقال الشافعي. من الفقهاء هللاما أحد أورع 
 يف العلم إال من طلبه يف القلة، ولقد كنت أطلب القرطاس ما أفلح: وقال. أحد حىت خيطئ

ال يطلب أحد هذا العلم بامللك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذلة : فيعسر علي، وقال
ليس العلم ما حفظ، العلم ما : وقال. النفس أفلحالنفس وضيق العيش وخدمة العلم وتواضع 
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قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : وكان يكره أن يقول الرجل قال الرسول، لكن يقول. نفع
  .وسلم تعظيما له 

  أقوال العلماء فيه 

: إن اهللا عز وجل قد ألقى عليك نورا فال تطفئه باملعصية، وقال أيضا: قال شيخه مالك بن أنس
  :وقال الشافعي. ب املعاصي فإنه سيكون لك شأن يا حممد اتق اهللا واجتن

 شكوت إىل وكيع سوء حفظـي فأرشدنـي إىل تـرك املعـاصـي

 وأخربين بـأن  العـلـم نـور ونور اهللا ال يعـطـى لعـاصـي

: إذا جاءه شيء من التفسري والفتيا التفت إىل الشافعي، وقال: وكان شيخه سفيان بن عيينة
من أراد الظرف فعليه : قال أبو العباس بن سريج)) يب األمساء واللغاتتـهذ((ويف . سلوا هذا

  .مبذهب الشافعي وقراءة أيب عمرو 
ما رأيت مثل الشافعي وال : وقال ابن عبد احلكم. وقال املريسي ما رأيت أمهر من الشافعي 

وقال . فعي إياناما فهمنا استنباط أكثر السنن إال بتعليم الشا: وقال تلميذه الكرابيسي. رأى مثله
وقال أبو أيوب محيد . كان الشافعي سراجا حلملة اآلثار ونقلة األخبار: داود بن علي الظاهري

يا أبا عبد اهللا : كنت عند أمحد بن حنبل نتذاكر يف مسئلة فقال رجل ألمحد: ابن أمحد البصري
  .بت شيء فيهإن مل يصح فيه حديث ففيه قول الشافعي، وحجته أث: ال يصح فيه حديث، فقال

: أستاذ األستاذين، قالوا من هو؟ قال: وروى اخلطيب بسنده عن إبراهيم احلريب أنه قال
رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام : وقال املزين. الشافعي، أليس هو أستاذ أمحد بن حنبل

ي املطليب فإنه من أراد حمبيت وسنيت فعليه مبحمد بن إدريس الشافع: فسئلته عن الشافعي فقال يل
  .مين وأنا منه 

  :ومن األشعار اليت قيلت يف الشافعي
 ومن شعب اإلميان حب  ابن  شافـع وفـرض أكيـد حـبـه ال تطـوع

 وإن حياتـي شافـعـي فإن أمـت فتـوصييت بعدي  بـأن تتشفـعـوا

  :والبيتان أليب عبد اهللا البوشنجي ، وقال فيه نفطويه 
 مثَلُ الشافعي يف العلمـاء  السمـاءمثَلُ البدر يف  جنوم 

 كان واهللا معـدنا لعلـوم سيد الناس أفقـه الفقـهـاء

  راجحـا عاملا كرمي طباع  سيد الناس أحلم احللـمـاء
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للنووي من أنه روى عن أيب احلسن علي )) تـهذيب األمساء واللغات(( وكأنه يشري إىل ما يف 
يارسول هللا بقول من : لى اهللا عليه وسلم يف املنام فقلترأيت النيب ص: ابن أمحد الدينوري قال

خذ بيد هذا فأت به ابن عمنا الشافعي : آخذ؟ فأشار إىل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فقال
 .اهـ الشافعي بني العلماء كالبدر بني الكواكب: ليعمل مبذهبه فريشد ويبلغ باب اجلنة، مث قال

قد اتفقوا على أن الشافعي رضي اهللا : ٢٧٩ص ))اوي احلديثيةالفت((وقال ابن حجر اهليتمي يف 
  .عنه كان من األوتاد، ويف رواية أنه تقطب قبل موته اهـ 

  غريبة 

إن أقاليم : قال أهل التجربة: ١٣٤ص٥ج)) طبقات الشافعية الكربى(( قال ابن السبكي يف 
 قدم سلطانـها غري مصر والشام واحلجاز مىت كان اليد فيها لغري الشافعية خربت، ومىت

  .أصحاب الشافعية زالت دولته سريعا
وكأن هذا السر جعله اهللا يف هذه البالد كما جعلها ملالك يف بالد املغرب، وأليب حنيفة فيما 

ماجلس على كرسي ملك مصر غري شافعي إال وقتل : وراء النهر، وقال صدرالدين بن املرحل
رمحه اهللا كان حنفيا ومكث " قُطُز" يعرف غري شافعي إال سريعا، وهذا األمر يظهر بالتجربة فال

  .وأطال ابن السبكي يف ذلك. يسريا وقتل، وأما الظاهر فقلد الشافعي يوم واليته السلطنة
  ومنهم ابن جرير الطربي-٢

 أن ١٦٣ص ٢ج))تاريـخ بغـداد((  و١٣٦ص٢البن السبكي ج)) طبقات الشافعية (( ففي 
ن يزيد بن كثري أباجعفر الطربي مكث أربعني سنة يكتب يف كل يوم اإلمام حممد بن جرير ب

منها أربعني ورقة، وذكر أبو حممد الفرغاين أن أقواما من تالمذة حممد بن جرير حسبوا أليب 
جعفر منذ بلغ احللم إىل أن مات، مث قسموا على تلك املدة أوراق مصنفاته فصار لكل يوم أربع 

كم يكون : أتنشطون لتفسري القرآن؟ قالوا: عفر قال ألصحابهوروي أن أبا ج!! عشرة ورقة
هذا مما تفىن األعمار قبل متامه، فاختصره يف حنو ثالثة : ثالثون ألف ورقة، فقالوا: قدره؟ فقال

كم قدره؟ فذكر : هل تنشطون لتاريخ العامل من آدم إىل وقتنا هذا؟ قالوا: آالف ورقة، مث قال
إنا هللا ماتت اهلمم، فاختصره يف حنو ما :  فأجابوه مثل ذلك، فقالحنوا مما ذكره يف التفسري،

بلغين أنك : قال يل ابن خزمية: مسعت أبا بكر بن بالويه يقول: قال احلاكم. اختصر التفسري
: يف كم سنة؟ قلت: نعم، قال:كله، قلت: نعم إمالء، قال: كتبت التفسري عن ابن جرير، قلت

: فاستعاره مين ابن خزمية مث رده بعد سنني، مث قال: تسعني، قالمن سنة ثالث ومثانني إىل سنة 
نظرت فيه من أوله إىل آخره وما أعلم على أدمي األرض أعلم من حممد بن جرير، ولقد ظلمته 
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أفتيت بفقه الشافعي ببغداد عشر : إن حممد بن جرير قال: وكان ابن سريج يقول. احلنابلة
دين األربعة ابن جرير، وابن خزمية، وابن نصر، وابن املنذر إن احملم: سنني، وقال ابن السبكي

وإن كانوا من أصحابنا الشافعيني فرمبا ذهبوا باجتهادهم املطلق إىل مذاهب خارجة عن املذهب 
فال نعد تلك املذاهب من مذهبنا بل سبيلها سبيل من خالف إمامه يف شيء  من . الشافعي

بن جرير سنة أربع أو مخس وعشرين ومائتني، وتويف رمحه وكان مولد ا. املتأخرين أو املتقدمني
  .اهللا سنة عشر وثالمثائة

وهو من عجائب كتبه ومات قبل متامه، وابتدأ )) تـهذيب اآلثار (( ومن تصانيفه كتاب مساه 
فخرج منه كتاب الطهارة يف حنو ألف ومخسمائة ورقة، وله كتاب )) البسيط (( بكتاب 

اختالف العلماء وتاريخ (( وكتاب )) القراءة والعدد والتنـزيل (( وكتاب )) التاريخ ((
)) اخلفيف ((وكتاب )) أحكام شرائع اإلسالم (( وكتاب )) الرجال من الصحابة والتابعني 
وعن أيب حامد أمحد بن أيب طاهر )). التبصري يف أصول الدين(( وهو خمتصر يف الفقه وكتاب 

فر الرجل حىت حيصل له كتاب تفسري حممد بن جرير مل يكن لو سا: الفقيه اإلسفرائيين أنه قال
  .ذلك كثريا اهـ ملخصا 

   ومنهم أبو احلسن األشعري-٣
 وكان أبو احلسن األشعري علي بن امساعيل كثري التصانيف، فقد قال احلافظ ابن عساكر يف 

ت من أثق به مسع: إن أبا املعايل بن عبد امللك القاضي قال: ١٣٦ص)) تبيني كذب املفتري (( 
. رايت تراجم كتب اإلمام أيب احلسن فعددتـها أكثر من مائتني أو ثالمثائة مصنف اهـ: قال

  .٢٥٢ص ٢ج)) طبقاته الكربي(( وتبعه ابن السبكي يف 
قال : ١٣٦و٢٩ص)) تبيني كذب املفتري((وقال العالمة احملدث الكوثري يف تعليقه على 

إن الشيخ أبا احلسن ألّف يف تفسري )): م عن القواصمالعواص((احلافظ أبو بكر بن العريب يف 
وهو مخسمائة جملد، وذكر املقريزي أنه يف سبعني جملدا، )) ـاملختزن((القرأن كتابامساه بـ

وابن فُورك كثري النقل عن هذا التفسري، وقال التاج . وعدد الدات مما خيتلف باختالف اخلط 
  .اهـ إنه اطلع على جملد منه : ابن السبكي

كان الشيخ أبو احلسن األشعري يصلي صالة الصبح بوضوء )): تبيني كذب املفتري ((وقال يف 
وكان ال حيكي عن اجتهاده أحدا، وكانت نفقته يف كل سنة . العشاء قريبا من عشرين سنة 

خدمت اإلمام : مسعت أيب يقول: سبعة عشر درمها، وقال أبو عمران موسي بن أمحد بن علي
 بالبصرة سنني، فلم أجد أورع منه، وال أغض طرفا، ومل أر شيخا أكثر حياًء منه يف أبا احلسن
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 ٣٢٤ ووفاته سنة ٢٦٠وكانت والدته سنة . أمور الدنيا، وال أنشط منه يف أمور اآلخرة
  . وقيل غري ذلك اهـ٣٣٠: ويقال

   ومنهم ابن األنباري -٤
مد بن القاسم بن حممد أبا بكر بن  أن حم٢٨١ص ١للذهيب  ج))معرفة القراء الكبار (( ففي 

األنباري كان حيفظ ثالمثائة ألف بيت شاهدا يف القرآن، وكان ثقة صدوقا، وقال أبو علي 
وقال حممد بن جعفر . كان ابن األنباري ميلي من حفظه، ما أَملَى قط من دفتر: التنوخي
أحفظ :  عنه أنه قالما رأينا أحفظ من ابن األنباري وال أغزر من علمه، حدثوين: التميمي

وحدّثت أنه كان حيفظ مائة . وهذا ما ال يحفظ ألحد قبله: ثالثة عشر صندوقا، قال التميمي
يف مخسة )) غريب احلديث((إن ابن األنباري أملَى كتاب : وقيل. وعشرين تفسريا بأسانيدها

وهو )) لباباأل(( وكتاب . يف ألف ورقة)) شرح الكايف((وله كتاب . وأربعني ألف ورقة
وكان رأسا يف حنو الكوفيني، وله كتاب . يف سبعمائة ورقة)) اجلاهليات((كبري، وكتاب 

هـ ٣٢٨ وتويف رمحه اهللا سنة ٢٧١ولد سنة . ما ألف أحد أكرب منه)) املذكر واملؤنث((
  . ببغداد اهـ

ا،  أن ابن األنباري كان حيفظ مائة وعشرين تفسري١٩٦ص ١١ج)) البداية والنهاية((ويف 
وكان من حبور العلم . وحفظ تعبري الرؤيا يف ليلة، وكان حيفظ يف كل مجعة عشرة آالف ورقة

  . يف اللغة والعربية والتفسري واحلديث وغري ذلك اهـ 
   ومنهم ابن شاهني-٥

قال لنا أبو : قال أبو احلسني املهتدي باهللا: ١١٧ص ٣ج)) شذرات الذهب((قال ابن العماد يف 
صنفت ثالمثائة وثالثني مصنفا منها : مر بن أمحد بن عثمان البغداديحفص بن شاهني ع

مائة ومخسون )) التاريخ(ألف وثالمثائة جزء، و)) املسند((ألف جزء ، و)) التفسري الكبري((
ابن شاهني ثقة مأمون، وصنف ما مل يصنف أحد، وكان واعظا : قال ابن أيب الفوارس. جزءا

)): مشتهى العقول ومنتهى النقول(( السيوطي يف كتابه وقال. مفسرا حافظا صاحب تصانيف
. له ألف ومخسمائة جملد)) املسند((البن شاهني ألف جملد، و)) منتهى التفاسري((إن كتاب 

هذا من طي الزمان، : قلت: قال ابن اجلوزي. ومداد تصانيفه انتهى إىل مثانية وعشرين قنطارا
  .  ما نقله ابن العماد من  السيوطي انتهى

سـيـر أعـالم (( والذهيب يف ٢٦٧ص١١ج)) تاريـخ بغـداد((وقال اخلطيب يف 
صنفت ثالمثائة مصنف : إن ابن شاهني عمر بن أمحد بن عثمان قال: ٤٣٢ص١٦ج)) النبـالء
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ألف جزء ومخسمائة جزء )) املسند(( ألف جزء و)) التفسري الكبري((وثالثني مصنفا، أحدها 
كتبت بأربعمائة رطل : وكان يقول. مائة جزء)) الزهد((ا ومائة ومخسون جزء)) التاريخ((و

: حسبت ما اشتريت به احلرب إىل هذا الوقت فكان سبعمائة درهم ، قال الداودي: حربا، وقال 
. وقد مكث ابن شاهني بعد ذلك يكتب زمانا: وكنا نشتري احلرب أربعة أرطال بدرهم، قال

تويف . ني ثقة، قد مجع وصنف ما مل يصنف أحدكان ابن شاه: وعن حممد بن أيب الفوارس قال
 سنة، وقال اخلطيب ٨٩هـ فعاش ٢٩٧مولده سنة : قال الذهيب. هـ٣٨٥رمحه اهللا سنة 

هـ وكان يل إحدى عشرة ٣٠٨أول ما كتبت احلديث يف سنة : قال ابن شاهني: البغدادي
البداية ((ري يف وذكر ابن كث. سنة، وكذا كتب ثالثة من شيوخنا يف هذا السن فتربكت بـهم

  . بعض ما ذكرناه عنه)) والنهاية
   ومنهم الباقالين-٦

إن القاضي أبا بكر الباقالين كان الينام : ٣٥٠ ص١١ج)) البداية والنهاية ((  قال ابن كثري يف 
وقد كان يف غاية : كل ليلة حىت يكتب عشرين ورقة من مدة طويلة من عمره، قال ابن كثري

ما فعلت زوجة نبيكم، :  مرة بعض األساقفة حبضرة ملكهم فقالالذكاء والفطنة، وسأله
مها امرأتان : وماكان من أمرها مبا رميت به من اإلفك ؟ فقال الباقالين جميبا له على البديهة 

وكانت عائشة ذات زوج ومل تأت بولد،  ذكرتا بسوء، مرمي وعائشة فربأمها اهللا عز وجل،
يعىن أن عائشة أوىل بالرباءة من مرمي، وكالمها بريئة مما قيل وأتت مرمي بولد ومل يكن هلا زوج، 

فيها، فإن تطرق يف الذّهن الفاسد احتمال ريبة إىل هذه فهو إىل تلك أسرع ومها حبمد اهللا 
  .منـزهتان مربأتان من السماء بوحي اهللا عز وجل 

تويف رمحه .  لههذا يرد على أهل اهلوى باطلهم ودعا: وقد قبلـه الـدارقـطنـي يوما وقال
  .وقد ذكرنا أنه يستسقى ويتربك بقربه .  اهـ ٤٠٣اهللا سنة 

كل مصنف : قال أبو بكر اخلوارزمي)) : تبيني كذب املفتري (( وقال احلافظ ابن عساكر يف 
وقال . ببغداد إمنا ينقل من كتب الناس، سوى القاضي أيب بكر الباقالين فإن صدره حيوي علمه

كان الباقالين كل ليلة إذا صلى العشاء وقضى ورده وضع : مران اخلاللأبو الفرج حممد بن ع
وقد صنف سبعني ألف ورقة ردا . الدواة بني يديه وكتب مخسا وثالثني ورقة تصنيفا عن حفظه

لو أوصى رجل بثلث ماله أن يدفع إىل أفصح : على امللحدين، وكان أبو حممد اليايف يقول
وكان من أئمة األشاعرة يرد على املخالفني من الرافضة . ينالناس لوجب أن يدفع إىل الباقال

  . واملعتزلة واجلهمية واخلوارج واحلشوية واملشبهة وغريهم انتهى ملخصا
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   ومنهم السمرقندي-٧
 للعالمة حممد بن جعفر الكتاين املتويف سنة ١٣٧ص)) الـرسـالـة املستطـرفة((ويف كتاب 

محد بن حممد بن قاسم بن جعفر السمرقندي مجع  أن احلافظ أبا حممد احلسن بن أ١٣٤٥
هو مثامنائة جزءا، وفيه مائة ألف حديث، لو رتب : ، قال الذهيب))حبر األسانيد(( كتاب 

  .٤٩١تويف أبوحممد السمرقندي رمحه اهللا سنة . وهذب مل يقع يف اإلسالم مثله اهـ
   ومنهم احلافظ الكبري ابن عساكر-٨

أن احلافظ الكبري حمدث الشام أبا القاسم : ٥٧٠- ٥٥٤ص٢٠ج) )سري أعالم النبالء(( ففي 
يف مثامنائة أجزاء، )) تارخيه((علي بن احلسن بن هبة اهللا الشافعي صنف الكثري من الكتب، فمنها 

يف اثنني )) املوافقات((اجلزء عشرون ورقة فيكون ستة عشر ألف ورقة، ومجع : قال الذهيب
عشرة )) غرائب مالك((عليه مخسني جزءا و)) الذيل((و)) عوايل مالك((وسبعني جزءا و

أحد عشر جزءا )) فضائل أصحاب احلديث (مخسة عشر جزءا و)) مناقب الشبان((أجزاء، وله 
جملد )) تبيني كذب املفتري فيما نسب إىل األشعري(جملدا و)) فضل اجلمعة((و
أربعة ))  كنية زوجتهمن وافقت كنيته((سبعة أجزاء و)) السباعيات(جملد و)) املسلسالت((و

ثالثة أجزاء، مث ذكر الذهيب من )) يف يوم املزيد ((ثالثة أجزاء و)) يف إنشاء دار السنة((أجزاء و
بلغنا أنّ احلافظ عبد الغين املقدسي بعد موت ابن : وقال الذهيب. تصانيفه نيفا وستني كتابا

 فلما طالعه انبهر لسعة حفظ ))تاريخ دمشق(( من استعار له شيئا من -  أي أرسل- عساكر نفَّذ
ندم على تفويت السماع منه، فقد كان بني ابن عساكر وبني املقادسة : ابن عساكر، ويقال

وكان ابن عساكر مواظبا على صالة اجلماعة وتالوة القرآن، خيتم كل مجعة، وخيتم يف . واقع
 بالصالة والتسبيح، رمضان كل يوم، وكان كثري النوافل واألذكار وحييي ليلة النصف والعيدين

ملا محلت يب أمي رأت يف : وقال ابن عساكر. وحياسب نفسه على حلظة تذهب يف غري طاعة
تلدين غالما يكون له شأن، ورأى أيب رؤيا معناه يولد لك ولد حييي اهللا به : منامها قائال يقول

فأكثر فأضجرين ، قدم علينا ابن عساكر فقرأ علي يف ثالثة أيام : وحكى الفَراوي قال. السنة
أنا : وآليت أن أغلق بايب وأمتنع، جرى إيلّ هذا اخلاطر بالليل، فقدم من الغد شخص فقال

إن قدم بلدكم رجل : امض إىل الفراوي، وقل له : رسول رسول اهللا إليك رأيته يف النوم، فقال
يقوم حىت من أهل الشام أمسر يطلب حديثي فال يأخذك منه ضجر وال ملل، فما كان الفراوي 

ألف وثالمثائة )) معجمه((وعدد شيوخ ابن عساكر الذي يف : قال الذهيب. يقوم احلافظ أوال
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ولد يف أول احملرم سنة تسع وتسعني . صغري)) معجم((شيخ، منهم بضع ومثانون امرأة هلن 
  .  وأربعمائة هـ، وتويف رمحه اهللا يف رجب يف سنة إحدى وسبعني ومخسمائة انتهى ملخصا

  ومنهم اإلمام السيوطي  -٩
 أن احلافظ جالل الدين أبا الفضل عبد الرمحن بن أيب ٥١ ص٨ج)) شذرات الذهب (( ففي 

، وختم القرآن العظيم وله من العمر دون مثان ٨٤٩بكر بن حممد السيوطي الشافعي ولد سنة 
منهاج (( و ))ألفية ابن مالك (( و )) منهاج النووي (( و )) عمدة األحكام ((سنني، مث حفظ 

واجتهد وجد، وكان أعلم أهل زمانه بعلم احلديث وفنونه وأخرب عن نفسه أنه )) البيضاوي 
 - أي زادت- وله تآليف كثرية نافت!! ولو وجدت أكثر حلفظته: حيفظ مائىت ألف حديث، قال

  .عدتـها على مخسمائة مؤلف 
 تعاىل واإلعراض عن الدنيا وملا بلغ أربعني سنة أخذ يف التجرد للعبادة واالنقطاع إىل اهللا

ورؤي النيب صلى اهللا عليه وسلم والشيخ السيوطي يسأله عن بعض األحاديث والنيب . وأهلها
هات يا شيخ : هات ياشيخ السنة، ورأى هو بنفسه هذه الرؤيا والنيب يقول له: يقول له

 صلى اهللا عليه رأيت النيب: احلديث، وذكر الشيخ عبد القادر الشاذيل أن السيوطي كان يقول
نعم، : يا رسول اهللا أمن أهل اجلنة أنا؟ قال: يا شيخ احلديث، فقلت له: وسلم يقظة فقال يل

كم رأيت النيب : لك ذلك ، وقال له الشيخ عبد القادر: من غري عذاب سبق ؟ فقال : فقلت
   .٩١١بضعا وسبعني مرة، وتويف سنة : صلى اهللا عليه وسلم يقظة ؟ فقال

رزقت التبحر يف : ٣٣٨ص١ج)) حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة((طي يف وقال السيو
التفسري واحلديث والفقه والنحو واملعاين والبيان والبديع، والذي أعتقد أن الذي : سبعة علوم

وصلت إليه من هذه العلوم السبعة سوى الفقه مل يصل إليه وال وقف عليه أحد من أشياخي 
أما الفقه فال أقول ذلك فيه، بل شيخي فيه أوسع نظرا وأطول باعا، فضال عمن هو دونـهم، و

ودون هذه السبعة يف املعرفة أصول الفقه واجلدل والتصريف، ودونـها اإلنشاء والفرائض، 
ودونـها القراءت، ومل آخدها عن شيخ، ودونـها الطب، وأما علم احلساب فهو أعسر شيء 

اآلن آلة اإلجتهاد حبمد اهللا تعاىل، أقول ذلك حتدثا وقد كملت عندي . علي وأبعده عن ذهين
بنعمة اهللا تعاىل ال فخرا، وأي شيء يف الدنيا حىت يطلب حتصيلها بالفخر، وقد أزف الرحيل، 

ولو شئت أن أكتب يف كل مسألة مصنفا بأقواهلا وأدلتها !! وبدا الشيب، وذهب أطيب العمر 
بتها واملوازنة بني اختالف املذاهب فيها لقدرت على النقلية والقياسية ومداركها ونقوضها وأجو

  .ذلك من فضل اهللا، ال حبويل وال بقويت، وال حول وال قوة إال باهللا ما شاء اهللا، القوة إال باهللا 
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  .ابن الكتب ألن أمه وضعته يف غرفة الكتب : وكان يقال له
   ومنهم النابلسي- ١٠

فيـن وآثار املصنـفيـن من كشـف هديـة العارفـني يف أمسـاء املـؤل((  ويف 
 أن الشيخ امساعيل بن عبد الغين بن إمساعيل النابلسي الدمشقي ٥٩٠ص٥ج)) الظنـون

ولد . العارف باهللا احلنفي الصويف النقشبندي القادري له تآليف كثرية تبلغ مائتني وثالثني مؤلفا
   .١١٤٣ وتويف بـها سنة ١٠٥٠الشيخ بدمشق سنة 

  م اخلطيئة القاضي أبو الطيب  وممن مل تعلم هل-١
قال القاضي : ١٧٧ص٣ج))طـبقـات الشـافـعيـة الكـربى((قال ابن السبكي يف 

مل ال : لقد متعت جبوارحك، فقال: قلت للقاضي أيب الطيب شيخنا وقد عمر: أبوبكر الشامي
 طاهر وما عصيت اهللا بواحدة منها قط، وكان القاضي أبو الطيب الطربي طاهر بن عبد اهللا بن

ابن عمر إماما جليال حبرا غواصا متسع الدائرة عظيم العلم جليل القدر كبري احملل، تفرد يف 
زمانه وتوحد، واشتهر امسه فمأل األقطار، وطاب ثناؤه فكان أحسن من مسك الليل وكافور 

  . النهار، والقاضي فوق وصف الواصف ومدحه، وعنه أخذ العراقيون العلم ومحلوا املذهب
وابتدأ القاضي أبو الطيب يدرس الفقه ويعلّم العلم وله أربع عشر سنة، فلم . ٣٤٨نة ولد س

يا فقيه، : ورأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام وقال له. يبخل به يوما واحدا إىل أن مات
مساين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقيها، وعنه رأيت النيب صلى : وإنه يفرح بذلك ويقول

نضر اهللا امرأ مسع : يارسول اهللا أرأيت من روى عنك أنك قلت:  عليه وسلم يف النوم فقلتاهللا
  . نعم :  أحق هو؟ قال- احلديث- مقاليت فوعاها 

وإذا أطْلَق الشيخ أبو اسحق وشبهه من العراقيني لَفْظَ القاضي مطلقا يف فن الفقه فإياه يعنون، 
يني يعنون بالقاضي القاضي حسني، واألشعرية يف كما أن إمام احلرمني وغريه من اخلراسان

. األصول يعنون القاضي أبا بكر بن الطيب الباقالين، واملعتزلة يعنون عبد اجلبار اإلستراباذي
  . اهـ٤٥٠تويف القاضي أبو الطيب سنة 

 ومنهم إمام احلرمني أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن حممد اجلويين -٢
  ي النيسابور

 أن إمام احلرمني تلجلج مرة ٢٥١ص٣ج)) طبقات الشافعية الكربى (( ذكر ابن السبكي يف 
ما أراها إال بقايا املصة، : يا إمام ماهذا الذي مل يعهد منك؟ فقال: يف جملس مناظرة، فقيل له

إن أمي اشتغلت يف طعام تطبخه أليب وأنا رضيع فبكيت، وكانت : وما هذه املصة ؟ قال: فقيل
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هذه : عندنا جارية مرضعة جلرياننا فأرضعتين مصة أو مصتني، ودخل والدي فأنكر ذلك، وقال
اجلارية ليست ملكا لنا وليس هلا أن تتصرف يف لبنها وأصحابـها مل يأذنوا يف ذلك، وقلّبين 

مث قال ابن . حىت مل يدع يف باطين شيئا إال أخرجه، وهذه اللجلجة من بقايا تلك اآلثار
فانظر إىل هذا األمر العجيب، وإىل هذا الرجل الغريب الذي حياسب نفسه على يسري : السبكي

  .جرى يف زمن الصبا الذي ال يكلف فيه 
البداية (( وابن كثري يف ١٦٩ص٣ج)) وفيات األعيان (( وذكر هذه القصة أيضا ابن خلكان يف 

واللجلجة . ١٣١- ١٣٠ص٣ج )) مرآة اجلنان ((  واليافعي يف ١٢٨ص ١٢ج)) والنهاية 
  .التردد يف الكالم، وثقل اللسان، وأن ال خيرج بعض الكالم يف أثر بعض 

والظاهر من هذا أن إمام احلرمني مل يعمل خطيئة أصال، ألنه لو علم سيئة أتى بـها : قلت
ألسند تلك اللجلجة إليها ومل يذكر مصة يف طفولته، فلهذا أحلقته مبن حفظهم اهللا عن ارتكاب 

  . فسبحان واهب املنن الذي خيص من شاء من عباده مبا شاء من ألطافه. غرية أوكبريةاملعاصي ص
رأيت ابراهيم اخلليل عليه : وعن الشيخ أيب حممد اجلويين والد اإلمام قال: وقال ابن السبكي

الصالة والسالم يف النوم فأهويت ألقبل رجله فمنعين من ذلك تكرميا يل، فاستدرت فقبلت 
ذلك الرفعة والربكة يف عقيب عقبه، فأو لت.  

وأي رفعة وبركة أعظم من هذا اإلمام الذي طَبق ذكره األرض وعم نفعه : مث قال ابن السبكي
  .يف مشارقهاومغاربـها

أخربنا أبو : ٢٨٥- ٢٧٨ص)) تبييـن كـذب املفتـري (( وقال احلافظ ابن عساكر يف 
يف كتابه أن عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف احلسن بن أيب عبد اهللا بن أيب احلسني األديب 

اجلويين أبا املعايل كان إمام اإلئمة على اإلطالق، حرب الشريعة امع على إمامته شرقا وغربا، 
من مل تر العيون مثله، رزق من التوسع يف العبارة وعلوها مامل يعهد من غريه، حىت أنسى ذكر 

أبوه أبو حممد اجلويين كان سنه دون العشرين أو قريبا سحبان، وفاق فيها األقران، وملا تويف 
منه، فأقعد مكانه للتدريس، وكان يصل الليل بالنهار يف التحصيل، وكانت لذته وتنـزهه يف 

أنا ال أنام وال آكل عادة، وإمنا : مذاكرة العلم وطلب الفائدة من أي نوع كانت، وكان يقول
را، وآكل إذا اشتهيت الطعام أي وقت كان، وكان من أنام إذا غلبين النوم ليال كان أو نـها

رقة القلب حبيث يبكي إذا مسع بيتا أو فكر يف نفسه ساعة، وإذا شرع يف حكاية األحوال 
وخاض يف علوم الصوفية يف جمالسه أبكي احلاضرين ببكائه، وقطر الدماء من اجلفون بزعقاته 
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 وتويف ٤١٩ولد سنة .  جيري من دقائق األسرارونعراته وإشاراته، الحتراقه يف نفسه وحتققه مبا
  . سنه ٥٩ وهو ابن ٤٧٨سنة 

وآثار ِجِده واجتهاده يف دين اهللا يدوم إىل قيام الساعة،وإن انقطع نسله من الذكور ظاهرا، 
  :فنشر علمه يقوم مقام كل نسب، ومما قيل عند وفاته

   وأيام  الورى شبه الليالـي  قلوب العاملني  على املقـايل
    وقد مات اإلمام أبو املعايل  أيثمر غصن أهل الفضل يوما

  )) .تبيني كذب املفتري(( انتهى ما خلصته من 
. والزعقة الصيحة، والزعاق كشداد من يطرد الدواب ويصيح يف آثارها، وزعقة املؤذن صوته 

  .  خبيشومه وشرحه نعر الرجل نعريا ونعارا صاح وصوت)) القاموس ((يف " نعراته"قوله 
وعن إمام احلرمني ما تكلمت يف علم )): طبقـات الشـافعيـة(( وقال ابن السبكي يف 

الكالم كلمة حىت حفظت من كالم القاضي أيب بكر وحده اثىن عشر ألف ورقة، مسعت الشيخ 
انظر هذا األمر العظيم، وهذه الدات الكثرية الىت : مث قال ابن السبكي. اإلمام حيكي ذلك 

فظها من كالم رجل واحد يف علم واحد، فبقي كالم غريه والعلوم األخر الىت له فيها اليد ح
الباسطة، والتصانيف املستكثرة فقها وأصوال وغريمها، وكان مراده باحلفظ فهم تلك 
واستحضارها لكثرة املعاودة، وأما الدرس عليها كما يدرس اإلنسان املختصرات فأظن القوى 

  .ـتعجز عن ذلك اه
متتعوا بـهذا اإلمام فإنه نزهة هذا الزمان، يعين إمام احلرمني، : وقال الشيخ أبو إسحق الشريازي

يا مفيد أهل املشرق واملغرب لقد استفاد من علمك األولون واآلخرون، وقال : وقال له مرة
))  الفقهالنهاية يف(( من تصانيفه : أنت اليوم إمام األئمة، وقال ابن السبكي وغريه: مرة أخرى

الربهان يف أصول ((و )) الشامل يف أصول الدين(( مل يصنف يف املذهب الشافعي مثلها و
اإلرشاد يف أصول (( و)) التلخيص خمتصر التقريب((و )) اإلرشاد يف أصول الدين (( و )) الفقه
الرسالة (( و)) غياث األمم ومغيث اخللق يف ترجيح مذهب الشافعي(( أيضا و)) الفقه

إنه يقع يف : اختصرها بنفسه، وهو من حماسن كتبه، وقال فيه )) خمتصر النهاية((وله )) يةالنظام
  .أقل من النصف ويف املعىن أكثر من الضعف )) النهاية((احلجم من 

أنه ما كان يستصغر أحدا حىت يسمع كالمه بادئا كان أو متناهيا، وال  ومن محيد سريته
إن هذه الفائدة مما استفدته من : دة إىل قائلها ويقوليستنكف عن أن يعزى الفائدة املستفا
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فالن، وال حيايب أنـها من الزيف إذا مل يرض كالمه ولو كان أباه أو أحدا من األئمة 
  .املشهورين

   ومنهم عبد الواحد بن أمحد الشافعي-٣
 أن عبد الواحد بن أمحد بن ٢٨٣ص٣البن السبكي ج)) طبقات الشافعية الكربى (( ففي 

سني حج وأنفق ماال صاحلا على ااورين الفقراء باحلرمني، وحِكي أن احلُجاج عطشوا يف احل
اللهم إنك تعلم أن هذا بدن مل يعصك قط يف : تلك السنة فسألوه أن يستسقي هلم، فتقدم وقال

 . اهـ٤٨٦تويف سنة . لذة، مث استسقى فسقي الناس 

   ومنهم ابن الصالح -٤
ما فعلت صغرية يف عمري :  قال ابن الصالح١٣٧ص٥ج)) الكربىطبقات الشافعية ((ففي 

 وسبق ذكره يف التربك ٦٤٣تويف سنة . وهذا فضل من اهللا عليه عظيم: قال ابن السبكي. قط
  .مبقابر الصاحلني، وأنه يستجاب الدعاء عند قربه 

   ومنهم تقي الدين ابن دقيق العيد املالكي مث الشافعي -٥
  أن أبا الفتح تقي الدين حممد بن علي بن وهب ٤ص٦ج)) ة الكربىطبقات الشافعي(( ففي 

ما تكلمت كلمة وال فعلت فعال إال وأعددت له جوابا بني : ابن مطيع بن دقيق العيد كان يقول
 يا إنسان، وإن كان - السلطان فمن دونه- يدي اهللا عز وجل، وكان خياطب عامة الناس 

وكان . لك كلمة ال يسمح بـها إال البن الرفعة وحنوهيافقيه،  وت: املخاطب فقيها كبريا قال
إماما حافظا زاهدا ورعا ناسكا جمتهدا مطلقا ذا خربة تامة بعلوم الشريعة سالكا سبيل السادة 
األقدمني، أكمل املتأخرين وإمامهم، وحبر العلم الذي ال تكدره الِدالء، ومل يزل حافظا للسانه 

 أن حيصر كلماته حلصرها، وكان ابن دقيق العيد العامل املبعوث مقبال على شأنه، ولو شاء العاد
 ، فأخذه والده على يده ٦٢٥على رأس السبعمائة املشار إليه يف احلديث النبوي، ولد سنة 

وطاف به يف الكعبة وجعل يدعو اهللا أن جيعله عاملا عامال، وكانت والدته بنت الشيخ املفِرج، 
دين فأصاله كرميان، وكان دأبه يف الليل علما وعبادة، فرمبا ووالده الشيخ الربكة جمد ال

استوعب الليلة فطالع فيها الد أو الدين ، ورمبا تال أية واحدة فكررها اىل مطلع الفجر، 
فاذا نفخ يف الصور  فال أنساب بينهم : "واستمع له بعض أصحابه وهو يقرأ فوصل إىل قوله

، وله تصانيف كثرية ٧٠٢ تويف سنة . كررها إىل طلوع الفجر فما زال ي" يومئذ وال يتساءلون
)) اإلملام((يف احلديث ، وهو جليل حافل مل يصنف مثله، وكتاب )) االمام((كتاب : منها

  .وله أشعار مليحة اهـ )) شرحه((و
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: قال الشيخ قطب الدين السنباطي: ٩٢ص٤ج)) الدرر الكامنة((وقال احلافظ العسقالين يف 
ويف بعض . لكاتب الشمال سنون مل يكتب علّىشيئا:  تقي الدين بن دقيق العيدقال الشيخ

  . لكاتب الشمال ستون سنة مل يكتب على شيئا)) الدرر(( نسخ 
 قال الشيخ اإلمام شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف ٩٥ص٤أيضاج))الدرر الكامنة(( ويف 

عني سنة ال ينام الليل إال أنه كان إذا صلى أقام الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أرب: املالكي
 .الصبح اضطجع على جنبه حىت يتضحى النهار 

أنا أعرف شخصا : كان اإلمام الليث بن سعد يقول: ٥ص)) لطائف املنن((وقال الشعراين يف 
فكان أصحابه يتحدثون فيما بينهم : قال الشعراين. من منذ وعى على نفسه ما عصى ربه قط

وغمز رجل قدم أيب العباس السياري أحد رجال رسالة القشريي، فقال له .  نفسهأنه يعين بذلك
  أتغمز قدما ما مشى إىل معصية قط اهـ: أبو العباس

  وممن أحيا الليايل وصلى بوضوء العشاء صالة الصبح أربعني سنة أو أكثر منها
   سعيد بن املسيب التابعي اجلليل-١

 بسنده عن عبد املنعم بن إدريس عن ١٦٣ص٢ج)) لياءحلية األو((روى احلافظ أبو نعيم يف 
  .صلى سعيد بن املسيب الغداة بوضوء العتمة مخسني سنة اهـ : أبيه قال

هو اإلمام اجلليل أبو حممد سعيد بن املسيب )): تـهذيب األمساء واللغات (( وقال النووي يف 
 العلماء على إمامته وجاللته ابن حزن بن أيب وهب إمام التابعني، وأبوه وجده صحابيان، واتفق

وقال . فقيه الفقهاء: وتقدمه على أهل عصره يف العلم والفضيلة ووجوه اخلري، وكان يقال له
أفضل التابعني سعيد بن املسيب، ومراده أفضلهم يف علوم الشرع وإال ففي : اإلمام أمحد

صلى اهللا عليه مسعت رسول اهللا : عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال)) صحيح مسلم((
  . أويس، وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم : إن خري التابعني رجل يقال له: وسلم يقول

مراسيل ابن املسيب حجة عند الشافعي، وألصحابنا املتقدمني وجهان : وقال أصحابنا املتأخرون
كغريها مشهوران، أحدمها أنـها حجة مطلقة، والثاين وهو الصحيح واختاره احملققون أنـها 

من مراسيل كبار التابعني، فإن اعتضدت مبسند أو مبرسل من جهة أخرى أو قول بعض 
الصحابة أو أكثِر الفقهاء بعدهم كانت حجة عند الشافعي، وإال فال، كذا ذكره البيهقي 

أن ابن املسيب )) تارخيه(( وروى البخاري يف . واخلطيب البغدادي وغريمها من احلفاظ املتقنني 
بفتح الياء وكسرها والفتح هو املشهور، وحكي عنه أنه كان " املسيب"و. ني حجة حج أربع
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وتويف . ولد ابن املسيب لسنتني مضتا من خالفة عمر بن اخلطاب، وقيل ألربع سنني. يكرهه
  )).تـهذيب النووي (( اهـ ملخصا من ٩٤، وقيل ٩٣سنة 

    ومنهم أبو عبد الرمحن طاووس بن كيسان اليمين التابعي-٢
وعن عبد املنعم بن إدريس عن : ٢٨٨ص٢ج)) صفة الصفوة (( قال احلافظ ابن اجلوزي يف 

صلى وهب بن منبه وطاووس اليماين الغداة بوضوء العتمة أربعني سنة، وكان طاووس : أبيه قال
: هو نائم، فقال: طَير ذكر جهنم نوم العابدين، وأتى طاووس رجال يف السحر فقيل له: يقول

دري أن أحدا ينام يف السحر، وكان إذا صلى هو وأصحابه العصر استقبلوا القبلة ومل ما كنت أ
إن املوتى يفتنون يف قبورهم سبعا، فكانوا : يكلموا أحدا وابتهلوا يف الدعاء، وكان يقول

أدرك طاووس مخسني من الصحابة، وأكثر روايته عن ابن . يستحبون أن يطْعم عنهم تلك األيام
  ، وله بضع وتسعون سنة اهـ١٠٦ طاووس سنة تويف. عباس

كان طاووس فقيها قدوة عامل اليمن حافظا، قال )): سـري أعالم النبـالء (( وقال الذهيب يف 
  .كان من عباد أهل اليمن ومن سادات التابعني مستجاب الدعوة حج أربعني حجة : ابن حبان

   ومنهم وهب بن منبه -٣
لبث وهب بن منبه أربعني سنة :  عن مسلم الزجني قال٥٤٧ص٤ ج))سري أعالم النبالء (( يف 

  ومات ٣٤ال يرقد على فراش، وعشرين سنة مل جيعل بني العتمة والصبح وضوءا، ولد سنة 
  .هـ١١٤سنة :  وقيل١١٠رمحه اهللا سنة 

 أن وهب بن منبه كان يصلى الغداة بوضوء العشاء ٢٩٤ص٢أيضا ج)) صفة الصفوة((ويف 
  . أربعني سنة

   ومنهم صفوان بن سليم -٤
 أن صفوان بن سليم مل يضع جنبه على فراش منذ أربعني ١٥٤ص ٢ج)) صفة الصفوة(( ويف 

  .وقد ذكرناه يف باب التربك بذكر الصاحلني . سنة اهـ
   ومنهم اإلمام أبو حنيفة-٥

 كان يقوم  أن اإلمام أباحنيفة رمحه اهللا تعاىل١٠٧ص١٠البن كثري ج)) البداية والنهايـة((ويف 
الليل، ويقرأ القرآن يف كل ليلة وبيكى حيت يرمحه جريانه، ومكث أربعني سنة يصلي الصبح 

  .١٥٠تويف سنة . بوضوء العشاء، وختم القرآن يف املوضع الذي تويف فيه سبعني الف مرة
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   ومنهم أبو بكر بن عياش-٦
 قال يزيد بن ١٣٨ - ١٣٦ص١للحافظ الذهيب ج)) معـرفة طبقـات القراء الكبـار (( ويف 

إن أبابكر بن عياش كان خيرا فاضالمل يضع جنبه إىل األرض أربعني سنة، وقال حيىي : هارون
مل يفرش أليب بكر فراش مخسني سنة، وروي من غري وجه أنه مكث أربعني سنة أو : ابن معني

.  ومائةولد سنة مخس وتسعني وتويف سنة ثالث وتسعني. حنوها خيتم القرآن كل يوم وليلة
ما رأيت أحدا : وقال الذهيب كان سيدا إماما حجة كثري العلم منقطع القرين، وقال ابن املبارك

ما يبكيك؟ : أسرع إىل السنة من أيب بكر بن عياش، وملا حضرته الوفاة بكت أخته، فقال هلا
  .انظري إىل الزاوية قد ختمت فيها مثان عشرة ألف ختمة اهـ

  غلِّس السقَِطي ومنهم السري بن املُ-٧
للحافظ ابن كثري )) البداية والنهاية((لإلمام أيب القاسم القشريي و)) رسالة القشريي((ففي 

النجوم (( للحافظ الذهيب، و)) سري أعالم النبالء((للخطيب البغدادي، و)) تاريخ بغداد((و
سعون سنة ما أن الشيخ السري السقَِطي أتت عليه مثان وت)) شذرات الـذهب((و)) الزاهرة

 ٣٨٢ص٢ج)) صفـة الصفوة((وذكر ابن اجلوزي يف . رؤي مضطجعا إال يف علة املوت اهـ
ما رأيت أعبد من السري السقطي، ما رؤي مضطحعا مثانية وسبعني : أن اجلنيد البغدادي قال

حلية ((و)) سري أعالم النبالء ((وكان مع هذا شديد اخلوف، ففي . سنة إال يف علة املوت اهـ
: مسعت السري يقول: أن اجلنيد قال)): شذرات الذهب((ورسالة اإلمام القشريي، و)) ولياء األ

إين ألنظر إىل أنفي كل يوم مرارا خمافة أن يكون وجهي قد  اسود، وما أحب أن أموت حيث 
من الناس ناس لو )): صفة الصفوة((وقال كمايف . أعرف، أخاف أن ال تقبلين األرض فافتضح

  . هم ما انزجر النصف اآلخر وال أحسبين إال منهم مات نصف أحد
  نبذة من أقواله وحكمه

: قال اجلنيد)) سري أعالم النبالء((للحافظ أيب عبد الرمحن السلمي و)) طبقات الصوفية((ويف 
ويف . يعين الستغراق أوقاته. إذا فاتين جزء من وردي فال ميكنين قضاؤه: مسعت السري يقول

 اعتللت فدخل علي القراء يعودونين فجلسوا فأطالوا جلوسهم فآذاين، مث :أنه قال)) احللية((
لو أن : وكان يقول. اللهم علمنا أدب العيادة: إن رأيت أن تدعو اهللا فمددت يدي وقلت: قالوا

رجال دخل إىل بستان فيه مجيع ما خلق اهللا من األشجار، عليها مجيع ما خلق اهللا من األطيار 
السالم عليك يا ويل اهللا فسكنت نفسه إىل ذلك كان يف : ها بلغته وقالفخاطبه كل طري من

. من خاف اهللا خافه كل شيء: قليل يف سنة خري من كثري يف بدعة، وقال: وقال.يدها أسريا
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. أقوى القوة غلبتك نفسك، ومن عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غريه أعجز: وكان يقول
هو اإلمام القدوة شيخ اإلسالم أبو احلسن البغدادي )): سري أعالم النبالء((وقال الذهيب يف 

صحب معروفا الكرخي وهو أجل أصحابه، وهو خال اجلنيد البغدادي وأستاذه، ولد يف حدود 
ثالث ومخسون ومائتان وعليها األكثرون، : واختلفوا يف سنة وفاته فقيل. الستني ومائة اهـ

  . ن ومائتانسبعة ومخسو: وقيل واحد ومخسون ومائتان، وقيل
  تنبيه

إنه ما رؤي مضطجعا : وما قاله الذهيب من أنه ولد يف حدود الستني ومائة ال يتمشى مع قوهلم
وعلى ما ذكره الذهيب من أنه ولد سنة مائة وستني تقريبا مع . مثانية وتسعني سنة كما ال خيفى

سنة، فالقول بأنه تقدير أن وفاته كانت سنة سبعة ومخسني ومائتني يكون عمره سبعة وتسعني 
مل يضطجع مثانية وتسعني سنة غري معقول، وحيتمل أنه ولد قبل الستني ومائة فالغلط مما ذكره 
الذهيب فإنه يبعد كل البعد أن يكون ما توافق عليه احلفاظ النقاد واالئمة املذكورون غلطا، فلعل 

  . واهللا أعلم)) السري((الغلط مما ذكره الذهيب يف 
السقطي بفتح السني املهملة وفتح : ٢٨٥ ص ٣أليب سعد السمعاين ج) )األنساب((ويف 

  .القاف، وكسر الطاء املهملة، وهذه النسبة إىل بيع السقط وهي األشياء اخلسيسة اهـ
   ومنهم أبو بكر النيسابوري-٨

 أن أبابكر النيسابوري عبد اهللا بن ٤٨٥ص٢للنووي ج)) تـهذيب األمساء واللغات((ويف 
د بن واصل بن ميمون النيسابوري كان زاهدا بقي أربعني سنة مل ينم الليل يصلي حممد بن زيا

واتفق العلماء على توثيقه والثناء . ما رأيت أحفظ منه: الصبح بطهارة العشاء، قال الدارقطين
  . اهـ٣٢٤ وتويف رمحه اهللا سنة ٢٣٨ولد سنة . عليه، وأكثر الدارقطين الرواية عنه يف سننه

  شيخ عبد القادر اجليالين  ومنهم ال-٩
  أن الشيخ عبد القادر اجليالين ٨٩ص٢ج)) الكواكب الدرية يف تراجم السادة الصوفية(( ويف 

  . كان يصلي الصبح بوضوء العشاء أربعني سنة 
كان الشيخ عبد القادر بن أيب : ٤٣٩ص ٢٠ج)) سيـر أعـالم النبالء (( وقال الذهيب يف 

ي إماما عاملا زاهدا عارفا شيخ اإلسالم علم األولياء، ولد جبيالن يف صاحل عبد اهللا اجليلي احلنبل
  .٥٦١ ربيع اآلخر سنة ١٠سنة وانتقل إىل رمحة اهللا يف ٩٠ وعاش الشيخ عبد القادر ٤٧١سنة 

النجوم الزاهرة يف ملوك (( ويف . وتكلم الذهيب عن أحوال الشيخ عبد القادر يف ستة أوراق
ن الشيخ حميي الدين أبو حممد عبد القادر بن أيب صاحل موسى  أ٣٧١ص ٥ج)) مصر والقاهرة
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ابن عبد اهللا اجليلي احلنبلي كان سيدا شريفا صاحلا زاهدا، وأمه أم اخلري أمة اجلبار فاطمة بنت 
أيب عبد اهللا الصومعي، وكان شيخ العراق صاحب حال ومقال، عاملا عامال قطب الوجود، إمام 

 زمانه بال مدافعة، أفىت ودرس ووعظ سنني ونظم ونثر، وكان أهل الطريقة قدوة املشايخ يف
يعين ذاع صيتهم وذكرهم . حمققا وهو أحد املشايخ الذين طن ذكرهم يف الشرق والغرب اهـ

  )) . املعجم الوسيط(( يف اآلفاق واألقطار كما يف 
يب صاحل كان الشيخ عبد القادر بن أ: ١٩٨ص ٤ج)) شذرات الذهب (( وقال ابن العماد يف 

عبد اهللا حنيف اجلسم عريض الصدر عريض اللحية أمسر مدور احلاجبني، ذا صوت جهوري 
ومست بـهي، تفقه يف مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ومسع احلديث من مجاعة، وعلوم احلديث 
من آخرين، وصحب محادا الدباس فأخذ عنه علم الطريقة بعد أن لبس اخلرقة من أيب سعد 

ي، وفاق أهل وقته ووقع له القبول التام مع القدم الراسخ يف ااهدة وقطع داء املبارك املخرم
اهلوى والنفس وصار قطب الوجود، وكراماته خترج عن احلد، قال الشيخ موفق الدين وقد سئل 

مل أمسع عن أحد حيكى عنه من الكرامات أكثر مما حيكى عنه، وال رأيت : عن الشيخ عبد القادر
  . اس من أجل الدين أكثر منهأحدا يعظمه الن

ما نقلت إلينا كرامات أحد بالتواتر إال الشيخ عبد : وقال الشيخ عز الدين بن عبد السالم 
ولَد والدي تسعة : مسعت عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر يقول: وقال ابن النجار . القادر 

  .وأربعني ولدا، سبعة وعشرون ذكور والباقي إناث انتهى باختصار 
ولد الشيخ : ١٠٨ ص٢ج)) طبقات الصوفية الكربى (( وقال الشيخ عبد الوهاب الشعراين يف 

، وقد أفرده الناس ٥٦١ وتويف سنة ٤٧٠عبد القادر بن موسى بن عبد اهللا اجليلي سنة 
بالتآليف، وكان رضي اهللا عنه يتكلم يف ثالثة عشر علما، وكانوا يقرأون عليه يف مدرسته 

 ودرسا من احلديث ودرسا من املذهب، وكانوا يقرأون عليه طريف النهار درسا من التفسري
التفسري وعلوم احلديث واملذهب واألصول والنحو، وكان رضي اهللا عنه يقرأ القرآن بالقرآت 
بعد الظهر، وكان يفيت على مذهب اإلمام الشافعي واإلمام أمحد بن حنبل رضي اهللا عنهما، 

اء بالعراق فتعجبهم أشد اإلعجاب فيقولون سبحان من أنعم وكانت فتواه تعرض على العلم
عليه، ورفع إليه سؤال يف رجل حلف بالطالق الثالث أنه ال بد أن يعبد اهللا عز وجلّ عبادة 
ينفرد بـها دون مجيع الناس يف وقت تلبسه بـها،فما ذا يفعل من العبادات ؟ فأجاب على 

 سبعا وحده وينحل ميينه، فأعجب علماء العراق الفور يأيت مبكة وخيلى له املطاف ويطوف
وأطال الشعراين يف ذكر أحواله وكراماته قدس اهللا أسراره . وكانوا قد عجزوا عن اجلواب عنها
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بكسر اجليم وسكون الياء، )) اللباب(( و)) األنساب((واجليالين كما يف . ونفعنا بربكاته اهـ
لياقوت احلموي )) معجم البلدان((ويف . تانوهذه النسبة إىل جيالن، وهي بالد وراء طربس

بالكسر اسم لبالد كثرية من وراء طربستان وليس يف جيالن مدينة كبرية إمنا قرى بني : جيالن
  .جبال، ينسب إليها جيالين وجيلي ، والعجم يقولون كيالن اهـ

  تنبيه
هو أبو : لعماد قاالاسم والد الشيخ عبد القادر، فالذهيب وابن ا علم مما ذكرناه اختالفهم يف

: هو أبو صاحل موسي بن عبد اهللا، وقال الشعراين)) النجوم الزاهرة (( صاحل عبد اهللا، ويف 
  .موسي بن عبد اهللا فقط ومل يذكر كنيته أبا صاحل، فاهللا أعلم

  ومنهم حبشي بن داود - ١٠
ر  أن حبشي بن داود صلى الغداة أربعني سنة على طه٥ص ))مكاشفـة الـقلـوب((ففي

  العشاء اهـ
 كان بشر احلايف ويزيد الرقاشي ومالك بن دينار وسفيان الثوري ٥٢ص)) تنبيه املغترين (( ويف 

  .وإبراهيم بن أدهم يقومون الليل كله على الدوام إىل أن ماتوا رمحهم اهللا ونفعنا بأمدادهم اهـ
  وكان قوم من الصاحلني يصلون كل ليلة ألف ركعة

  علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب   منهم زين العابدين -١
 أن زين العابدين علي بن ١٣٣ص ٣ وحلية األولياء ج١٠٠- ٩٣ص٢ج)) صفة الصفوة((ففي 

ما هذا الذي يعتادك عند : احلسني بن علي بن أيب طالب كان إذا توضأ يصفر فيقول له أهله
: ته رعدة، فقيل لهتدرون بني يدي من أقوم؟ وكان إذا قام إىل الصالة أخذ: الوضوء؟ فيقول

أتدرون بني يدي من أقوم ومن أناجي؟ وقد وقع حريق يف بيت فيه علي بن : مالك؟ فقال
ابن رسول اهللا النار، فما رفع  ابن رسول اهللا النار يا يا: احلسني وهو ساجد، فجعلوا يقولون له

وكان علي . نار األخرىأهلتين عنها ال: ما الذي أهلاك عنها؟ قال: رأسه حىت أُطِْفئَت، فقيل له
 ٥٨هـ وهو ابن ٩٤توفـي سنـة . ابن احلسني رمحه اهللا يصلي يف كل يوم وليلة ألف ركعة

  .أيضا)) سري أعالم النبالء(( وأكثر ذلك يف . سنة اهـ
    ومنهم بالل بن سعد -٢

كان بالل بن سعد من العبادة على :  قال األوزاعي٩١ص ٥ج)) سري أعالم النبـالء((ففي 
وبعضهم يشبهه باحلسن .  مل نسمع أحدا قوى عليه، كان له كل يوم وليلة ألف ركعةشيء

ال تنظر إىل صغر اخلطيئة، ولكن انظر : مسعت بالل بن سعد يقول: البصري، وقال األوزاعي
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هو اإلمام الرباين الواعظ شيخ أهل دمشق كان ألبيه سعٍد صحبة، : قال الذهيب. من عصيت
تويف رمحه اهللا . ة وجابر بن عبد اهللا، وروى عنه األوزاعي وخالئقحدث عن أبيه وعن معاوي

  .سنة نيف وعشرة ومائة اهـ
    ومنهم علي بن عبد اهللا بن عباس -٣

كان علي بن عبد اهللا بن :  أن األوزاعي وعلي بن مجلة قاال١٠٧ص٢ج)) صفة الصفوة(( ففي 
  .عباس يسجد كل يوم ألف سجدة 

كان علي بن :  قال أبو سنان٣٢٠ص١ج)) األمساء واللغاتتـهذيب (( وقال النووي يف 
  .١١٧تويف سنة . عبداهللا بن عباس يصلي كل يوم ألف ركعة، وكان يدعى السجاد

كان له مخسمائة : وفيه أيضا قال ابن املبارك. ٢٨٤ص٥ج)) سري أعالم النبالء(( ومثله يف 
لقب بالسجاد لكثرة قال الذهيب . شجرة يصلي عند كل شجرة ركعتني وذلك كل يوم 

  .صالته
   ومنهم كهمس بن احلسن -٤

 أن كهمس بن احلسن القيسي كان يصلي ألف ركعة ٣١٤ص ٣ج)) صفة الصفوة (( ففي 
  .قومي يا مأوى كل سوء فو اهللا ما رضيتك هللا ساعة قط : يف اليوم والليلة، فإذا ملّ قال لنفسه

سلمة أذنبت ذنبا وأنا أبكي عليه أربعني يا أبا: وعن عمارة بن زازان قال يل كهمس بن احلسن
زارين أخ يل فاشتريت له مسكا بدانق، فلما أكل قمت إىل حائط : وما هو؟ قال: سنة، قلت

  .جار يل فأخذت منه قطعة طني فغسل بـها يده، فأنا أبكي عليه منذ أربعني سنة
رة عيين ياحبيب أَتراك معذيب وأنت ق: كان كهمس يقول يف جوف الليل: وقال عطاء الرملي

كان كهمس يصلي حىت يغشى : مسعت بشر بن احلارث يقول: قلباه؟ وقال أمحد بن الفتح 
  .عليه

    ومنهم مرة بن شراحيل اهلَمداين-٥
كان مرة اهلَمداين يصلي كل :  عن عطاء بن السائب قال٣٤ص ٣ج )) صفة الصفوة((ففي 

ئة ركعة، وكنت أنظر إىل مباركه كأنـها يوم وليلة ألف ركعة، فلما ثقل وبدنَ صلى أربعما
كان مرة اهلمداين يصلي يف اليوم والليلة ستمائة ركعة، : وعن زبيد اليامي قال. مبارك اإلبل
إنه يف غرفة له قد تعبد اثنيت عشرة سنة : أتينا مرة بن شراحيل نسأل عنه فقالوا: وقال حصني
  . بكر وعمر وغريمها رضي اهللا عنهمأسند مرة عن أيب : وقال ابن اجلوزي. فدخلنا عليه
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: وقال العالء بن عبد الكرمي. سجد مرة اهلمداين حىت أكل التراب جبهته: وقال احلارث الغنوي
كنا نأيت مرة اهلمداين فيخرج إلينا فنرى أثر السجود يف جبهته وكفيه وركبتيه وقدميه، فيجلس 

  .اهـمعنا هنيةً مث يقوم قائما، فإمنا هو ركوع وسجود 
 وكان بعضهم يكثر تالوة القرآن العظيم 

 قد كانت للسلف عادات خمتلفة يف القدر الذي خيتمون فيه ٩٥للنووي ص)) األذكار(( ففي 
القرآن، فكان مجاعة منهم خيتمون يف كل شهرين ختمة، وآخرون يف كل شهر ختمة، 

ن يف كل سبع ليال وآخرون يف كل عشر ليال ختمة، وآخرون يف كل مثان ليال ختمة، وآخرو
ختمة، وهذا فعل األكثرين من السلف، وآخرون يف كل ست ليال، وآخرون يف مخس، 
وآخرون يف أربع،  وكثريون يف كل ثالث، وكان كثريون خيتمون كل يوم وليلة ختمة، وختم 
مجاعة كل يوم وليلة ختمتني، وآخرون كل يوم وليلة ثالث ختمات، وختم بعضهم يف اليوم 

ان ختمات، وممن ختم أربع ختمات يف الليل وأربعا يف النهار السيد اجلليل ابن الكاتب والليلة مث
الصويف، وهذا أكثر ما بلغنا يف اليوم والليلة، وروى السيد اجلليل أمحد الدورقي بإسناده عن 
 منصور بن زادان بن عباد التابعي أنه كان خيتم القرآن فيما بني الظهر والعصر، وخيتمه فيما بني
املغرب والعشاء، وخيتمه فيما بني املغرب والعشاء يف رمضان ختمتني وشيئا، وكانوا يؤخرون 

وروى ابن أيب داود بإسناده الصحيح أن جماهدا . العشاء يف رمضان إىل أن ميضي ربع الليل
  . رمحه اهللا كان خيتم القرآن يف رمضان فيما بني املغرب والعشاء اهـ

هذا والذي قبله وما يف معناه من أنواع )):  علـى األذكـارشرحـه((قال ابن عالن يف 
. الكرامات، وهو املباركة يف الوقب حبيث جيري فيه من اخلري ما ال جيري فيما هو أطول منه

أما الذين ختموا القرآن يف ركعة فال حيصون لكثرتـهم، فمنهم عثمان بن : وقال النووي أيضا
وقال ابن عالن فيه أيضا نقال عن . وسعيد بن جبرياهـعفان رضي اهللا عنه، ومتيم الداري، 

وممن ختم يف كل يوم وليلة ختمتني عثمان بن عفان ومتيم الداري رضي : للنووي)) التبيان((
وممن ختم يف اليوم والليلة ثالث ختمات سليم . اهللا عنهما، وسعيد بن جبري وجماهد والشافعي 

وية، وكان تابعيا كبريا، شهد فتح مصر يف عهد عمر ابن ِغتٍر، وكان قاضي مصر يف خالفة معا
  .رضي اهللا عنه 

وممن أدركته من العباد الذين خيتمون كل يوم وليلة ختمة شيخ مشاخينا الشيخ طاهر بن : قلت
  . الشيخ عمر بن الشيخ حسن معلم تلميذ سيدي الشيخ علي ميه
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وأخربين أنه كان يقرأ اخلتمة كيف اتفق له، " غَبيو" ومنهم الشيخ حممود بن الشيخ أمحد أيبكَر 
مث أمرين سيدي الشيخ حممد بن الشيخ علي ميه أن أقرأه على طهارة واستقبال ونظر : قال

  . للمصحف الشريف
 املُعمر، فقد كان خيتم كل يوم وليلة ختمة، وأخربنا أنه - البِغِدي- ومنهم رفيقنا الشيخ ِسيدو 

وبعد ذهاب الشباب وضعف القوة :  وليلة سبع ختمات، قالكان خيتم يف شبابه كل يوم
عجزت عن ذلك تدرجييا، فكنت أقرأ ست ختمات مث مخسا وهكذا حىت صرت أختم يف اليوم 

  . وكان رقيق القلب كثري البكاء عليه سيما الصاحلني. والليلة مرة واحدة فقط
لليلة نصف القرآن فيختم يف وكان أستاذي الشيخ عبد اهللا بن الشيخ داود يقرأ يف اليوم وا

  . الشهر مخسة عشر مرة
  لطيفة

وقد يسر اهللا لبعضهم حفظ القرآن الكرمي يف مدة وجيزة، منهم اإلمام الزهري أبو بكر حممد 
  . ابن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد هللا بن شهاب

ث  أنه حفظ القرآن يف مثانني ليلة، وروى لي١١٠ص١للذهيب ج)) تـذكرة احلفاظ (( ففي 
ولد . بقي ابن شهاب وما له يف الدنيا نظري : ماستودعت قليب علما فنسيته، قال مالك: عنه قال

 أن ٣٣٧ ص ٨ج)) شذرات الذهب (( ويف . ١٢٤الزهري سنة مخسني وتويف رمحه اهللا سنة 
سعد الدين علي بن حممد بن علي حفظ القرآن العظيم وهو ابن مخس سنني يف سنتني، وتويف 

  .هـ٩٦٣ سنة رمحه اهللا
ومن أرباب ااهدات وسهر الليايل ممن يكابد بأنواع الطاعات املختلفة خالئق غري من 

  .ذكرناهم 
   كأيب عبد اهللا حممد بن خفيف الشريازي الشافعي-١

رمبا أقرأ يف :  قال أبو عبد اهللا حممد بن خفيف الشريازي٣٦ص)) الرسالة القشريية (( ففي 
ورمبا كنت أقرأ يف ركعة " قل هو اهللا أحد" دة عشرة آالف مرة ابتداء أمري يف ركعة واح

  .٣٩١تويف سنة . واحدة القرآن كله، ورمبا كنت أصلي من الغداة إىل العصر ألف ركعة
   وعروة بن الزبري التابعي اجلليل-٢

إن عروة بن الزبري كان يصوم الدهر : ١٠٤ص١ج)) شذرات الذهب(( قال ابن العماد يف 
  .  واشتهر أنه قطعت رجله وهو يف الصالة َألِكلٍَة وقعت فيها ومل يتحرك اهـومات صائما،

  .اَألِكلَةُ كفِرحة داء يف العضو يأتكل منه )) القاموس((ويف 
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عروة بن الزبري التابعي اجلليل : ٣٠٥ص١ج)) تـهذيب األمساء واللغات(( وقال النووي يف 
كان ثقة كثري : وقال ابن سعد. ضي اهللا عنهاأحد الفقهاء السبعة، أمه أمساء بنت أيب بكر ر

   هـ٩٩سنة :  وقال البخاري٩٤تويف سنة . احلديث فقيها عاملا مأمونا ثبتا
 روي أنـهم قطعوا رجله وهو يف الصالة فلم ١٠٣- ١٠٢ص٩ج)) البداية والنهاية(( ويف 

ه، فدخل على ذكر غري واحد أن األكلة وقعت يف رجل: مث قال ابن كثري. يشعر لشغله بالصالة
الوليد فجمع له األطباء العارفني بذلك، فأمجعوا على أنه يقطعها وإال أكلت رجله كلها إىل 

أال نسقيك مرِقدا حىت : وركه، ورمبا ترقت إىل اجلسد فأكلته فطابت نفسه بذلك، وقالوا له
 ال أحس ال، ولكن فافعلوا ذلك وأنا يف الصالة، فإين: يذهب عقلك فال حتس باألمل، فقال

: وقال األوزاعي. بذلك وال أشعر به، فقطعوا رجله من قوق األكلة وهو قائم يصلي فما اختلج
ورأى عروة رجال . اللهم إنك تعلم أين مل أمش بـها إىل سوء قط: ملا قطعت رجل عروة قال

يا أخي أما كانت لك إىل ربك حاجة يف صالتك؟ إين ألسأل : يصلي صالة خفيفة فدعاه فقال
رب كلمة ذٍُل احتملتها أورثتين عزا طويال، وقال : وقال عروة. هللا يف صاليت حىت أسأله امللحا

إذا رأيتم الرجل يعمل احلسنة فاعلموا أن هلا عنده أخوات، وإذا رأيتم الرجل يعمل السيئة : لبنيه
  .فاعلموا أن هلا عنده أخوات، فإن احلسنة تدل على أختها، والسيئة تدل على أختها 

  و أبو بكر أيوب بن أيب متيمة كيسان السختياين-٣

 كان أبوبكر بن أيب متيمة كيسان السختياين يقوم ٢٢-١٧ص٦ج)) سري أعالم النبالء((ففي 
  .كل ليلة فيخفي ذلك، فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة 

ه عبرةٌ، فجعل كان أيوب يف جملس فجاءت: وروى سليمان بن حرب عن محاد بن زيد قال
إذا ذكر : ما أشد الزكام، وكان أيوب حج أربعني حجة، وكان يقول: يتمخط ويقول

  .الصاحلون كنت عنهم مبعزل 
يا أبابكر ": أي البدع"وقال له رجل من أهل األهواء . ذُِكرت وال أحب أن أُذْكَر : وقال أيوب

 ولد أيوب عام تويف ابن عباس .وال نصف كلمة مرتني: أسألك عن كلمة؟ فولّى وهو يقول
  . سنة ٦٣ بالبصرة، وله ١٣١ وتويف سنة ٦٨سنة 

   و أبو يزيد ربيع بن خثَيم التابعي اجلليل-٤
كان الربيع :  فمما قال فيه٢٦٢-٢٥٨ص٤ج)) سري أعالم النبالء (( ذكر ترمجته الذهيب يف 

  . قنا وننتظر آجالنا ضعفاء مذنبني نأكل أرزا: كيف أصبحتم قال: ابن خثيم إذا قيل له



 

350 

وعن ابنة للربيع . صحبت الربيع عشرين عاما ما مسعت منه كلمة تعاب: وعن بعضهم قال
كيف ينام من خياف البيات، وكان الربيع يقاد إىل : يا أبتاه أال تنام؟ فيقول: كنت أقول: قالت

ال له ابن وق. إين أمسع حي على الصالة: قد رخص لك وقال: الصالة وبه الفاجل، فقيل له
يا أبا يزيد لو رآك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألحبك، وما رأيتك إال ذَكَرت : مسعود
: وروى الثوري عن رجل عن أبيه قال. وهذه منقبة عظيمة للربيع: قال احلافظ الذهيب. املخبتني

يف الربيع أمك حية ؟ تو:جالست الربيع بن خثيم سنني، فما سألين عن شيء إال أنه قال يل مرة
  .قبل سنة مخس وستني اهـ 

 بسنده عن رجل من بين تيم اهللا ١١٠و١٠٧ص٢ج)) حلية األولياء (( وروى أبو نعيم يف 
: جالست الربيع عشر سنني فما مسعته يسأل عن شيء من أمر الدنيا إال مرتني، قال مرة: قال

  .كم لكم مسجدا ؟: والدتك حية؟ وقال مرة
كان عمل الربيع سرا، إن كان ليجيء الرجل وقد نشر املصحف : ن خثيموقالت سرية ربيع ب

كل ما ال يبتغى به وجه اهللا يضمحل، وكان الربيع إذا سجد كأنه : وقال الربيع. فيغطيه بثوبه 
يا بين أال تنام؟ : ثوب مطروح، فتجيء العصافري فتقع عليه، وكانت أم الربيع تنادي ابنها فتقول

  .ن عليه الليل وهو خياف البيات حق له أن ال ينام اهـيا أمه من ج: فيقول
  وعمران بن مسلم القصري التابعي اجلليل-٥

 أن عمران بن مسلم القصري التابعي قد عاهد اهللا أن ال ٣١٢ص ٣ج)) صفة الصفوة (( ففي 
ياة، ولو ال إين حببت إىل طاعِة اهللا تعاىل طول احل: ينام بليل أبدا إال مستغلَبا، وكان يقول

الركوع والسجود وقراءة القرآن ما باليت أن ال أعيش يف الدنيا فُواقا، فلم يزل جمهودا على 
 .ذلك حىت مات رمحه اهللا 

   وأبو حممد ثابت بن أسلم البناِْني التابعي -٦
أنا :  عن شيبان بن جسر عن أبيه قال٣١٩ص٢ج)) حلية األولياء (( روى أبو نعيم بسنده يف 

فلما :  الذي ال إله إال هو أدخلت ثابتا البناين حلده ومعي محيد الطويل أو رجل غريه، قالواهللا
: أال ترى؟ قال: سوينا عليه اللَِبن سقطت لبنة فإذا أنا به يصلي يف قربه، فقلت للذي معي

وما : ما كان عمل أبيك ثابت؟ فقالت: اسكت، فلما سوينا عليه وفرغنا أتينا ابنته فقلنا هلا
اللهم : كان يقوم الليل مخسني سنة، فإذا كان السحر قال يف دعائه: رأيتم ؟ فأخربناها، فقالت

  . إن كنت أعطيت أحدا من خلقك الصالة يف قربه فأعطنيها، فما كان اهللا لريد ذلك الدعاء 
 .إن للخري مفاتيح، وإن ثابتا مفتاح من مفاتيح اخلري: وقال أنس بن مالك رضي اهللا عنه يوما



 

351 

   بضم الياء املثناة من حتت وكسر امليم واإلمام األوزاعي عبد الرمحن بن عمرو بن يحِمد -٧
كان األوزاعي من تابعي التابعني إمام )): تـهذيب األمساء واللغات(( قال اإلمام النووي يف 

. وكانوا على مذهبه قبل انتقاهلم إىل مذهب مالك. أهل الشام يف عصره بال مدافعة وال خمالفة
أجاب األوزاعي يف سبعني ألف مسئلة، وعن غريه أنه أفىت يف مثانني ألف : وروينا عن ِهقٍْل قال

  . مسئلة 
وقد أمجع العلماء على إمامته وجاللته وعلو مرتبته وكمال فضله، وأقاويل السلف كثرية 

سكه مشهورة مصرحة بورعه وزهده وعبادته وقيامه باحلق وكثرة حديثه وغزارة فقهه وشدة مت
  .بالسنة وإجالل أعيان أئمة عصره من األقطار له واعترافهم مبرتبته اهـ

قال ضمرة بن :  فمما قال فيه١٣٤-١٠٧ص٧ج)) سري أعالم النبالء (( وترجم له الذهيب يف 
، فما رأيته مضطجعا يف احململ يف ليل وال نـهار قط، ١٥٠حججنا مع األوزاعي سنة : ربيعة

رأيت األوزاعي كأنه أعمى : وقال بشر بن املنذر. وم استند إىل القتبكان يصلي فإذا غلبه الن
  . من اخلشوع

كان حييي الليل صالة وقرآنا وبكاء، وكانت أمه تدخل منـزله وتتفقد : وقال أبو مسهر
  .مصاله فتجده رطبا من دموعه يف الليل 

سول اهللا صلى ما كنت أحرص على السماع من األوزاعي حىت رأيت ر: قال الوليد بن مسلم
عن : اهللا عليه وسلم يف املنام واألوزاعي إىل جنبه، فقلت يا رسول اهللا عمن أمحل العلم ؟ قال

  .هذا وأشار إىل األوزاعي 
إن املؤمن يقول قليال ويعمل : من أخذ بنوادر العلماء خرج من اإلسالم، وقال: وقال األوزاعي

ويل للمتفقهني بغري العبادة : كان يقال:  وقال.كثريا، وإن املنافق يتكلم كثريا ويعمل قليال
  .واملستحلني احلرمات بالشبهات اهـ

قد بقي على :  ومما قال فيه١٢١-١١٥ص ١٠ج)) البداية والنهاية (( وترجم له ابن كثري يف 
وما تكلم كلمة . مذهب األوزاعي أهل الشام وما حوهلا من البالد حنوا من مائتني وعشرين سنة

  .عين على من مسعها من جلسائه أن يكتبها عنه من حسنها إال كان املت
أيهم أرجح؟ : اجتمع عندي األوزاعي والثوري وأبو حنيفة فقلت: وقال حييي القطان عن مالك

  .األوزاعي : فقال
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كان األوزاعي إمام أهل زمانه، وقد حج مرة فدخل مكة وسفيان : وقال سفيان بن عيينة وغريه
افسحو للشيخ حىت أجلساه :  ومالك بن أنس يسوق به، والثوري يقولالثوري آخذ بزمام مجله

  .عند الكعبة وجلسا بني يديه يأخذان عنه 
وكان األوزاعي يعظ الناس فال يبقى أحد يف جملسه إال بكي بعينه أو بقلبه، وما رأيناه يبكي يف 

:  املنام فقالرأيت رب العزة يف: وقال األوزاعي. جملسه قط، وكان إذا خال بكى حىت يرحم
يا رب أمتين : بفضلك أي رب، مث قلت: أنت الذي تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر؟ فقلت

  .وعلى السنة اهـ: على اإلسالم فقال
   وإبراهيم بن يزيد التيمي -٨

كان إبراهيم التيمي إماما قدوة صاحلا قانتا : ٦٠ص٥ج)) سري أعالم النبالء (( قال الذهيب يف 
ما أكلت منذ أربعني : قال يل إبراهيم التيمي:  القدر عابد الكوفة، قال األعمشهللا عاملا كبري

ليلة إال حبة عنب، ورمبا أتى على شهر ال أطعم طعاما وال أشرب شرابا، ال يسمعن هذا أحد 
قَتلَه . إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبرية األوىل فاغسل منه يدك: وروي عنه أنه قال. منك

 ومل يبلغ عمره أربعني سنة انتهى ٩٤: هـ وقيل٩٢مات يف حبسه سنة : احلجاج، وقيل
  .ملخصا
  لطيفة

 فإن ختيل متخيل بأن ما ذكرناه عن إبراهيم التيمي غري واقع وأن ذلك مستحيل فاعلم أن ما 
كانت :  أغرب وأعجب منه، فقد قال٥٧٢ص١٣ج)) سريأعالم النبالء(( ذكره الذهيب يف 

أكل ومل تشرب نيفا وعشرين سنة، وكانت قتل زوجها وترك ولدين، رمحة بنت إبراهيم مل ت
: وكانت مسكينة فنامت فرأت زوجها مع الشهداء يأكل على موائد، وكانت صائمة، قالت

مث قال . فاستأذنـهم، وناولين كسرة أكلتها فوجدتـها أطيب من كل شيء فاستيقظت شبعانة
رأيت خبوارزم : نا أيب مسع الطهماين يقولحدث: وقال احلاكم. هذه حكاية صحيحة : الذهيب

دامت أعواما ال تأكل، ودام " باألندلس"وعائشة الصائمة . امرأة ال تأكل وال تشرب وال تروث
  .رجل بالعراق ال يأكل سنني اهـ 

 وقد ثبت أيضا أن عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنه كان يواصل صيام مخسة عشر يوما :قلت
وكان سهل بن عبد اهللا التستري يأكل مخسة عشر يوما مرة . ة عشرسبع: وال يفطر، وقيل

واحدة، وكان موالنا عبد الرمحن بن حممود أقام مرة هو وتالمذته يف اخللوة ثالثني يوما ومل 
  .فسبحان املدبر الفعال ملا يريد القادر على كل شيء . يطعموا طعاما ومل يشربوا شرابا
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   وهرم بن حيان -٩
أن هرم بن حيان كان ثقة له فضل وعبادة، وكان خيرج يف بعض )) عالم النبالءسري أ(( ففي 

عجبت من اجلنة كيف نام طالبها، وعجبت من النار كيف نام : الليل وينادي بأعلى صوته
  .أفأمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا بياتا : ، مث يقول!!هاربـها

: ينما رواحلهما ترعى إذ قال هرمخرج هرم وعبد اهللا بن عامر، فب: وقال احلسن البصري
واهللا : ال واهللا، لقد رزقين اهللا اإلسالم وإين ألرجو، قال: أيسرك أنك كنت هذه الشجرة؟ قال

لوددت أين كنت هذه الشجرة فأكلتين هذه الناقة مث بعرتين ومل أكابد احلساب، إين أخاف 
  .ان ببالد فارس الداهية الكربى، وكان هرم ويل بعض احلروب يف أيام عمر وعثم

  . مسي هرما ألنه بقي محال سنتني حىت طلعت أسنانه : وقيل
  .ما أقبل عبد بقلبه إىل اهللا إال أقبل اهللا بقلوب املؤمنني إليه حىت يرزقه ودهم: وكان يقول
مات هرم يف يوم حار، فلما نفضوا أيديهم عن قربه جاءت سحابة حىت قامت على : قال احلسن

  . أطول منه وال أقصر منه ورشته حىت روته مث انصرفت اهـالقرب، فلم تكن
  واألسود بن يزيد النخعي - ١٠

 كان األسود بن يزيد النخعي صواما قواما حجاجا، حج ٥٠ص٤ج)) سري أعالم النبالء((ففي 
مثانني حجة وعمرة، وكان نظري مسروق يف اجلاللة والعلم والفقه والسن، يضرب بعبادتـهما 

 ١٣٣ص١ج)) تـهذيب األمساء واللغات((ويف .م القرآن يف رمضان يف كل ليلتنياملثل، وخيت
أنه سافر مثانني حجة وعمرة مل جيمع بينهما، وسافر ابنه عبد الرمحن مثانني حجة وعمرة مل 

إنه : وروينا أن عبد الرمحن كان يصلي كل يوم سبعمائة ركعة، وكانوا يقولون. جيمع بينهما
 أسود بن يزيد أبابكر وعمر رضي اهللا  ، وإنه صار عظما وجلدا، ورأىأقل أهل بيته اجتهادا

  .عنهما اهـ
.  كان يصوم الدهر وقد ذهبت عينه من كثرة الصوم)) البداية والنهايـة(( وقال ابن كثري يف 

  .٨٥تويف سنة 

  وهشيم بن بشري بن أيب خازم- ١١

بن بشري يصلي الفجر بوضوء كان هشيم : ٢٩٠ص٨ج)) سري أعالم النبالء((قال الذهيب يف 
  ١٠٤وكان إماما حمدثا شيخ اإلسالم حافظ العراق، ولد سنة. العشاء قبل أن ميوت عشرين سنة

وقال اخلطيب . ال إله إال اهللا ميد بـها صوته: كان كثري التسبيح ويقول: وقال أمحد بن حنبل
  .١٨٣مات هشيم سنة : البغدادي
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  وآمنة الرملية
اعتلّ بشر بن احلارث فعادته آمنة :  قال جعفر بن حممد٣٠٥ص٤ج) )صفة الصفوة(( ففي 

هذه آمنة الرملية، : من هذه؟ فقال: ودخل أمحد بن حنبل يعوده، فقال" الرملة" الرملية من 
اللهم إن بشرا بن : فسلها تدعو لنا، فقالت: تعودين، قال" الرملة"بلغتها عليت فجاءت من 

فانصرفت، فلما كان من :  من النار فأجرمها، قال أمحداحلارث وأمحد بن حنبل يستجريانك
 .الليل طُرحت إيلّ رقعة مكتوب فيها بسم اهللا الرمحن الرحيم قد فعلنا ولدينا مزيد 

  والسيدة معاذة بنت عبد اهللا العدوية- ١٢

 كانت السيدة معاذة عاملة عابدة زوجة السيد القدوة ٥٠٨ص٤ج)) سري أعالم النبالء (( ويف 
عجبت لعني تنام وقد علمت طول الرقاد يف : ن أشيم، وكانت حتيي الليل عبادة وتقولصلة ب

مرحبا بكن إن كننت جئنت : وملا استشهد زوجها وابنها اجتمعن النساء، فقالت .ظلم القبور
  .٨٣توفيت سنة . للهناء، وإن كننت جئنت لغري ذلك فارجعن 

  بصري وصلة بن أشيم أبوالصهباء العدوي ال- ١٣
صفـة ((  و٢٣٧ص٢ج)) حلية األلياء(( و٤٩٧ص٣ج)) سري أعـالم النبالء((ويف 

 أن صلة بن أشيم أبا الصهباء العدوي كان زاهدا عابدا قدوة،  زوج ٢١٦ص ٣ج)) الصفـوة
  .العاملة معاذة العدوية 
يب صلى اهللا بلغنا أن الن: عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر، قال)): الزهد(( وقال ابن املبارك يف 

وقال . صلة، يدخل اجلنة بشفاعته كذا وكذا: يكون يف أميت رجل يقال له: عليه وسلم قال
كان أبو الصهباء يصلي حىت ما يستطيع : عن يزيد الرّشك، عن معاذة قالت: جعفر بن سليمان

  .أن يأيت فراشه إال زحفا 
  .هم بعضاصلة، إذا التقوا عانق بعض: كان أصحابه تعين : وقالت معاذة
أدن فكل، فقد نعي إيلّ أخي منذ حني، : جاء رجل إىل صلة بنعي أخيه فقال له: وقال ثابت
  .إنك ميت وإنـهم ميتون :  قال تعاىل

أي بين تقدم، فقاتل حىت : إن صلة كان يف الغزو، ومعه ابنه، فقال: وقال محاد بن سلمة
  . أحتسبك، فحمل فقاتل، حىت قتل، مث تقدم صلة، فقتل

رغبك اهللا فيما يرضى وزهدك فيما يفىن، : أدع اهللا يل، فقال: وقال رجل لصلة بن أشيم
  . انتهى ملخصا ٦٢تويف سنة . ووهب لك اليقني

  . نفعنا اهللا بربكاته ورزقنا بصلته وعطيته حبرمة صلة وبأحبابه أمجعني 



 

355 

لكتاب كاخلتم والطابع، ، وأرجو أن يكونوا ل" اخلامتة "وخنتتم به ذكر الصاحلني املذكورين يف 
 . واهللا املوفق، وبيده التدبري والتصرف 

وهذا آخر ما رمته من كتابة هذه املقاصد األربعة ولواحقها، وقد بذلت قصارى جهدي يف 
كما قال : حترير ذلك وتنقيحه، ومع ذلك فإين معترف بعدم سالمته من اخللل والزلل وأقول

  )) : نـهاية احملتاج بشرح املنهاج((دات املسمى الشيخ الرملي يف آخر شرحه لربع العبا
 حـررته مـجتـهـدا وليس خيـلو عن غلـط

 قـل للذي  يلـومـين من ذا الذي ما ساء قـط

وقد قاسيت يف أيام مجعه بعوارض كثرية من املشاكل العامة واخلاصة، فقد صادف تأليفه زمان 
بط، فعمت فيه الفوضى والظلم انـهيار الدولة وسقوط احلكومة وخروج األمر عن الض

والطغيان والبغي والفساد، واستِحلّت احلرمات واستبيحت الدماء والفروج واملمتلكات، وانتفى 
النظام واالستقرار وحلّ الرعب واخلوف حمل األمن واإلطمئنان، فطال لذلك زمن مجعه وأوان 

  .تـهذيبه وبلغ مخس سنني وشهورا 
: ، وليصفح عن الزلل، فإن ذلك من دأب الكمل، فقد قيل يف املثلفليعذرين امرؤ رأى فيه اخللل

إن من دخل البئر مل خيرج منه بدون بلل، فكذلك من صنف يف هذا الزمان ال خيلو غالبا عن 
  : السقطات واهلفوات وقد أجاد من قال

 ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلـها كفى املرء نبال أن تعد معايـبـه

وأرجو من اهللا أن . أن يدفع عنه مكر املاكرين وشر احلاسدين وكيد الظاملنيوأسأل اهللا تعاىل 
ينفع به كل من تلقاه بقلب سليم، واعتقاد صحيح، وأن يزيل القَذَى عن عني من نظر إليه 

  .باإلنصاف 
وإين أبتهل إىل اهللا أن يساحمين عما غلط فيه فهمي القاصر، وذهين الفاتر، أو طغى به القلم، وأن 

بله مين بفضله وإحسانه وجباه من اصطفاه من مجيع بريته صلوات اهللا وأزكى تسليماته عليه، يتق
وبربكة ورثته السالكني يف نـهجه القومي وصراطه املستقيم، وحبرمة القائمني للدفاع عن ملته 

  .والذب عن محى شريعته، وسائر عباد اهللا الصاحلني إنه جواد لطيف بر كرمي 
وصلى اهللا على سيدنا . عم الوكيل وال حول وال قوة إال باهللا العزيز احلكيم وحسيب اهللا ون

  .حممد وعلى آله وصحبه والتابعني، وسلم تسليما كثريا 
  هـ١٤٢٤من ربيع الثاين سنة /٢٧وقد مت حبمد اهللا حتريره وتبييضه بعد صالة العصر من يوم السبت 
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  شهور بالشيخ أبا الشاشي املقدشيتقريظ الشيخ حممد بن أمحد بن الشيخ حممود امل
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا الذي فاضت علينا ميازيب آالئه، وعمت بركاته املتربكني بأوليائه، وصلى اهللا 
وسلم على سيدنا حممد املختار، وآله السادة األطهار، وعلى أصحابه الذين كانوا اجنم 

  .اهتداء، ما سرى حادي العيس يف البيداء
فلما تصفحت وأمعنت النظر يف هذا الكتاب، الذي ألفه الشيخ عثمان بن الشيخ : ا بعدأم

عمر املشهور بعثمان حدك واملتبوئ من الشرف ذروة اهلضاب، وقع مين موقع 
االستحسان، وراعين تعبريه املتقن غاية اإلتقان، ورأيته وافيا باملقاصد، وجامعا للفوائد، 

 يف العلم، وحيازته القدح املعلى يف الفهم، حيث أخذ فهو يدل على سعة اطالع مؤلفه
كالمه من مراجع خمتلفة، كارعا من مناهل احلكمة واملعرفة، ومستقصيا يف البحث عن 
طرق االستدالل، وباذال جهده يف إقناع أهل اجلدال، فأصاب احملز فيما قصد، ومل يسبقه 

  .ا للطريقة األمحديةيف صنيعه أحد، فلله دره حمييا للسنة احملمدية، وناشر
وجدير مبثل هذا الكتاب أن نبادر إىل اشترائه، وأن ال ختلو مكاتبنا عن اقتنائه، جزى اهللا 

  . املؤلف عنا خريا، ووقاه شرا وضريا، وال زال فخرا للصومال، ونافعا لألجيال
وصلى اهللا علي سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه 

  . لماتهومداد ك
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  تقريظ آخر
  نظم الشيخ عبد الناصر علي حسني 

  
 كواكب يف مساء العلم الحت  فحـريان  الضاللة يف  اهتداء 

 وفجر اهلَدِي  أسفر يف فضاها  وليل  الغـي  آذن بانقـضاء 
 فرائد لـو تبارت للـغـواين  ألطرقن  الرؤوس  مـن احلياء
ـد حوى دررا سنيةكتاب ق  به جتـلى العـيون  من العماء   
 تربك  سادة  صلـحا كـرام  بـهم جنّى اإللـه مـن البالء 
 برؤيتهـم تنال ذرى املعـايل  وصحبتهم لَِمن  جزل  العـطاء 
 جباههمو يفَـرج مـن كروب  وبامسهمو   مهى  غيث  السماء
 أجلهمو حبيب احلق خري الـ  ـورى  طـرا  سراج  األنبياء 

زوه مـن طيب الثناء وما حـا  وضم تراجـما هلـمو بـهية  
 وحـلَّته نسيج يد الـهمـام  جـزاه إهلـنـا أوىف  اجلـزاء 
 وجاء مباركا  ميمـون  طلعة  ووافانا ربـيـع األصفـيـاء 
 عدمي املثل يف  ذا الباب  صدقا   به ملن اقتىن خـري الـغـنـاء 
  ملُنِكٍر حجـج  دوامـغوفيه  وفيه لذي السقـام شفـاء داء 
 له نرجو  من املـوىل قبـوال  ونفـع الكـل يف  ذي واللقاء 
 صالة مـع سالم اللـه تترى  على طـه  املشفع ذي اللـواء 
 وآل مث صحب أهـل  جمـد  وأتـبـاع  سـراة أتقـيـاء 
 ومـن بـهمو  تربك  باعتقاد  مىت ما الشمس تغرب يف املساء 
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 ابمصادر الكت

  التفاسري  - ١
  هـ) ٣١٠(جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لإلمام حممد بن جرير الطربي، املتوىف سنة . ١
هـ دار الكتب ) ٦٧١( املتويف سنة   اجلامع ألحكام القرآن لإلمام حممد بن أمحد األنصاري القرطيب. ٢

  .م ٢٠٠٠هـ ١٤٢٠ الطبعة األوىل سنة - لبنان–العلمية بريوت 
  ب القرآن ورغائب الفرقان غرائ. ٣
  هـ ) ٧٧٤(تفسري ابن كثري، البن كثري، املتوىف سنة . ٤
  احلديث - ٢
    هـ ) ٢٥٦(صحيح البخاري، لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري، املتوىف سنة . ١
 -هـ دار املعرفة) ٨٥٢(فتح الباري شرح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر العسقالين،  املتوىف سنة . ٢

  . بتصحيح وإشراف حمب الدين اخلطيب - ت لبنانبريو
  هـ ) ٢٦١(صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج النيسابوري، املتوىف سنة . ٣
 سنة -لبنان- بريوت-هـ، دار الكتاب) ٦٧٦(شرح صحيح مسلم، لإلمام النووي، املتوىف سنة . ٤

  م١٩٨٧هـ ١٤٠٧
هـ دار الكتب ) ٩٢٣(الين املتوىف سنة للحافظ القسط  إرشاد الساري شرح صحيح البخاري، . ٥

  .م ١٩٩٦هـ ١٤١٦ الطبعة األوىل سنة - لبنان–العلمية بريوت 
  هـ) ٨٥٥(عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للحافظ العيين، املتوىف سنة . ٦
  األذكار، لإلمام حيىي بن شرف النووي، . ٧
هـ املكتبة  ) ١٠٥٧( عالن املتوىف سنة الفتوحات الربانية شرح األذكار النووية، لإلمام حممد بن. ٨

  .اإلسالمية لصاحبها احلاج رياض الشيخ 
  األدب املفرد لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري               . ٩

  رياض الصاحلني، لإلمام حيىي بن شرف النووي . ١٠
  دليل الفاحلني، لإلمام حممد بن عالن الصديقي . ١١
  هـ١٣٤٩ سنة -هـ مصطفى البايب احلليب مصر) ٨٣٣(جلزري، املتوىف سنة احلصن احلصني  لإلمام ا. ١٢
          عدة احلصن احلصني، لإلمام اجلزري . ١٣
 الطبعة - بريوت-هـ دار القلم) ١٢٥٠(حتفة الذاكرين، للشيخ حممد بن علي الشوكاين، املتوىف سنة . ١٤

  م١٩٨٤األوىل سنة 
 الطبعة الثانية سنة -  دمشق- هـ مكتبة البيان) ٣٦٤(ىف سنة املتو عمل اليوم والليلة، البن السين . ١٥

  م١٩٩٤هـ ١٤١٤
  هـ) ٣٠٣(عمل اليوم والليلة، للنسائي، املتوىف سنة . ١٦
  )١٠١٤(املتوىف سنة   مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ملال علي القاري  . ١٧
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 بريوت -ار الفكر للطباعة والنشرهـ د) ٦٥٦(املتوىف سنة   للحافظ املنذري  الترغيب والترهيب، . ١٨
  م ١٩٨١هـ ١٤٠١ سنة -لبنان
  نيل االوطار شرح منتقى األخبار، للشوكاين . ١٩
  هـ)٢٤١(لإلمام أمحد بن حنبل، املتوىف سنة   مسند اإلمام أمحد بن حنبل . ٢٠
  هـ) ١٣٣١(املتوىف سنة   شرح اجلرداين على األربعني حممد بن عبد اهللا اجلرداين . ٢١
 الطبقة -هـ بريوت لبنان) ٨٠٧(مع الزوائد ومنبع الفوائد   للحافظ نور الدين اهليثمي املتوىف سنة جم. ٢٢

  م١٩٨٢هـ ١٤٠٢الثالثة سنة 
تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري للحافظ بن حجر  بتحقيق الدكتور شعبان حممد . ٢٣

  إمساعيل 
  هـ) ٩٧٤(جر اهليتمي، املتوىف سنة الفتاوي احلديثية  للعالمة أمحد بن ح. ٢٤
هـ مطبعة سليمان مرعي، الطبعة ) ٩١١(اجلامع الصغري، للحافظ جالل الدين السيوطي املتوىف سنة . ٢٥

  .األوىل 
  هـ دار الفكر للطباعة والنشر ) ١٠٣١(فيض القدير شرح اجلامع الصغري، للمناوي، املوىف سنة . ٢٦
هـ ١٤١٨ن شرف النووي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل سنة خالصة األحكام  لإلمام حيىي ب. ٢٧

  م١٩٩٧
هـ، مطبعة السعادة، مصر، ) ٩٠٢(املتوىف سنة   القول البديع، للحافظ مشس الدين السخاوي. ٢٨

  هـ ١٣٤٨الطبعة األوىل سنة 
  هـ) ١٣٧١(غاية املأمول شرح التاج اجلامع لألصول للشيخ منصور علي  املتوىف . ٢٩
  صد احلسنة، للحافظ السخاوياملقا. ٣٠
هـ، دار التراث، القاهرة، بإشراف وتصحيح وتعليق ) ١١٦٢(كشف اخلفا، للعجلوين، املتوىف سنة . ٣١

  .أمحد القالش 
  السرية النبوية - ٣
هـ، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، الطبعة ) ٤٥٨(املتوىف سنة   للحافظ البيهقي   دالئل النبوة، . ١

  بتعليق الدكتور عبد املعطي قلعجي / ١٩٨٨هـ ١٤٠٨األوىل سنة 
م، بتحقيق صاحل ١٩٩١هـ ١٤١٢املواهب اللدنية ، للقسطالين، املكتب اإلسالمي، الطبعة األوىل سنة . ٢

  .أمحد الشامي 
هـ، دار الكتب العلمية، ) ٥٤٤(املتوىف سنة   الشفا بتعريف حقوق املصطفى، للقاضي عياض . ٣

  .بريوت لبنان 
هـ، املكتبة السلفية، ) ١٠٦٩( الرياض شرح الشفاء للقاضي عياض للشهاب اخلفاجي املتوىف سنة نسيم. ٤

  .املدينة املنورة 
  السرية احللبية . ٥
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  هـ) ٢٧٩(الشمائل احملمدية، لإلمام حممد بن عيسى الترمذي املتوىف سنة . ٦
  هـ) ١٢٧٧(املواهب اللدنية شرح الشمائل احملمدية، للباجوري املتوىف سنة . ٧
  هـ) ٤٥٦(جوامع السرية النبوية أليب حممد علي بن أمحد بن حزم الظاهري املتوىف سنة . ٨
  .هـ، مطبعة مصطفى البايب احلليب ) ١٣٥٠( املتوىف سنة   جواهر البحار ، لإلمام النبهاين. ٩

  . ابو العالحجة اهللا على العاملني، لإلمام النبهاين، مكتبة اجلند، مصر، بتحقيق حممد مصطفى. ١٠
  .شرح الشفا، ملال على بن سلطان قاري، ، املكتبة السلفية، املدينة املنورة . ١١
  هـ) ٧٤٨(السرية النبوية ، للحافظ مشس الدين الذهيب  املتوىف سنة . ١٢
  هـ) ١٢٠٤( املتوىف سنة   للجمل   الفتوحات األمحدية يف املنح احملمدية . ١٣
  هـ) ٥٩٧(فظ ابن اجلوزي احلنبلي املتوىف سنة الوفا بأحوال املصطفى، للحا. ١٤
هـ، دار الكتب العلمية، بريوت ) ١١٢٢(شرح الزرقاين على املواهب للدنية  للزرقاين، املتوىف سنة . ١٥

  .م، بتصحيح حممد عبد العزيز اخلالدي ١٩٩٦هـ ١٤١٧لبنان، الطبعة األوىل سنة 
   مصطلح احلديث - ٤
  هـ) ٤٦٣(افظ اخلطيب البغدادي املتوىف سنة للح  الكفاية يف علم الرواية. ١
هـ، دار األفاق اجلديدة، ) ٤٠٥(للحافظ أيب عبد اهللا احلاكم  املتوىف سنة   معرفة علوم احلديث . ٢

  .بتحقيق جلنة إحياء التراث العريب يف دار األفاق اجلديدة 
صر، بتحقيق عبد للحافظ السيوطي، مطبعة السعادة، مب  تدريب الراوي شرح تقريب النووي، . ٣

  .الوهاب عبد اللطيف 
   فن الرجال - ٥
للحافظ ابن حجر العسقالين، مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية يف اهلند،   تـهذيب التهذيب، . ١

  هـ ١٣٢٦الطبعة األوىل سنة 
بنان، تقريب التهذيب، للحافظ ابن حجر العسقالين، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت ل. ٢

  .م ١٩٩٩هـ ١٤٢٠الطبعة األوىل سنة 
   الفقه- ٦
  اموع، لإلمام حيىي بن شرف النووي . ١
  .هـ، دار املنهاج للطباعة والنشر والتوزيع ) ٥٥٨(البيان،  للعمراين، املتوىف سنة . ٢
  هـ) ٤٥٠(األحكام السلطانية، للماوردي، املتوىف سنة . ٣
    بغية املسترشدين . ٤
            ني يف اختالف الشيخنيإمثد العين. ٥
  هـ،)٩٧٧(املتوىف سنة   مغين احملتاج يف شرح املنهاج للخطيب الشربيين. ٦
  هـ) ٦٢٠(املغين، البن قدامة احلنبلي، املتوىف سنة . ٧
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هـ ١٣٩٠هـ، مطبعة املدين، قاهرة، الطبعة األخرية سنة ) ٧٩٩(األنوار، لألردبيلي، املتوىف سنة . ٨
  .م١٩٧٠

  هـ) ١٣١٠( أليب بكر بن السيد حممد شطا، املتوىف سنة   طالبنيإعانة ال. ٩
  روضة الطالبني وعمدة املفتني، لإلمام حيىي بن شرف النووي . ١٠
    لإلمام أمحد بن حجر اهليتمي  حتفة احملتاج يف شرح املنهاج . ١١
  هـ) ٧٩٤( الزركشي املتوىف سنة  بن بـهادرالساجد يف أحكام املساجد حملمد بن عبد اهللا. ١٢
هـ، الطبعة األوىل ) ٩٥٨( املتوىف سنة   قالئد اخلرائد للشيخ عبد اهللا بن حممد باقشري احلضرمي. ١٣

  .م ١٩٩٠هـ ١٤١٠سنة 
  هـ) ٦٢٣(فتح العزيز بشرح الوجيز، لإلمام أيب القاسم الرافعي املتوىف سنة . ١٤
  .عة دار التأليف، مصر، الطبعة الثانيةحاشية اإليضاح على مناسك احلج، لإلمام ابن حجر اهليتمي، مطب. ١٥
   منهاج الطالبني، لإلمام النووي ١٦
  اللغة  - ٧
  هـ) ٨١٧ أو٨١٦(املتوىف سنة   القاموس احمليط، للفريوزأبادي. ١
  هـ) ١٢٠٥(تاج العروس شرح القاموس، لإلمام مرتضى الزبيدي املتوىف سنة . ٢
  هـ) ١٣٣٦(ملتوىف سنة املقاييس يف اللغة ألمحد بن فارس بن زكريا  ا. ٣
  هـ) ٥٣٨(أساس البالغة، للزخمشري، املتوىف سنة . ٤
  هـ) ٧٧٠(  املتوىف سنة ئرقاملصباح املنري للشيخ أمحد بن حممد بن علي امل. ٥
  هـ) ٦٠٦(النهاية يف غريب احلديث، لإلمام  ابن األثري اجلزري، املتوىف سنة . ٦
   .املعجم الوسيط  لنخبة من العلماء. ٧
   تـهذيب األمساء واللغات لإلمام حيىي بن شرف النووي.٨
  األنساب والبالد - ٨
هـ، دار الكتب العلمية، بريوت ) ٥٦٢(األنساب للسمعاين أليب سعد عبد الكرمي بن حممد، املتوىف سنة . ١

  .لبنان، الطبعة األوىل 
حممد بن عبد الكرمي املعروف اللباب يف تـهذيب األنساب للشيخ عز الدين علي بن أيب الكرم حممد بن . ٢

  .م ١٩٨٠هـ ١٤٠٠هـ، دار رصادر، بريوت، سنة ) ٦٣٠(بابن األثري اجلزري، املتوىف سنة 
) ١١٧٤(قرة العني يف ضبط أمساء رجال الصحيحني، للشيخ عبد الغين  بن أمحد البحراين، املتوىف بعد . ٣

  هـ١٣٢٣هـ، طبعة اهلند عام 
  التراجم والتواريخ - ٩
  . اإلمام الشافعي، لإلمام البيهقي، دار النصر للطباعة مناقب. ١
    .البداية والنهاية، البن كثري، مكتبة املعارف، بريوت، الطبعة الثانية . ٢
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م، ١٩٨٧هـ ١٤٠٧هـ، بريوت لبنان، سنة ) ٨٥١(طبقات الشافعية، البن الشهبة، املتوىف سنة . ٣
  .بتصحيح وتعليق الدكتور احلافظ عبد العظيم خان 

سري أعالم النبالء ، للحافظ الذهيب، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بريوت، الطبعة احلادية عشر، سنة . ٤
  .م، بتحقيق شعيب األرنؤوط، وحممد نعيم القرقوس ١٩٩٧هـ ١٤١٧

  .تاريخ بغداد،  للحافظ اخلطيب البغدادي، دار الفكر للطباعة والنشر . ٥
هـ، دار املسرية، بريوت، سنة ) ١٣٤٦(القادر بدران، املتوىف سنة تـهذيب تاريخ دمشق، للشيخ عبد . ٦

  .م١٩٧٩هـ ١٣٩٩
  اإلصابة يف متييز الصحابة، للعسقالين، مطبعة النهضة للطباعة والنشر، بتحقيق علي حممد البحاوي. ٧
هـ، ١٣٩٩ صفة الصفوة،  البن اجلوزي، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت لبنان، الطبعة الثانية سنة. ٨

  .م ١٩٧٩
هـ، دار الفاروق احلديثية للطباعة ) ٧٦٨(لعبد اهللا بن أسعد اليافعي، املتوىف سنة   مرآة اجلنان، . ٩

  .م ٩٩٣هـ ١٤١٣والنشر، القاهرة، الطبعة الثانية سنة 
  .م١٩٩٢هـ ١٤١٢لبنان، الطبعة األوىل سنة -الضوء الالمع ، للسخاوي، دار اجلليل، بريوت. ١٠
  هـ، ) ١٠٣٨( السافر، للعيدروس، املتوىف سنة النور. ١١
هـ ١٤٠١هـ، الطبعة الثانية، بريوت سنة ) ٥٨٦(طبقات فقهاء اليمن، للجعدي، املتوىف سنة . ١٢

  .م١٩٨١
هـ، الدار اليمنية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل سنة ) ٨٩٣(طبقات اخلواص، للشرجي، املتوىف سنة . ١٣

  .م١٩٨٦هـ ١٤٠٦
  .هـ، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان ) ٩٤٥(املفسرين، للحافظ الداوودي، املتوىف سنة طبقات . ١٤
  .تذكرة احلفاظ، للذهيب ، دار إحياء التراث العريب . ١٥
م، بتحقيق بشار عواد ، ١٩٨٤هـ ١٤٠٤للذهيب، بريوت ، الطبعة األوىل سنة   معرفة القراء الكبار، . ١٦

  .باسوشعيب األرناؤوط، وصاحل مهد ع
هـ ١٤٠٧هـ، بروت لبنان، الطبعة اخلامس سنة ) ٤٣٠(حلية األولياء، أليب نعيم، املتوىف سنة . ١٧

  .م١٩٨٧
  هـ) ١٣٣٩(هدية العارفني، إلمسعيل بن حممد الباباين، املتوىف سنة . ١٨
  .أسد الغابة يف معرفة الصحابة، البن األثري، دار إحياء التراث العريب، بريوت لبنان . ١٩
  هـ) ١٠٩٦( املشرع الروي للشيخ مجال الدين حممد بن أيب بكر  املتويف بعد سنة .٢٠
  اخلريات احلسان، البن حجر اهليتمي،. ٢١
  .م ١٣٨٧هـ ١٩٦٨حسن احملاضرة، للحافظ السيوطي، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة األوىل سنة . ٢٢
هـ، املؤسسة  ) ٨٧٤( بردي املتوىف سنة النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ليوسف بن تغر. ٢٣

  .املصرية للتأليف والترمجة والطباعة والنشر 
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هـ، دار الفكر للطباعة ) ١٠٨٩(شذرات الذهب يف أخبار من ذهب البن عماد احلنبلي، املتوىف سنة . ٢٤
  .والنشر والتوزيع 

ة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت طبقات الشافعية الكربى لتاج الدين عبد الوهاب السبكي، دار املعرف. ٢٥
  .لبنان 

 لبنان، بتحقيق الدكتور - هـ، دار صادر، بريوت) ٦٨١(وفيات األعيان، البن خلكان، املتوىف سنة . ٢٦
  .إحسان عباس 

  .الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، البن حجر العسقالين، دار اجلليل، بريوت . ٢٧
هـ ٢٣٨٨هـ، دار التراث، بريوت، سنة ) ٧٧٩(وطة، املتوىف سنة رحلة ابن بطوطة  البن بط. ٢٨

  .م ٢٩٦٨
هـ، دار العرب ) ١٣٨٢(فهرس الفهارس للعالمة عبد احلي بن عبد الكبري الكتاين، املتوىف سنة . ٢٩

  .م ١٩٨٦هـ ٢٤٠٦لبنان، سنة -اإلسالمية، بريوت
  طبقات الشافعيني البن كثري، . ٣٠
، البن كثري، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة االوىل سنة طبقات الفقهاء الشافعيني. ٣١

  .م، بتحقيق أنوار الباز ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥
  الردود -١٠
              الرد احملكم املتني للغماري. ١
-هـ، دار الكتاب العريب، بريوت) ٥٧١(، املتوىف سنة   تبيني كذب املفتري للحافظ ابن عساكر. ٢

  .م١٩٧٩هـ ١٣٨٨لبنان، سنة 
  هـ) ١٣٧١(حمق التقول يف مسألة التوسل  للمحدث حممد زاهد الكوثري، املتوىف سنة . ٣
  هـ) ١٣٠٤(الدرر السنية يف الرد على الوهابية لإلمام زيين دحالن، املتوىف سنة . ٤
  .للنبهاين، مطبعة مصطفى البايب احلليب، مصر   شواهد احلق . ٥
  لوي املالكي مفاهيم جيب أن تصحح، للشيخ حممد ع. ٦
دفع شبه من شبه ومترد ونسب ذلك ذلك إىل السيد اجلليل أمحد، للعالمة احملدث الشريف التقي . ٧

  .هـ، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البايب احلليب ) ٨٢٩(احلصين، املتوىف سنة 
 العريب، الطبعة حقيقة التوسل والوسيلة على ضوء الكتاب والسنة، للشيخ موسى حممد علي، دار التراث. ٨

  .م١٩٨١هـ ١٤٠١األوىل سنة 
  اإلغاثة بأدلة االستغاثة  للمحدث حسن بن علي السقاف. ٩

هـ، مطبعة مصطفى البايب ) ١٣٦٨(غوث العباد ببيان الرشاد أليب سيف احلمامي، املتوىف سنة . ١٠
  .م ١٩٥٠هـ ١٣٧٠احلليب، الطبعة الثانية سنة 

 أردن،  - حسن بن علي السقاف، دار اإلمام النووي، عمانصحيح صفة صالة النيب،  للمحدث. ١١
  .م ١٩٩٣هـ ٢٤١٣الطبعة األوىل سنة 
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رفع املنارة يف ختريج أحاديث التوسل والزيارة،  للمحدث حممود سعيد ممدوح، دار اإلمام النووي، . ١٢
  . م١٩٩٥هـ ١٤١٦الطبعة األوىل سنة 

   عبد اهللا بن مانع احلمرييللدكتور عيسى بنالتأمل يف حقيقة التوسل،  . ١٣
  هـ) ٧٥٦(شفاء السقام يف زيارة خري األنام، لإلمام تقي الدين السبكي، املتوىف سنة . ١٤
  .هـ ١٢٣١اجلوهر املنظم يف زيارة قرب النيب املعظم، لإلمام ابن حجر اهليتمي، املطبعة اخلريية سنة . ١٥
  م١٩٩٦ هـ١٤١٦ دار ابن حزم، طبعةاألوىل سنة تربك الصحابة، للعالمة املؤرخ حممد طاهر الكردي،.١٦
  .هـ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ) ٧٣٧(املدخل، البن احلاج، املتوىف سنة . ١٧
قسم اإلحباث والدراسات اإلسالمية يف مجعية : غاية البيان يف تنـزيه اهللا عن اجلهة واملكان، إعداد. ١٨

  .م ١٩٩٩هـ ١٤٢٠شاريع للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل سنة املشاريع اخلريية اإلسالمية، دار امل
   أحوال الربزخ وأمور اآلخرة -١١
  شرح الصدور،  للحافظ السيوطي. ١
هـ ١٤٠٧هـ، دار الريان، القاهرة، الطبعة األوىل سنة ) ٦٧١(التذكرة،  للقرطيب، املتوىف سنة . ٢

  .م١٩٨٦
    التصوف-١٢
  هـ) ٩٧٣(مام عبد الوهاب الشعراين، املتوىف سنة الطبقات الكربى، لإل. ١
  هـ) ٣٨٤ أو ٣٨٠(التعرف مبذهب أهل التصوف حملمد بن إبراهيم الكالباذي، املتوىف سنة . ٢
  كفاية األتقياء، للشيخ أيب بكر بن السيد حممد شطا . ٣
  لإلمام الشعراين  تنبيه املغترين . ٤
  هـ) ١٣٩٩(املتوىف سنة املنتقى النفيس، للشيخ صاحل اجلعفري، . ٥
  الكواكب الدرية يف تراجم السادة الصوفية، للمناوي. ٦
  لليافعي  روض الرياحني يف حكايات الصاحلني، . ٧
  هـ) ٥٠٥(إحياء علوم الدين، لإلمام الغزايل، املتوىف سنة . ٨
  سعادة الدارين، للنبهاين. ٩

  هـ) ٤٨٢(الرسالة ، لإلمام أيب القاسم القشريي، املتوىف سنة . ١٠
  .بستان العارفني، لإلمام النووي . ١١
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  ٧٣  ........................................................لى اهللا عليه وسلم التربك باملاء املتفجر من بني أصابعه ص
  ٧٣  ..........................................................................التربك بوضوءه صلى اهللا عليه وسلم 

  ٧٤  ........................................................................التربك بغمس يده صلى اهللا عليه وسلم 
  ٧٥  ...........................................................التربك واالستشفاء بغسالة جبته صلى اهللا عليه وسلم 

  ٧٦  ......................................................................................التربك مبا شرب منه اخل 
  ٧٨  ............................تصريح اإلمام البخاري يف صحيحه مبشروعية التربك به صلى اهللا عليه وسلم بعد موته 

  ٧٩  ...............................................................التربك مبا مسته يده الكرمية صلى اهللا عليه وسلم 
  ٨٠  ............................................................. مس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم التربك بيد من

  ٨١  .......................................................التربك مبا مسته يد مست رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ٨١  ............................................................................التربك بشعره صلى اهللا عليه وسلم 

  ٨٥  ........................................................................................التربك بقالمة أظفاره 
  ٨٦  .............................................................................................التربك بغار ثور 

  ٨٦  ............................................................................................التربك بغار حراء 
  ٨٧  .........................................................................التربك مبا يفضله صلى اهللا عليه وسلم 

  ٨٩  ...........................................................................................التربك خبامت النبوة 
  ٨٩  .............................................................................التربك خبامته صلى اهللا عليه وسلم 

  ٩٠  ........................................................ اليت كانت يف خامته صلى اهللا عليه وسلم فائدة يف السر
  ٩٣  .......................................................التربك باملواضع اليت صلى فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ٩٤  ....................................... ..............................التربك مبوضع قدمه صلى اهللا عليه وسلم 
  ٩٤  .............................................................................التربك مبنربه صلى اهللا عليه وسلم 
  ٩٥  .............................................................................التربك بثيابه صلى اهللا عليه وسلم 

  ٩٥  ......................................................................................لطيفة يف خرقة الصوفية 
  ٩٧  .............................................................................التربك بنقده صلى اهللا عليه وسلم 

  ٩٧  ..........................................................................التربك بعنـزته صلى اهللا عليه وسلم 
  ٩٨  ............................................................................التربك بسيفه صلى اهللا عليه وسلم 

  ٩٨  .....................................................................يوفه صلى اهللا عليه وسلم فائدة يف عدد س
  ٩٨  ...........................................................................التربك بسريره صلى اهللا عليه وسلم 
  ٩٩  ..........................................................................التربك بسواكه صلى اهللا عليه وسلم 

  ٩٩  .............................................................................التربك بنعله صلى اهللا عليه وسلم 
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  ١٠٢  ...........................................................................التربك حبنوطه صلى اهللا عليه وسلم 
  ١٠٢  ........................................................................التربك بزيارة قربه صلى اهللا عليه وسلم 

  ١٠٢  ...................................................................................................تـمهيد 
  ١٠٦  ............................................................................تنبيه يف تفاوت شرف األشياء اخل 

  ١٠٦  ..........................................................لم باب يف ذكر أمور تتعلق بزيارته صلى اهللا عليه وس
  ١١١  ......................................................من آداب الزيارة االستغاثة به صلى اهللا عليه وسلم : مهمة

  ١١٣  ..................................................األوىل منها. باب يف مسائل يف زيارة قربه صلى اهللا عليه وسلم
  ١١٤  ........................................................ اهللا صلى اهللا عليه وسلم  النذر بزيارة قرب رسول: الثانية
  ١١٦  ....................................................النية والقصد إىل زيارة مسجده صلى اهللا عليه وسلم : الثالثة
  ١١٦  ...................................................................زيارة املشاهد واملزارات اليت باملدينة : الرابعة

  ١١٦  ..................................................االستئجار على إبالغ السالم له صلى اهللا عليه وسلم : اخلامسة
  ١١٧  .....................................................................أخذ الترباب من قبور الصاحلني : ةالسادس
  ١٢٠  ......................................................قد يؤخذ التراب من قبور الصاحلني لالستشفاء اخل : لطيفة

  ١٢٣  ........................ه وسلم مباء املطاهر وغريها وتربك الفاضل باملفضول خامتة يف تربك رسول اهللا صلى اهللا علي
  ١٢٥  .......................................................................................خالصة املقصد األول 

  ١٣١  .............................................................يف التربك بالصاحلني وما يلحق بذلك: املقصد الثاين
  ١٣١  ..............................................................................باب التربك بالنظر إىل الصاحلني 

  ١٣٢  ....................................................................وكما يتربك بالنظر إىل الصاحلني اخل : فائدة
  ١٣٢  ...............................................................التربك بذكر الصاحلني واستنـزال الغيث بـهم 

  ١٣٥  ..........................................................ذكر لبعض أمساء الصاحلني بركات وخاصيات : لطيفة
  ١٣٧  .....................................................واضع اليت يتعبد بـها الصاحلون وأماكن إقامتهم التربك بامل

  ١٣٩  .........................................................................نبذة وجيزة يف ترمجة احلافظ السبكي 
  ١٤٢  .................................................لتربك على البساط لقد ثبت أن الشيخ السبكي مترغ ل: اخلالصة

  ١٤٣  ...............................................................مهمة يف خطأ من نقل أن السبكي أدرك النووي 
  ١٤٣  .................................................................التربك جببل أيب قيس  وجبل يشكر وجبل ثبري 

  ١٤٤  .......................................................................التربك مبتعبد سهل بن عبد اهللا التستري 
  ١٤٤  ........................................................................التربك مبتعبد الشيخ عبد اهللا العيدروس 

  ١٤٤  ...............................................ال خيفى أن اهللا تعاىل فضل بعض املواضع وشرفها على بعض: تنبيه
  ١٤٦  ........................................................................................التربك بآبار الصاحلني 

  ١٤٧  ........................................................................................احلني التربك بريق الص
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  ١٤٧  .....................................................التربك واالستشفاء برقية الصاحلني وريقهم بعد قراءة القرآن 
  ١٤٨  ..............................................مالحظة يف قراءة الفاحتةعند افتتاح جمالس االجتماع وعند الكروب

  ١٥٠  ................لطيفة يف أنه ال بد يف تأثري اآليات واألذكار واألدعية اليت يستشفى بـها قبول احملل وقوة نية الفاعل
  ١٥١  .....................................................................باب التربك بثياب الصاحلني وتراب نعاهلم 

  ١٥٢  .................................................تنبيه يف أن االمام أمحد أكثر التربك بشعره صلى اهللا عليه وسلم 
  ١٥٢  ................................................................................يب إسحاق الشريازي التربك بأ

  ١٥٧  ............................... ..............................ومن الثياب اليت يتربك بـها خرقة الصوفية : تنبيه
  ١٦٠  ........................................................... الصوفيةلقد اختلف يف حديث إلباس خرقة: اخلالصة
  ١٦٢  .........................................................وكاخلرقة يف االتصال للمشايخ تلقني األذكار: مالحظة

  ١٦٢  ..................................................................................التربك باألكل مع الصاحلني 
  ١٦٣  .......................................................................................التربك بسؤر الصاحلني 

  ١٦٤  ..................................................................................التربك بلعق أيدي الصاحلني 
  ١٦٥  ..................................................................................فائدة يف صفة لعق األصابع 

  ١٦٥  ................................................................................التربك بغسالة أيدي الصاحلني 
  ١٦٦  ........................................................البتداء بغسل أيدي الصبيان قبل األكل يستحب ا: فائدة

  ١٦٦  ....................................................................................التربك مبجالسة الصاحلني 
  ١٦٨  ..................................... مائة سنة من جيدد هلا دينها يف أن اهللا يبعث هلذه األمة على راس كل: فائدة

  ١٧٠  ...................................................... ................................التربك جبنائز الصاحلني 
  ١٧٠  .........نازة أمحد بن عبد احلليم بن تيميةخالصة يف أن التربك جبنائز الصاحلني أمر مستفيض ، وذكرنا فيها التربك جب

  ١٧٤  ................................................... .........................التربك بالدفن عند قبور الصاحلني 
  ١٧٧  .............................................. ............نبذة وجيزة يف ترمجة أيب نصر بشر بن احلرث احلايف 

  ١٨١  ................ .........................فائدة يف أن امليت يتأذى بالنياحة عليه واألعمال السية من أقاربه وغريها
  ١٨٢  ................................................... ........................تكملة يف أن امليت يؤذى من آذاه 

  ١٨٣  ..................................................... درجة أحاديث عرض أعمال األحياء على األموات تنبيه يف
  ١٨٤  ......................................................................................فائدة يف تلقني األموات 

  ١٨٦  ...................................................................تتمة يف عجائب ظهرت من بعض األموات 
  ١٨٨  .......................................................................لألموات تصرفات يف برزخهم: اخلالصة

  ١٨٨  .................................................................................باب التربك بأول مطر السنة 
  ١٩٠  ................................كان الناس إذا رأوا الثمرة جاءوا به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخل : فائدة

  ١٩٠  ........................................................فائدة أخرى يف تربك أيوب عليه السالم جبراد من ذهب 
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  ١٩٠  ...............................................................................التربك بلحم األضحية واهلدي 
  ١٩١  ........................................................تتمتة يف ذكر عدد من أكابر األئمة الذين يتربك بـهم 

  ١٩٣  ......................................................................................خامتة يف تعريف الصاحل
  ١٩٥  .....................................................................يف التربك بقبور الصاحلني : املقصد الثالث

  ٢٠٢  ..................................................................................استحاب الدعاء عند القبور 
  ٢٠٢  ...................................................  ....... ويف بعض املواضع إجابة الدعاء عند قبور الصاحلني

  ٢٠٣  ................................................................يستجاب الدعاء بني اجلاللتني يف األنعام : فائدة
  ٢٠٥  .................................................التربك بقرب نيب اهللا شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصالة السالم 

  ٢٠٥  ...................................................................ة رضي اهللا عنهم التربك بقبور بعض الصحاب
  ٢٠٦  ....................................................................التربك بقبور مجاعة من التابعني فمن بعدهم
  ٢٢٩  ....................................................................فائدة يف ذكر كرامة لإلمام أمحد بن حنبل 

  ٢٤١  .................................................................................يف مشروعية التربك : خالصة
  ٢٤٦  ............................................يف التوسل واالستغاثة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : املقصد الرابع

  ٢٤٦  ......................................................باب يف جواز التوسل واالستغاثة باألنبياء وسائر الصاحلني 
  ٢٤٧  ...................................................الفصل األول يف أن مسألة التوسل من مسائل الفروع الفقهية 

  ٢٤٧  ............................................................الفصل الثاين يف أول من منع التوسل من هذه األمة 
  ٢٤٩  ...........................................................................الفصل الثالث يف مشروعية التوسل 

  ٢٥٠  ...........................................................................................ومن أدلة التوسل 
  ٢٥٢  ...............................كما ينتصر بأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كذلك ينتصر باألبدال : تنبية

  ٢٥٥  ......................................................الفصل الرابع يف القائلني جبواز التوسل واالستغاثة وحنومها 
  ٢٦٢  ..........................................................................يف أن األحكام التثبت بالرؤيا : تنبيه

  ٢٦٤  .........................................................................فائدة قول الشخص شيء هللا يا فالن 
  ٢٦٤  .......................................................................الفصل اخلامس يف املتوسلني من األنبياء 

  ٢٦٤  ......................................................................................توسل آدم عليه السالم 
  ٢٦٥  ..................................................................وسل سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ت

  ٢٦٧  ........................................الفصل السادس يف املتوسلني من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ٢٧١  .....................................................لني أمري املؤمنني اخل اخلالصة لقد ذكرنا من الصحابة املتوس

  ٢٧٢  ............................................................الفصل السابع يف املتوسلني من التابعني ومن بعدهم 
  ٢٧٣  .........................................................................نبذة يسرية من ترمجة يزيد بن األسود 
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  ٢٧٤  ............................................................................نبذة من ترمجة أحنف بن قيس
  ٢٧٦  ...................................................................من أتباع التابعني فمن بعدهماملتوسلون 

  ٢٧٦  ...................................................................................احملمدون من التوسلني 
  ٢٨٣  ...........................................................................................حرف اهلمزة 
  ٢٨٦  ............................................................................................حرف احلاء 
  ٢٨٨  ............................................................................................حرف الدال 
  ٢٨٨  ...........................................................................................حرف السني 
  ٢٩٠  ............................................................................................حرف العني 

  ٢٩٣  ..................................................................................افعيالقصيدة الغوثية للي
  ٢٩٧  .................................................................مهمة يف اخلالف بني األشاعرة واملأتريدية 
  ٣٠٢  .................................................................سرد أمساء األكابر واألعيان من األشاعرة 

  ٣٠٦  ...إعالم بأن أبا احلسن األشعري مل خيترع مذهبا لنفسه لكنه مناضل عن مذهب السلف وناشر له ومرتب أدلته 
  ٣٠٦  .............................................................................................حرف امليم 
  ٣١٠  ..............................................................................................حرف الياء

  ٣١٣  ................................................................................................نصيحة 
  ٣١٧  ......................................................................لصاحلني خامتة يف ذكر نبذ من سري ا

  ٣١٨  .......................................................................................املكثرون للتأليف 
  ٣٣٣  .................................................................ذكر مجاعة مل تعهد هلم صغرية وال كبرية 

  ٣٣٧  ................................................ذكر عدد ممن صلى صالة الصبح بوضوء العشاء أربعني سنة 
  ٣٤٢  .............................................................ذكر عدد ممن صلى كل يوم وليلة ألف ركعة 

  ٣٤٤  ......................................................................ذكر آخرين ممن يكثر بتالوة القرآءة 
  ٣٤٥  ...........................................ذكر طائفة من أرباب ااهدة واملكابدة بأنواع الطاعات املختلفة 

  ٣٥٣  ..........................................................................................تقريظ الكتاب 
  ٣٥٥  .....……………………………………………………………املراجع واملصادر 
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