كتاب :احلاوي للفتاوي لإلمام السيوطي

الفتاوى املتعلقة ابلتصوف
▪
▪
▪

القول األشبه يف حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه
اخلرب الدال على وجود القطب واألواتد والنجباء واألبدال
تنوير احللك يف إمكان رؤية النيب وامللك

مسألة:
فيما نقله احلافظ أبو نعيم يف احللية عن أيب عبد هللا حممد بن الوراق ملا سئل عن أشياء فع ّد منها ابن
قال من اكتفى ابلفقه دون الزهد يفسق فما معىن ذلك وما هو الزهد الذي يكتفي ابلفقه دونه وهل
الفقيه إذا اكتفى ابلفقه وخرج من اخلالف هل يعد هذا من الزهد الذي عناه الشيخ هنا.
اجلواب:
هذا كالم رجل صويف تكلم حبسب مقامه فإن اخلواص يطلقون لفظ الكفر والفسق على ما ال يطلقه
الفقهاء كما قال بعض السلف حسنات األبرار سيئات املقربني فأطلق على احلسنات سيئات ابلنسبة
علي مقامهم كما قال ابن الفارض رضي هللا عنه:
إىل ّ
وإن خطرت يل يف سواك إرادة * على خاطري سهوا قضيت برديت
ومعلوم أن هذا ليس بردة حقيقية ،ومن هذا النمط قول الصوفية إن الغيبة تفطر الصائم فكل هذا من
طريقة اخلواص يلزمون أنفسهم مبا ال يلزم العامة.
مسألة:
يف مجاعة صوفية اجتمعوا يف جملس ذكر مث إن شخصا من اجلماعة قام من اجمللس ذاكرا واستمر على
ذلك لوارد حصل له فهل له فعل ذلك سواء كان ابختياره أم ال وهل ألحد منعه وزجره عن ذلك.
اجلواب:

ال إنكار عليه يف ذلك .وقد سئل عن هذا السؤال بعينه شيخ اإلسالم سراج الدين البلقيين فأجاب
أبنه ال إنكار عليه يف ذلك وليس ملانع التعدي مبنعه ويلزم املتعدى بذلك التعزير .وسئل عنه العالمة
برهان الدين األبناسي فأجاب مبثل ذلك وزاد أن صاحب احلال مغلوب واملنكر حمروم ما ذاق لذة
التواجد وال صفا له املشروب إىل أن قال يف آخر جوابه وابجلملة فالسالمة يف تسليم حال القوم.
وأجاب أيضا مبثل ذلك بعض أئمة احلنفية واملالكية كلهم كتبوا على هذا السؤال ابملوافقة من غري
خمالفة .أقول وكيف ينكر الذكر قائما والقيام ذاكرا وقد قال هللا تعاىل (الذين يذكرون هللا قياما وقعودا
وعلى جنوهبم) وقالت عائشة رضي هللا عنها كان النيب صلى هللا عليه وسلم يذكر هللا على كل
أحيانه ،وإن انضم إىل هذا القيام رقص أو حنوه فال إنكار عليهم فذلك من لذات الشهود أو املواجيد
وقد ورد يف احلديث رقص جعفر بن أيب طالب بني يدي النيب صلى هللا عليه وسلم ملا قال له أشبهت
خلقي وخلقي وذلك من لذة هذا اخلطاب ومل ينكر ذلك عليه النيب صلى هللا عليه وسلم فكان هذا
أصال يف رقص الصوفية ملا يدركونه من لذات املواجيد وقد صح القيام والرقص يف جمالس الذكر
والسماع عن مجاعة من كبار األئمة منهم شيخ اإلسالم عز الدين بن عبد السالم.
مسألة:
يف قول الشيخ أيب العباس املرسي يف حزبه إهلي معصيتك اندتين ابلطاعة وطاعتك اندتين ابملعصية
ففي أيهما أخافك ويف أيهما أرجوك أن قلت ابملعصية قابلتين بفضلك فلم تدع يل خوفا وإن قلت
ابلطاعة قابلبتين بعدلك فلم تدع يل رجاء فليت شعري كيف أرى إحساين مع إحسانك أم كيف
أجهل فضلك مع عصيانك ق ج سران من سرك وكالمها داالن على غريك فبالسر اجلامع الدال
عليك ال تدعين لغريك إنك على كل شيء قدير.
اجلواب:
حسبما ظهر قوله إهلي معصيتك اندتين ابلطاعة يعين ملا يتسبب عنها من الندم واخلوف واالنكسار
والذل ورجاء التوبة واالعرتاف ابلتقصري ونزول املرتبة ،وطاعتك اندتين ابملعصية ملا قد ينشأ عنها من
اضداد ذلك ومن خمالطة العجب والرايء ويف معىن ذلك ما أخرجه أبو الشيخ بن حبان يف كتاب
الثواب عن كليب اجلهين عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال قال هللا عز وجل لوال أن الذنب خري

لعبدي املؤمن من العجب ما خليت بني عبدي املؤمن وبني الذنب .وما أخرجه الديلمي يف مسند
الفردوس من حديث أيب هريرة مرفوعا لوال أن املؤمن يعجب بعمله لعصم من الذنب حىت ال يهم به
ولكن الذنب خري له من العجب .وما أخرجه أبو نعيم وغريه من حديث أنس وأيب سعيد مرفوعا لو
مل تكونوا تذنبون خلفت عليكم ما هو أكرب من ذلك العجب العجب .وأخرج ابن أيب الدنيا يف كتاب
األولياء وأبو نعيم يف احللية من حديث أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم عن جربيل يقول هللا وإن
من عبادي املؤمنني ملن يسألين الباب من العبادة فأكفه إن ال يدخله عجب فيفسده ذلك  -ذكره يف
أثناء حديث طويل .وأيضا فالطاعة قد تكون مذمومة لنقصاهنا بتخلف أمور ينبغي أن ال يتخلف
عنها كالذكر ينبغي أن يقارنه حضور القلب وهلذا قال بعض األولياء استغفاران حيتاج إىل استغفار
وكاألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ينبغي أن يقارنه االئتمار واالنتهاء وهلذا قال تعاىل يف معرض
االنكار والتوبيخ (أأتمرون الناس ابلرب وتنسون أنفسكم ) يف أحاديث كثرية يف ذم من أمر ابملعروف
ومل أيمتر به وهنى عن املنكر ومل ينته عنه وكالصالة ينبغي أن تكون انهية عن الفحشاء واملنكر كما
وصفها هللا تعاىل بذلك وكالصوم ينبغي أن ينزه عن الغيبة وحنوها كما قال عليه الصالة والسالم من مل
يدع قول الزور والعمل به فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه إىل غري ذلك من أفراد الطاعات
اليت ال حتمد ما مل تبلغ رتبة الكمال وختلص من شوائب النقصان .قوله إن قلت ابملعصية قابلتين
بفضلك أي ذكرتين فضلك وسعة رمحتك ومغفرتك فلم تدع يل خوفا وفتحت يل أبواب الرجاء ،يف
احلديث لوال أنكم تذنبون جلاء هللا بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر هلم إىل غري ذلك من األحاديث يف
هذا املعىن .قوله وإن قلت ابلطاعة قابلتين بعدلك أي ذكرتين ما يل من الذنوب وما يف طاعيت من
التقصري الذي يكاد أن مينعها من االعتداد هبا فضال عن تكفري اخلوامت .قوله فلم تدع يل رجاء التساع
اخلوف حينئذ علي  -يف احلديث أن رجال جير على وجهه من يوم ولد إىل أن ميوت هرما يف مرضات
هللا خلفره يوم القيامة .قوله فليت شعري كيف أرى إحساين مع إحسانك أي كيف أعده إحساان
يستوجب اجلزاء مع أن أقداري عليه إحسان منك ونعمة تستوجب الشكر واملزيد يف العمل وكل ما
وقع مين شيء من ذلك فاألمر فيه كذلك وهلم جرا مع مزيد اإلحسان وجزيل األفضال اخلارج عن
ذلك وهذه اجلملة تناسب مجلة اخلوف .قوله أم كيف أجهل فضلك ابحللم واإلمهال واإلنعام مع
عصياين لك وهذه اجلملة تناسب مجلة الرجاء .قوله ق ج سران من سرك الظاهر وهللا أعلم أنه أخذ
هذين احلرفني من وصفني من صفاته تعاىل كما هو رواية عن ابن عباس يف أوائل السور آمل .وطس.
وق .ون .وص أهنا حروف مقطعة من أمساء هللا تعاىل ،ويف رواية أهنا من االسم األعظم وعن الشعيب

أهنا من أسرار هللا تعاىل فالقاف مأخوذة من قدير أو مقتدر واجليم من جواد وكالمها مناسبان ملا تقدم
من اخلوف والرجاء فاخلوف يناسبه القدرة أو االقتدار والرجاء يناسبه اجلود .قوله وكالمها داالن على
غريك حيتمل أمرين أحدمها أن املراد هلما تعلق ابلغري فإن القدرة تتعلق مبقدور واالقتدار مبقدور عليه
واجلود مبتفضل عليه .الثاين :أن املراد أنه جيوز شرعا أن يوصف هبما غريه تعاىل وأن يطلقا عليه ولذا
قال عقبه فبالسر اجلامع الدال عليك أي ابالسم اخلاص بك وهو هللا فإنه ال تعلق له ابلغري وال جيوز
أن يسمى به غريه تعاىل وهو االسم األعظم فيما روى عن غري واحد من السلف وهو الدال على
الذات وهو اجلامع جلميع الصفات خبالف سائر السماء فإهنا خاصة ابلوصف مبدلوهلا .قوله ال تدعين
لغريك بل اجعلين لك عباديت ودعائي وخويف ورجائي وتوجهي وحركايت وسكنايت .هذا ما ظهر مث
رأيت بعد ذلك كالما للشهاب أمحد بن عبد الواحد بن امليلق على هذا الفصل قال قول األستاذ
يعين أاب العباس املرسي رضي هللا عنه إهلي معصيتك اندتين ابلطاعة حيتمل وهللا أعلم أن يكون مشريا
إىل أنه سبق تعلق علمك هبا وقدرتك إبجيادها وإرادتك بتخصيصها فتعني وجودها على حسب تعلق
العلم والقدرة واإلرادة تعيينا لزوميا للعبد ضرورة بطالن تعلق العلم وتبدله جهال وتعلق القدرة وتبدهلا
عجزا وتعلق اإلرادة وتبدهلا قسرا فليس إال وقوع هذا املقتضى على حسب سابق القضاء فإين ميكن
العبد احلول عنها ووقوعها منه حتما عدال من القهار ال ظلما فلهذا كانت منادية عليه ابلطاعة أي
ابلدخول حتت جماري القهر استسالما للقهار كما قال جل وعال (مث استوى إىل السماء وهي دخان
فقال هلا ولألرض إئتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعني) فهذه الطاعة املشار إليها يف كالم األستاذ
وهللا أعلم .وسيأيت بيان أهنا جماز يف تلو هذا الكالم .وقوله رضي هللا عنه وطاعتك اندتين ابملعصية
حيتمل وهللا أعلم أن يكون مشريا إىل ما سبق تعلق العلم والقدرة واإلرادة كما ذكران بدأ ابلطاعة اليت
جرت على يد العبد فكان احلق وقوعها والباطل امتناعها ملا تقدم بيانه هذا مع أن العبد يرى أنه قد
أطاع وما خالف فيكون مناداي على نفسه بلسان حال رؤيته طاعته مواله بدعوى القدرة على
املخالفة يف حال اإلطاعة حقيقة فعدل عن املخالفة للطاعة فأطاع وإذا كان هبذه احلالة يف حال
جراين الفضل املقدر املسمى ابلطاعة فهو يف عني املعصية فتبني من هنا أن نسبة الطاعة له جماز
كنسبتها للسموات واألرض وقد فهم الغرض إن شاء هللا ومن هذا املوطن يفهم معىن قوله عز وجل
لسيد خلقه عليه أفضل الصالة والسالم (ليس لك من األمر شيء) وقوله تعاىل أيضا له صلى هللا
عليه وسلم (وإليه يرجع األمر كله فاعبده وتوكل عليه) مث قال ففي أيهما أخافك ويف أيهما أرجوك إن
قلت ابملعصية قابلتين بفضلك فلم تدع يل خوفا أو قلت ابلطاعة قابلتين بعد ذلك فلم تدع يل رجاء

يريد وهللا أعلم إن رأيت معصييت لك مين من حيث األدب الشرعي قام اخلوف يب منك فأطفأه وارد
علي إبشهادي احلقيقة من لدنك (ولو شئنا آلتينا كل نفس هداها) فينزهق اخلوف هنا.
الفضل منك ّ
وقوله رضي هللا عنه وأن قلت ابلطاعة قابلتين بعدلك فلم تدع يل رجاء يريد وهللا أعلم وأن رأيت
علي إبشهادي
طاعيت مين لك من حيث النسب الشرعي قام الرجاء يب فأفناه وارد العدل منك َّ
احلقيقة من لدنك (وربك خيلق ما يشاء وخيتار ما كان هلم اخلرية سبحان هللا وتعاىل عما يشركون) وإذ
قد تقرر هذا فلتعلم أن للفضل تعلقات وللعدل تعلقات وكالمها داالن على غناه عن كل شيء فمن
تعلقات فضله ما يعامل به من عصاه من سرت وبر وعطف ولطف وحنان وإحسان وجود وبسط يد
الرمحة للعاصي من غري حدود .ومن متعلقات عدله ما يعامل به من إطاعه من قبض يف الرزق
ودحوض بني اخللق وضعف يف اجلسد وقلة حظ يف األهل واملال والبلد واإلخوان واألخدان والولد.
وإذ قد تبني هذا فاعلم أن مقابلة العاصي أبثر من آاثر الفضل يف حال عصيانه رمبا يزيل عنه اخلوف
ومقابلة الطائع أبثر من آاثر العدل يف حال طاعته رمبا يزيل عنه الرجاء وذلك ألنه ال بد له من ورود
أثر الفضل على سالمة العاقبة وال بد له من ورود أثر العدل على عطب العاقبة وإذا كان األمر كذلك
وقع اإلهبام على اخللق فجاء املراد بقوله تعاىل (وإليه يرجع األمر كله فاعبده وتوكل عليه) وهو رؤية
األشياء منه حقيقة مع التربى من احلول والقوة منها حقيقة ورد األشياء الالئقة ابلنسب للعباد كسبا
شريعة مع االنسالخ عن حلوظ احلظوظ توكال عليه واستسالما إليه وفناء له بني يديه وهذا مقتضى
العبودية والعبادة يف ضمن ما أشار األستاذ إليه حسب فهمي عنه يف هذا القول وهللا أسأل املغفرة
وهو حسيب ونعم الوكيل.
مث بعد مدة رأيت فائدة:
لقد رمز األشياخ سرا مكتما * عن القاف مل يبدوا هلا أبدا حال
يقولون عند القاف قف لرتى الذي * أردانه ال تبغى به بدال أصال
وسئل عن ذلك الشيخ عبد السالم البغدادي فأجاب:
يريدون قاف الرق اي ذا النهى فكن * مبقصودهم كي تدرك العلم والفضال
ففي اخلرب املشهور هم يزعمون من * عرف نفسه فهو الذي عرف املوىل
عرفها برق وانكسار وذلة * وخالقه رب له املثل األعلى

وقد جاء يف نص القرآن دليلهم * هي املبتغى من خلقه حقق النقال
آبخر آي الذارايت تراهم * بتأويلهم كي يعرفوا حبذا وصال
تلثمائة علم ملن شاء فهمها * من الراء والقاف هللا اجعال األصال
منازل سري السالكني تعدها * أبقسام عشر فاجعلن مائة عدال
فأوهلا ابب األانبة اي فىت * وآخرها التوحيد واملطلب األعلى
ثالث علوم من طباق أتى هبا * هو الشيخ عبد هللا جاد هبا نقال ص
عوام خواص مث خاص خواصها * فكن أوحداي عارفا راتعا فحال
فهذا جواب من فقري حمصل * وطالب فهم اهلم الرمز واحلال
ومولده دار السالم وامسه * بعبد السالم مصركم انزال حال
إىل العامل النحرير نعمان ينتمي * إمام اهلدى والفقه كم مشكل حال
وأجاب سيدي حممد بن سلطان العزى رمحه هللا تعاىل ونفعنا هللا بربكاته:
أاي سائال عن سر رمز مكتم * توقف فذا قاف غدا فاؤه أصال
يشري مبحمول لعني وحاؤه * مبوضع مبسوط له موردا أصال
وكرباه قد أبدى نتيجة داله * وصغراه حمذور لقد حقق الوصال
هيوالؤه وايف بشكل مثمن * وتسديس ذاك الشكل جهرا لقد أملى
وآخره جيم فراء أاب وجها * حضيض لصاد سينه حرر النقال
فهذا جواب من فقري جويهل * مسيء جريء أكثر النوم واألكال
دعى اببن سلطان حممد يف الورى * وخادم فىت كيالن ذي النسب األعلى
القول األشبه يف حديث "من عرف نفسه فقد عرف ربه"
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل وسالم على عباده الذين اصطفى .وبعد فقد كثر السؤال عن معىن احلديث الذي اشتهر
على األلسنة من عرف نفسه فقد عرف ربه ورمبا فهم منه معىن ال صحة له ورمبا نسبه إىل قوم أكابر
فرقمت يف هذه الكراسة ما يبني احلال ويزيل اإلشكال وفيه مقاالن:

املقال األول :إن هذا احلديث ليس بصحيح وقد سئل عنه النووي يف فتاويه فقال أنه ليس بثابت
وقال ابن تيمية وقال الزركشي ص يف األحاديث املشتهرة ذكر ابن السمعاين أنه من كالم حيىي بن
معاذ الرازي.
املقال الثاين يف معناه :قال النووي يف فتاويه :معناه من عرف نفسه ابلضعف واالفتقار إىل هللا
والعبودية له عرف ربه ابلقوة والربوبية والكمال املطلق والصفات العلى .وقال الشيخ اتج الدين بن
عطاء هللا يف لطائف املنن مسعت شيخنا أاب العباس املرسي يقول يف هذا احلديث أتويالن أحدمها أي
من عرف نفسه بذهلا وعجزها وفقرها عرف هللا بعزه وقدرته وغناه فتكون معرفة النفس أوال مث معرفة
هللا من بعد والثاين أن من عرف نفسه فقد دل ذلك منه على أنه عرف هللا من قبل فاألول حال
السالكني والثاين حال اجملذوبني .وقال أبو طالب املكي يف قوت القلوب معناه إذا عرفت صفات
نفسك يف معاملة اخللق وأنك تكره االعرتاض عليك يف افعالك وأن يعاب عليك ما تصنعه عرفت
منها صفات خالقك وأنه يكره ذلك فارض بقضائه وعامله مبا حتب أن تعامل به .وقال الشيخ عز
الدين قد ظهر يل من سر هذا احلديث ما جيب كشفه ويستحسن وصفه وهو أن هللا سبحانه وتعاىل
وضع هذه الروح الروحانية يف هذه اجلثة اجلثمانية لطيفة الهوتية موضوعة يف كتيفة انسوتية دالة على
وحدانيته ورابنيته .ووجه االستدالل بذلك من عشرة أوجه :األول :أن هذا اهليكل اإلنساين ملا كان
مفتقرا إىل مدبر وحمرك وهذه الروح مدبرة وحمركة علمنا أن هذا العامل البد له من مدبر وحمرك .الوجه
الثاين :ملا كان مدبر اهليكل واحدا وهو الروح علمنا أن مدبر هذا العامل واحدا ال شريك له يف تدبريه
وتقديره وال جائز أن يكون له شريكا يف ملكه قال هللا تعاىل (لو كان فيهما آهلة إال هللا لفسدات) وقال
تعاىل (لو كان معه آهلة كما يقولون إذا البتغوا إىل ذي العرش سبيال سبحانه وتعاىل عما يقولون علوا
كبريا) وقال تعاىل (وما كان معه من إله إذ الذهب كل إله مبا خلق ولعال بعضهم على بعض سبحان
هللا عما يصفون) .الوجه الثالث :ملا كان هذا اجلسد ال يتحرك إال إبرادة الروح وحتريكها له علمنا أنه
مريد ملا هو كائن يف كونه ال يتحرك متحرك خبري أو شر إال بتقديره وإرادته وقضائه .الوجه الرابع :ص
ملا كان ال يتحرك يف اجلسد شيء إال بعلم الروح وشعورها به ال خيفى على الروح من حركات السجد
وسكناته شيء علمنا أنه ال يعزب عنه مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء ،الوجه اخلامس :ملا كان
هذا اجلسد مل يكن فيه شيء أقرب إىل الروح من شيء بل هو قريب إىل كل شيء يف اجلسد علمنا
أنه اقرب إىل كل شيء ليس شيء أقرب إليه من شيء وال شيء أبعد إليه من شيء ال مبعىن قرب

املسافة ألنه منزه عن ذلك ،الوجه السادس :ملا كان الروح موجودا قبل وجود اجلسد ويكون موجودا
بعد عدم اجلسد علمنا أنه سبحانه وتعاىل موجودا قبل كون خلقه ويكون موجودا بعد فقد خلقه
مازال وال يزال وتقدس عن الزوال ،الوجه السابع :ملا كان الروح يف اجلسد ال يعرف له كيفية علمنا أنه
مقدس عن الكيفية ،الوجه الثامن :ملا كان الروح يف اجلسد ال يعلم له أينية علمنا أنه منزه عن الكيفية
واألينية فال يوصف أبين وال كيف بل الروح موجودة يف كل اجلسد ما خال منها شيء من اجلسد
وكذلك احلق سبحانه وتعاىل موجود يف كل مكان ما خال منه مكان وتنزه عن املكان والزمان ،الوجه
التاسع :ملا كان الروح يف اجلسد ال يدرك ابلبصر وال ميثل ابلصور علمنا أنه ال تدركه األبصار وال ميثل
ابلصور واآلاثر وال يشبه ابلشموس واألقمار (وليس كمثله شيء وهو السميع البصري) الوجه العاشر:
ملا كان الروح ال حيس وال ميس علمنا أنه منزه عن احلس واجلسم واللمس واملس فهذا معىن قوله من
عرف نفسه عرف ربه فطوىب ملن عرف وبذنبه اعرتف .ويف هذا احلديث تفسري آخر وهو أنك تعرف
أن صفات نفسك على الضد من صفات ربك فمن عرف نفسه ابلفناء عرف ربه ابلبقاء ومن عرف
نفسه ابجلفاء واخلطأ عرف ربه ابلوفاء والعطاء ومن عرف نفسه كما هي عرف ربه كما هو واعلم أنه
ال سبيل لك إىل معرفة إايك كما إايك فكيف لك سبيل إىل معرفة إايه كما إايه فكأنه يف قوله من
عرف نفسه عرف ربه علق املستحيل على مستحيل ألنه مستحيل أن تعرف نفسك وكيفيتها وكميتها
فإنك إذا كنت ال تطيق أبن تصف نفسك اليت هي بني جنبيك بكيفية وأينية وال بسجية ،وال هيكلية
وال هي مبرئية فكيف يليق بعبوديتك أن تصف الربوبية بكيف وأين وهو مقدس عن الكيف واألين.
ويف ذلك أقول:
قل ملن يفهم عين ما أقول * قصر القول فذا شرح يطول
هو سر غامض من دونه * ضربت وهللا أعناق الفحول
أنت ال تعرف إايك وال * تدر من أنت وال كيف الوصول
ال وال تدري صفات ركبت * فيك حارت يف خفاايها العقول
أين منك الروح يف جوهرها * هل تراها فرتى كيف جتول
هذه األنفاس هل حتصرها * ال وال تدري مىت منك تزول
اين منك العقل والفهم إذا * غلب النوم فقل يل اي جهول
أنت أكل اخلبز ال تعرفه * كيف جيري منك أم كيف تبول

فإذا كانت طواايك اليت * بني جنبيك كذا فيها خلول
كيف تدري من على العرش استوى * ال تقل كيف استوى كيف النزول
كيف جتلى هللا أم كيف يرى * فلعمري ليس ذا إال فضول
هو ال كيف وال أين له * وهو رب الكيف والكيف حيول
وهو فوق الفوق ال فوق له * وهو يف كل النواحي ال يزول
جل ذاات وصفاات ومسا * وتعاىل قدره عما أقول

وقال القونوي يف شرح التعرف :ذكر بعضهم يف هذا احلديث أنه من ابب التعليق مبا ال يكون وذلك
أن معرفة النفس قد سد الشارع ابهبا لقوله (قل الروح من أمر ريب) فنبه بذلك على أن اإلنسان إذا
عجز عن إدراك نفسه اليت هي من مجلة املخلوقات (وهي أقرب األشياء إليه فهو عن معرفة خالقه
أعجز بل هو عاجز عن إدراك حقيقة قوله وحواسه كسمعه وبصره ومشه وكالمه وغري ذلك فإن للناس
يف كل منها اختالفات ومذاهب ال حيصل الناظر منها على طائل كاختالفهم يف أن األبصار
ابالنطباع أو خبروج الشعاع وأن الشم بتكيف اهلواء وابنبثاث األجزاء من ذي الرائحة ،إىل غري ذلك
من االختالفات املشهورة فإذا كان احلال يف هذه األشياء الظاهرة اليت يالبسها اإلنسان على هذا
املنوال فكيف يكون احلال يف معرفة الكبري املتعال.
وقد حتصل مما سقناه يف معىن هذا األثر أقوال وهللا أعلم
اخلرب الدال على وجود القطب واألواتد والنجباء واألبدال
بسم هللا الرمحن الرحيم
وصلى هللا على سيدان حممد وآله وصحبه وسلم احلمد هلل الذي فاوت بني خلقه يف املراتب وجعل يف
كل قرن سابقني هبم حيىي ومييت وينزل الغمام الساكب والصالة والسالم على سيدان حممد البدر املنري
وعلى آله وأصحابه اهلداة الكواكب .وبعد فقد بلغين عن بعض من ال علم عنده إنكار ما اشتهر عن
السادة األولياء من أن منهم أبداال ونقباء وجنباء وأواتدا وأقطااب ،وقد وردت األحاديث واآلاثر إبثبات

ذلك فجمعتها يف هذا اجلزء لتستفاد وال يعول على إنكار أهل العناد ومسيته اخلرب الدال على وجود
القطب واألواتد والنجباء واألبدال وهللا املوفق فأقول ورد يف ذلك مرفوعا وموقوفا من حديث عمر بن
اخلطاب وعلي بن أيب طالب وأنس وحذيفة بن اليمان وعبادة بن الصامت وابن عباس وعبد هللا بن
عمر وعبد هللا بن مسعود وعوف بن مالك ومعاذ بن جبل وواثلة بن األسقع وأيب سعيد اخلدري وأيب
هريرة وأيب الدرداء وأم سلمة رضي هللا تعاىل عنهم ومن مرسل احلسن وعطاء وبكر بن خنيس ومن
اآلاثر عن التابعني ومن بعدهم ما ال حيصى:
(حديث عمر) قال أبو طاهر املخلص أان أمحد بن عبد هللا بن سعيد ثنا السري بن حيىي ثنا شعيب
بن إبراهيم حدثنا سيف بن عمر عن أيب عمر عن زيد بن اسلم عن أبيه قال كان الشام قد أسكن
فإذا اقبل جند من اليمن وممن بني املدينة واليمن فاختار أحد منهم الشام قال عمر رضي هللا تعاىل
عنه اي ليت شعري عن األبدال هل مرت هبم الركاب أخرجه بن عساكر يف اتريخ دمشق ،وأخرج
أيضا من طريق سيف بن عمر عن حممد وطلحة وسهل قال كتب عمر إىل أيب عبيدة إذا أنت فرغت
من دمشق إن شاء هللا فاصرف أهل العراق إىل العراق فإنه قد ألقى يف روعي أنكم ستفتحوهنا مث
تدركون إخوانكم فتنصروهنم على عدوهم وأقام عمر ابملدينة ملرور الناس به وذلك أهنم ضربوا إليه من
بلداهنم فجعل إذا سرح قوما إىل الشام قال ليت شعري عن األبدال فهل مرت هبم الركاب أم ال وإذا
سرح قوما إىل العراق قال ليت شعري كم يف هذا اخلري من األبدال.
(حديث علي) قال اإلمام أمحد ابن حنبل يف مسنده ثنا أبو املغرية ثنا صفوان عن شريح بن عبيد قال
ذكر أهل الشام عند علي بن أيب طالب وهو ابلعراق فقالوا العنهم اي أمري املؤمنني قال ال مسعت
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول األبدال ابلشام وهم أربعون رجال كلما مات رجل أبدل هللا
مكانه رجال يسقي هبم الغيث وينتصر هبم على األعداء ويصرف عن أهل الشام هبم العذاب  -رجاله
رجال الصحيح غري شريح بن عبيد وهو ثقة.
(طريق اثنية) قال ابن عساكر يف اترخيه أان أبو القاسم احلسيين ثنا عبد العزيز بن أمحد الكناين أان أبو
حممد بن أيب نصر أان احلسن بني حبيب ثنا زكراي بن حيىي ثنا احلسن بن عرفة ثنا إمساعيل بن عياش
عن صفوان بن عمرو السكسكي عن شريح بن عبيد احلضرمي قال ذكر أهل الشام عند علي بن أيب
طالب فقالوا اي أمري املؤمنني العنهم فقال ال إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول أن

األبدال ابلشام يكونون وهم أربعون رجال هبم تسقون الغيث وهبم تنصرون على أعدائكم ويصرف عن
أهل األرض البالء والغرق ،قال ابن عساكر هذا منقطع بني شريح وعلي فإنه مل يلقه.
(طريق أخرى عنه) قال ابن أيب الدنيا يف كتاب األولياء حدثين أبو احلسن خلف بن حممد الواسطي
ثنا يعقوب بن حممد الزهري ثنا جماشع بن عمرو عن ابن هليعة عن إبراهيم عن عبد هللا بن زرير عن
علي سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن األبدال قال هم ستون رجال فقلت اي رسول هللا
حلهم يل قال ليسوا ابملتنطعني وال ابملبتدعني وابملتعمقني مل ينالوا ما انلوا بكثرة صالة وال صيام وال
صدقة ولكن بسخاء األنفس وسالمة القلوب والنصيحة ألئمتهم أخرجه اخلالل يف كرامات األولياء
وفيه بدل (وال ابملتعمقني) (وال ابملعجبني) وزاد يف أخرى أهنم اي علي يف أميت اقل من الكربيت
األمحر.
(طريق أخرى عنه) :قال الطرباين ثنا علي بن سعيد الرزاي ثنا علي بن احلسني اخلواص املوصلي ثنا
زيد ابن أيب الزرقاء ثنا ابن هليعة ثنا عياش بن عباس القتباين عن عبد هللا بن زرير الغافقي عن علي بن
أيب طالب أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ال تسبوا أهل الشام فإن فيهم األبدال ،قال الطرباين
مل يرو هذا احلديث إال زيد بن أيب الزرقاء قال ابن عساكر هذا وهم من الطرباين بل رواه الوليد بن
مسلم أيضا عن ابن هليعة مث قال أان أبو طاهر حممد بن احلسني أان أبو عبد هللا حممد بن عبد السالم
بن سعدان أان حممد بن سليمان الربعي ثنا علي بن احلسني بن اثبت ثنا هشام بن خالد ثنا الوليد
ابن مسلم ثنا ابن هليعة به ،قال ورواه احلارث بن يزيد املصري عن ابن زرير فوقفه على علي ومل يرفعه
اخربانه أبو بكر حممد بن حممد أان أبو بكر حممد بن علي املقري أان أمحد بن عبد هللا بن اخلضر ثنا
أمحد بن علي بن حممد أان أيب أان عمرو حممد بن مروان ابن عمر السعيدي ثنا أمحد بن منصور
الرمادي ثنا عبد هللا بن صاحل حدثين أبو شريح أنه مسع احلارث بن يزيد يقول حدثين عبد هللا بن زرير
الغافقي أنه مسع علي بن أيب طالب يقول ال تسبوا أهل الشام فإن فيهم األبدال وسبوا ظلمتهم-
أخرجه احلاكم يف املستدرك من طريق أمحد بن احلارث بن يزيد به وقال صحيح وأقره الذهيب يف
خمتصره.
(طريق أخرى عنه موقوفة) :وبه إىل أيب عمرو السعيدي ثنا زايد بن حيىي أبو اخلطاب ثنا أبو داود
الطيالسي عن الفرج بن فضالة ثنا عروة ابن رومي اللخمي عن رجاء بن حيوة عن احلارث بن حومل

عن علي بن أيب طالب قال ال تسبوا أهل الشام فإن فيهم األبدال .وقال احلارث اي رجاء اذكر يل
رجلني صاحلني من أهل بيسان فإنه بلغين أن هللا تعاىل اختص أهل بيسان برجلني صاحلني من
األبدال ال ميوت واحد إال أبدل هللا مكانه واحدا وال تذكر يل منهما متماوات وال طعاان على األئمة
فإنه ال يكون منهما األبدال ،له طرق عن الفرج بن فضالة.
(طريق أخرى عن علي موقوفة) :قال ابن أيب الدنيا ثنا احلسن بن أيب الربيع أان عبد الرزاق أان معمر
عن الزهري عن عبد هللا بن صفوان قال :قال رجل يوم صفني اللهم العن أهل الشام فقال علي ال
تسب أهل الشام فإن هبا األبدال فإن هبا األبدال فإن هبا األبدال أخرجه البيهقي واخلالل وابن
عساكر ،وله طرق عن الزهري ويف بعضها عن صفوان بن عبد هللا بدل عبد هللا بن صفوان ويف
بعضها عن الزهري عن أيب عثمان بن سنة عن علي ويف بعضها عن الزهري عن علي.
(طريق أخرى عنه) :قال يعقوب بن سفيان ثنا حيىي بن عبد احلميد ثنا شريك عن عثمان بن أيب
زرعة عن أيب صادق قال مسع على رجن وهو يلعن أهل الشام فقال علي ال تعمم فإن فيهم األبدال.
(طريق أخرى عنه) :قال ابن عساكر أنبأان أبو الربكات األمناطي أان املبارك ابن عبد اجلبار أان أبو بكر
عبد الباقي بن عبد الكرمي بن عمر الشريازي أان عبد الرمحن بن عمر بن أمحد بن محة أان أاب بكر
حممد بن أمحد بن يعقوب بن شيبة ثنا جدي ثنا عثمان بن حممد ثنا جرير عن األعمش عن حبيب
بن أيب اثبت عن أيب الطفيل قال خطبنا علي فذكر اخلوارج فقام رجل فلعن أهل الشام فقال له
وحيك ال تعمم فإن منهم األبدال ومنكم العصب ،وابلسند السابق إىل أيب عمرو السعيدي ثنا احلسني
بن عبد الرمحن أان وكيع عن فطر عن أيب الطفيل عن علي رضي هللا عنه قال األبدال ابلشام والنجباء
ابلكوفة ،وقال ابن عساكر أنبأان أبو الغنائم عن حممد ابن علي بن احلسن احلسين ثنا حممد بن عبد
هللا اجلعفي ثنا حممد بن عمار العطار ثنا علي ابن حممد بن خبية ثنا عمرو بن محاد بن طلحة ثنا
إسحاق بن إبراهيم األزدي عن فطر عن أيب الطفيل عن علي قال إذا قام قائم آل حممد مجع هللا له
أهل املشرق وأهل املغرب فيجتمعون كما جيتمع قزع اخلريف فأما الرفقاء فمن أهل الكوفة وأما
األبدال فمن أهل الشام.

(طريق أخرى عنه) :وبه إىل حممد بن عمار ثنا جعفر بن علي بن جنيح ثنا حسن بن حسني عن علي
بن القاسم عن صباح بن حيىي املزين عن سعيد بن الوليد اهلجري عن أبيه قال :قال علي أال أن
األواتد من أبناء الكوفة ومن أهل الشام أبدال.
(طريق أخرى) :قال اخلالل ثنا علي بن عمرو بن سهل احلريري ثنا علي بن حممد بن كلس ثنا احلسن
بن علي بن عفان ثنا زيد بن احلباب حدثين ابن هليعة عن خالد بن يزيد السكسكي عن سعيد بن
أيب هالل عن علي رضي هللا تعاىل عنه قال قبة اإلسالم ابلكوفة واهلجرة ابملدينة والنجباء مبصر
واإلبدال ابلشام وهم قليل -أخرجه ابن عساكر من طريق أيب سعيد بن األعرايب عن احلسن بن علي
بن عفان به.
(طريق أخرى عنهم) :قال ابن عساكر أان نصر بن أمحد بن مقاتل عن أيب الفرج سهل بن بشر
األسفراييين أان أبو احلسن علي بن منري بن أمحد اخلالل أان احلسن بن رشيق ثنا أبو علي احلسني بن
محيد العك ثنا زهري بن عباد ثنا الوليد بن مسلم عن الليث بن سعد عن عياش بن عباس القتياين أن
علي بن أيب طالب قال األبدال من الشام والنجباء من أهل مصر واألخيار من أهل العراق.
(طريق أخرى عنه) :قال احلافظ أبو حممد اخلالل يف كتاب كرامات األولياء ثنا عبد هللا بن عثمان
الصفار أان حممد بن خملد الصفار ثنا أمحد بن منصور زاج ثنا حسني بن علي عن زائدة عن عمار
الذهيب عن حبيب بن أيب اثبت عن رجل عن علي قال إن هللا تعاىل ليدفع عن القرية بسبعة مؤمنني
يكونون فيها .حديث أنس قال احلكيم الرتمذي يف نوادر األصول ثنا عمر بن حيىي بن انفع األيلي
(ح) وقال ابن عدي وابن شاهني واحلافظ أبو حممد اخلالل يف كتاب كرامات األولياء معا ثنا حممد
بن زهري بن الفضل األيلي ثنا عمر بن حيىي بن انفع ثنا العالء بن زيدل عن أنس بن مالك عن النيب
صلى هللا عليه وسلم قال البدالء أربعون رجال اثنان وعشرون ابلشام ومثانية عشر ابلعراق كلما مات
منهم واحدا أبدل هللا مكانه آخر فإذا جاء األمر قبضوا كلهم فعند ذلك تقوم الساعة.
(طريق اثن عنه) :قال احلافظ أبو حممد اخلالل يف كتاب كرامات األولياء أان أبو بكر بن شاذان ثنا
عمر بن حممد الصابوين ثنا إبراهيم بن الوليد اجلشاش ثنا أبو عمر الغداين ثنا أبو سلمة اخلراساين عن
عطاء عن أنس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم األبدال أربعون رجن وأربعون امرأة كلما

مات رجل أبدل هللا مكان رجل ولكما ماتت امرأة أبدل هللا مكاهنا امرأة -أخرجه الديلمي يف مسند
الفردوس من طريق أخرى عن إبراهيم بن الوليد.
(طريق اثلث عنه) :قال ابن الل يف مكارم األخالق ثنا عبد هللا بن يزيد بن يعقوب الدقاق ثنا حممد
بن عبد العزيز الدينوري ثنا عثمان ين اهليثم ثنا عوف عن احلسن عن أنس أن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم قال إن بدالء أميت مل يدخلوا اجلنة بكثرة صالهتم وال صيامهم ولكن دخوهلا بسالمة
صدورهم وسخاوة أنفسهم -أخرجه ابن عدي واخلالل وزاد يف آخره والنصح للمسلمني.
(طريق رابع عنه) :قال ابن عساكر قرأت خبط متام بن حممد أان ابو علي حممد بن هارون بن شعيب
األنصاري حدثنا زكراي بن حيىي ثنا املنذر بن العباس بن جنيح القرشي حدثين أيب عن الوليد بن مسلم
عن األوزاعي عن حسان بن عطية عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه
وسلم قال أن دعامة أميت عصب اليمن وأبدال الشام وهم أربعون رجال كلما هلك رجل أبدل هللا
مكانه آخر ليسوا ابملتماوتني وال ابملتهالكني وال املتناوشني مل يبلغوا ما بلغوا بكثرة صوم وال صالة وإمنا
بلغوا ذلك ابلسخاء وصحة القلوب واملناصحة جلميع املسلمني .وقال ابن عساكر أيضا أنبأان أبو
الفضل حممد بن انصر أان أمحد بن عبد القادر بن حممد بن يوسف البغدادي أان أبو احلسن حممد بن
علي بن حممد بن صخر األزدي البصري مبكة ثنا أبو حممد احلسن بن علي بن احلسن ثنا بكر بن
حممد بن سعيد ثنا نصر بن علي ثنا نوح بن قيس عن عبد امللك بن معقل عن يزيد الرقاشي عن
أنس به .
(طريق أخرى عنه) :قال الطرباين يف األوسط ثنا عن أنس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
لن ختلو األرض من أربعني رجال مثل خليل الرمحن فبهم يسقون وهبم ينصرون ما مات منهم أحد إال
أبدل هللا مكانه آخر ،قال قتادة لسنا نشك أن احلسن منهم ،قال احلافظ أبو احلسن اهليتمي يف جممع
الزوائد إسناده حسن.
(حديث حذيفة بن اليمان) :قال احلكيم الرتمذي يف نوادر األصول ثنا أيب ثنا سليمان ثنا إسحاق
بن عبد هللا بن أيب فروة عن حممود بن لبيد عن حذيفة بن اليمان قال األبدال ابلشام وهم ثالثون

رجال على منهاج إبراهيم كلما مات رجل أبدل هللا مكانه آخر عشرون منهم على منهاج عيسى بن
مرمي وعشرون منهم قد أوتوا من مزامري آل داود.
(حديث عبادة بن الصامت) :قال اإلمام أمحد يف مسنده ثنا عبد الوهاب بن عطاء أان احلسن بن
ذكوان عن عبد الواحد بن قيس عن عبادة بن الصامت عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال األبدال يف
هذه األمة ثالثون مثل إبراهيم خليل الرمحن كلما مات رجل أبدل هللا مكانه رجال .وأخرجه احلكيم
الرتمذي يف نوادر األصول واخلالل يف كرامات األولياء ورجاله رجال الصحيح غري عبد الواحد وقد
وثقة العجلي وأبو زرعة.
(طريق اثن عنه) :قال الطرباين يف الكبري ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين حممد بن الفرح ثنا زيد
بن احلباب أخربين عمر البزار عن عبيسة اخلواص عن قتادة عن أيب قالبة عن أيب األشعث عن عبادة
بن الصامت قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم األبدال يف أميت ثالثون هبم تقوم األرض وهبم
متطرون وهبم تنصرون ،قال قتادة إين أرجو أن يكون احلسن منهم.
(حديث ابن عباس) :قال اإلمام أمحد يف الزهد ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن األعمش عن املنهال
بن عمرو عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال ما خلت األرض من بعد نوح من سبعة يدفع هللا
هبم عن أهل األرض -أخرجه اخلالل.
(حديث ابن عمر) :قال الطرباين ثنا حممد بن اخلزر الطرباين ثنا سعيد بن أيب زيدون ثنا عبد هللا ابن
هارون الصوري ثنا األوزاعي عن الزهري عن انفع عن ابن عمر قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم خيار أميت يف كل قرن مخسمائة واألبدال أربعون فال اخلمسمائة ينقصون وال األربعون كلما
مات رجل أبدل هللا من اخلمسمائة مكانه وأدخل من األربعني مكانه قالوا اي رسول هللا دلنا على
أعماهلم قال يعفون عمن ظلمهم وحيسنون إىل من أساء إليهم ويتواسون فيما آاتهم هللا ،أخرجه أبو
نعيم ومتام وابن عساكر من هذا الطريق وأخرجه ابن عساكر أيضا من طريق آخر عن حممد بن اخلزر
ولفظه كلما مات بديل ،وأخرجه من طريق آخر عن سعيد بن عبدوس عن عبد هللا بن هارون بلفظ
كلما مات أحد بدل هللا من اخلمسمائة مكانه وأدخل يف اخلمسمائة مكانه.

(طريق اثن) :قال اخلالل يف كتاب كرامات األولياء ثنا أمحد بن حممد بن يوسف ثنا عبد الصمد بن
علي بن مكرم ثنا حممد بن زكراي الغاليب ثنا حيىي بن بسطام ثنا حممد بن احلارث ثنا حممد بن عبد
الرمحن بن البيلماين عن أبيه عن ابن عمر قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يزال أربعون
رجال حيفظ هللا هبم األرض كلما مات رجل ابدل هللا مكانه آخر وهم يف األرض كلها .واخرج أبو
نعيم يف احللية ثنا عبد هللا بن جعفر ثنا إمساعيل ابن عبد هللا ثنا سعيد بن أيب مرمي ثنا حيىي بن أيوب
عن ابن عجالن عن عياض ابن عبد هللا عن ابن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال لكل قرن
من أميت سابقون .وقال احلكيم الرتمذي حدثنا أيب ثنا حممد بن احلسن ثنا عبد هللا بن املبارك ثنا ليث
بن سعد عن حممد بن عجالن قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف كل قرن من أميت
سابقون.
(حديث ابن مسعود) :قال أبو نعيم ثنا حممد بن أمحد بن احلسن ثنا حممد بن السري القنطري ثنا
قيس بن إبراهيم بن قيس السامري ثنا عبد الرحيم بن حيىي األرمين ثنا عثمان بن عمارة ثنا املعاىف بن
عمران عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن األسود عن عبد هللا قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم إن هلل عز وجل يف اخللق ثالمثائة قلوهبم على قلب آدم عليه السالم وهلل يف اخللق
أربعون قلوهبم على قلب موسى عليه السالم وهلل يف اخللق سبعة قلوهبم على قلب إبراهيم عليه السالم
وهلل يف اخللق مخسة قلوهبم على قلب جربيل عليه السالم وهلل يف اخللق ثالثة قلوهبم على قلب
ميكائيل عليه السالم وهلل يف اخللق واحد قلبه على قلب إسرافيل عليه السالم فإذا مات الواحد أبدل
هللا مكانه من الثالثة وإذا مات من الثالثة أبدل هللا مكانه من اخلمسة وإذا مات من اخلمسة بدل هللا
مكانه من السبعة وإذا مات من السبعة أبدل هللا مكانه من األربعني وإذا مات من األربعني أبدل
مكانه من الثالمثائة وإذا مات من الثالمثائة أبدل هللا مكانه من العامة فبهم حيىي ومييت وميطر وينبت
ويدفع البالء قيل لعبد هللا بن مسعود وكيف هبم حيىي ومييت قال ألهنم يسألون هللا إكثار األمم
فيكثرون ويدعون على اجلبابرة فيقصمون ويستسقون فيسقون ويسألون فتنبت هلم األرض ويدعون
فيدفع هبم أنواع البالء ،أخرجه ابن عساكر.
(طريق آخر)" قال الطرباين يف الكبري أان أمحد بن داود املكي ثنا اثبت بن عياش األحدب ثنا أبو
رجاء الكليب ثنا األعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ال يزال أربعون رجال من أميت قلوهبم على قلب إبراهيم عليه السالم يدفع هللا هبم عن أهل األرض
يقال هلم األبدال إهنم لن يدركوها بصالة وال صوم وال بصدقة قالوا اي رسول هللا فبم أدركوها قال
ابلسخاء والنصيحة للمسلمني حديث عوف بن مالك قال الطرباين ثنا أبو زرعة عبد الرمحن ابن
عمرو الدمشقي ثنا حممد بن املبارك الصوري ثنا عمرو بن واقد عن يزيد بن أيب مالك عن شهر بن
حوشب قال ملا فتحت مصر سبوا أهل الشام فأخرج عوف ابن مالك رأسه من برنسه مث قال اي أهل
مصر أان عوف بن مالك ال تسبوا أهل الشام فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول فيهم
األبدال هبم تنصرون وهبم ترزقون ،أخرجه ابن عساكر من هذا الطريق ومن طريق هشام بن عمار عن
عمرو بن واقد ورجال اإلسناد ثقات غريه فإن اجلمهور ضعفوه ووثقه حممد ابن مبارك الصوري وشهر
خمتلف فيه.
(حديث معاذ بن جبل) :قال أبو عبد الرمحن السلمي يف كتاب سنن الصوفية ثنا أمحد بن علي بن
احلسن ثنا جعفر بن عبد الوهاب السرخسي ثنا عبيد بن آدم عن أبيه عن أيب محزة عن ميسرة بن
عبد ربه عن املغرية بن قيس عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم عن معاذ بن جبل قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالث من كن فيه فهو من األبدال الذين هبم قوام الدنيا وأهلها
الرضا ابلقضاء والصرب عن حمارم هللا والغضب يف ذات هللا ،أخرجه الديلمي يف مسند الفردوس.
(حديث واثلة) :قال ابن عساكر قرئ علي أيب حممد بن األكفاين وأان أمسع عن عبد العزيز بن أمحد
أان عبد الوهاب بن جعفر امليداين أان أبو احلارث أمحد بن حممد بن عمارة بن أيب اخلطاب الليثي
الدمشقي ثنا أبو سهل سعيد به ابن احلسن األصبهاين ثنا حممد بن أمحد بن إبراهيم ثنا هشام بن
خالد األزرق ثنا الوليد بن مسلم ثنا ابن جابر عن عبد هللا بن عامر عن واثلة بن األسقع قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ستكون دمشق يف آخر الزمان أكثر املدن أهن وأكثره أبداال وأكثره
مساجد وأكثره زهادا وأكثره ماال ورجاال واقله كفارا وهي معقل ألهلها.
(حديث أيب سعيد اخلدري) :قال البيهقي يف شعب اإلميان أان علي بن أمحد بن عبدان أان أمحد بن
عبيد ثنا ابن أيب شيبة ثنا حممد بن عمران بن أيب ليل أان سلمة بن رجاء كويف عن صاحل املزي عن
احلسن عن أيب سعيد اخلدري أو غريه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أبدال أميت مل
يدخلوا اجلنة ابألعمال إمنا دخوهلا برمحة هللا وسخاوة األنفس وسالمة الصدور ورمحة جلميع املسلمني،

قال البيهقي رواه عثمان الدارمي عن حممد بن عمران فقال عن أيب سعيد مل يقل أو غريه وقيل عن
صاحل املزي عن اثبت عن أنس.
(حديث أيب هريرة) :قال ابن حبان يف التاريخ ثنا حممد بن املسيب ثنا عبد الرمحن بن مرزوق ثنا عبد
الوهاب بن عطاء اخلفاف عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه
وسلم قال لن ختلو األرض من ثالثني مثل إبراهيم خليل الرمحن هبم تغاثون وهبم ترزقون وهبم متطرون.
(طريق اثن عنه) :قال اخلالل كتب إيل أمحد بن هشام ابلكوفة يذكر أن عبد هللا ابن زيدان حدثهم
ثنا أمحد بن حازم ثنا احلكم بن سليمان احلبلى ثنا سيف بن عمر عن موسى بن أيب عقيل البصري
عن اثبت البناين عن أيب هريرة قال دخلت على النيب صلى هللا عليه وسلم فقال يل اي أاب هريرة يدخل
علي من هذا الباب الساعة رجل من أحد السبعة الذين يدفع هللا عن أهل األرض هبم فإذا حبشي قد
طلع من ذلك الباب أقرع أجدع على رأسه جرة من ماء فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أاب هريرة
هو هذا وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالث مرات مرحبا بيسار وكان يرش املسجد ويكنسه
وكان غالما للمغرية بن شعبة.
(حديث أيب الدرداء) :قال احلكيم الرتمذي يف نوادر األصول ثنا عبد الرحيم ابن حبيب ثنا داود بن
حمرب عن ميسرة عن أيب عبد هللا الشامي عن مكحول عن أيب الدرداء رضي هللا عنه قال أن األنبياء
كانوا أواتد األرض فلما انقطعت النبوة أبدل هللا مكاهنم قوما من أمة حممد صلى هللا عليه وسلم يقال
هلم األبدال مل يفضلوا الناس بكثرة صوم وال صالة وال تسبيح ولكن حبسن اخللق وبصدق الورع
وحسن النية وسالمة قلوهبم جلميع املسلمني والنصيحة هلل.
(حديث أم سلمة) :قال أبو داود يف سننه ثنا حممد بن املثىن ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة
عن صاحل أيب اخلليل عن صاحب له عن أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم عن النيب صلى هللا
عليه وسلم قال يكون اختالف عند موت خليفة فيخرج رجل من املدينة هاراب إىل مكة فيأتيه انس
من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بني الركن واملقام ويبعث إليه بعث من الشام فيخسف هبم
ابلبيداء بني مكة واملدينة فإذا رأى الناس ذلك أتوا أبدال أهل الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه

 احلديث أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده وابن أيب شيبة يف املصنف وأبو يعلى واحلاكم والبيهيقي ولهطرق مسي يف بعضها املبهم جماهدا ويف بعضها عبد هللا بن احلارث.
(مرسل احلسن) قال ابن أيب الدنيا يف كتاب السخاء ثنا إمساعيل بن إبراهيم بن بسام ثنا صاحل املزي
عن احلسن أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إن بدالء أميت مل يدخلوا اجلنة بكثرة صالهتم وال
صيامهم ولكن دخلوها بسالمة الصدور وسخاوة أنفسهم ،وأخرجه البيهقي يف شعب اإلميان عن أيب
عبد هللا احلافظ عن أيب حامد أمحد بن حممد بن احلسني عن داود بن احلسني عن حيىي بن حيىي عن
صاحل املزي به ،وأخرجه احلكيم الرتمذي يف نوادر األصول ثنا أيب ثنا عبد العزيز ابن املغرية البصري ثنا
صاحل املزي عن احلسن قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن بدالء أميت مل يدخلوا اجلنة بكثرة
صوم وال صالة ولكن دخلوها برمحة هللا وسالمة الصدور وسخاوة األنفس والرمحة جبميع املسلمني.
(مرسل عطاء) قال أبو داود ثنا حممد بن عيسى بن الطباع ثنا ابن فضيل عن أبيه عن الرجال بن سامل
عن عطاء قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم األبدال من املوايل أخرجه احلاكم يف الكىن
(مرسل بكر بن خنيس) قال ابن أيب الدنيا يف كتاب األولياء حدثين عبد الرمحن بن صاحل األزدي ثنا
عبد الرمحن بن حممد احملاريب عن بكر بن خنيس يرفعه عالمة أبدال أميت أهنم ال يلعنون شيئا أبدا.
اآلاثر( :أثر عن احلسن) أخرج ابن عساكر عن احلسن البصري قال لن ختلو األرض من سبعني
صديقا وهم األبدال ال يهلك منهم رجل إال أخلف هللا مكانه مثله أربعون ابلشام وثالثون من سائر
األرضني( .اثر عن قتادة) أخرج ابن عساكر عن قتادة قال لن ختلو األرض من اربعني هبم يغاث
الناس وهبم ينصرون وهبم يرزقون كلما مات منهم واحد أبدل هللا مكانه رجال قال قتادة وهللا إين
ألرجو أن يكون احلسن منهم( .أثر عن خالد بن معدان) أخرج اخلالل وابن عساكر عن خالد بن
معدان قال قالت األرض رب كيف تدعين وليس على نيب قال سوف أدع عليك أربعني صديقا
ابلشام( .اثر عن شهر) أخرج ابن جرير يف تفسريه عن شهر بن حوشب قال لن تبقى األرض إال
وفيها أربعة عشر يدفع هللا هبم عن أهل األرض وخيرج بركتها إال زمن إبراهيم فإنه كان وحده( .اثر عن
أيب الزاهرية ومن بعده) أخرج ابن عساكر عن أيب الزاهرية قال األبدال ثالثون رجال ابلشام هبم جيارون
وهبم يرزقون إذا مات منهم رجل ابدل هللا مكانه ،وأخرج عن الفضل بن فضالة قال األبدال ابلشام يف

محص مخسة وعشرون رجال ويف دمشق ثالثة عشر وببيسان اثنان ،وأخرج عن احلسن بن حيىي اخلشين
قال بدمشق من األبدال سبعة عشر نفسا وببيسان أربعة ،واخرج ابن أيب خيثمة وابن عساكر عن ابن
شوذب قال األبدال سبعون فستون ابلشام وعشرون بسائر األرضني وأخرج من طريق عمان بن عطاء
عن أبيه قال األبدال أربعون إنساان قلت له أربعون رجال قال ال تقل أربعون رجال ولكن قل أربعون
إنساان لعل فيهم نساء وأخرج ابن عساكر من طريق أمحد بن أيب احلواري قال مسعت أاب سلميان
يقول األبدال ابلشام والنجباء مبصر والعصب ابليمن واألخيار ابلعراق ،وأخرج هو واخلطيب من
طريق عبيد هللا بن حممد العبسي قال مسعت الكناين يقول النقباء ثالمثائة والنجباء سبعون والبدالء
أربعون واألخيار سبعة والعمد أربعة والغوث واحد فمسكن النقباء املغرب ومسكن النبجاء مصر
ومسكن األبدال الشام واألخيار سياحون يف األرض والعمد يف زوااي األرض ومسكن الغوث مكة
فإذا عرضت احلاجة من أمر العامة ابتهل فيها النقباء مث النجباء مث األبدال مث األخيار مث العمد فإن
أجيبوا وإال ابتهل الغوث فال تتم مسألته حىت جتاب دعوته .وأخرج ابن أيب الدنيا ثنا حممد بن ادريس
أبو حامت الرازي ثنا عثمان بن مطيع ثنا سفيان ابن عيينة قال :قال أبو الزاند ملا ذهبت النبوة وكانوا
أواتد األرض أخلف هللا مكاهنم أربعني رجال من أمة حممد صلى هللا عليه وسلم يقال هلم األبدال ال
ميوت الرجل منهم حىت ينشئ هللا مكانه آخر خيلفه وهم أواتد األرض قلوب ثالثني منهم على مثل
يقني إبراهيم مل يفضلوا الناس بكثرة الصالة وال بكثرة الصيام وال حبسن التخشع وال حبسن احللية
ولكن بصدق الورع وحسن النية وسالمة القلوب والنصيحة جلميع املسلمني ابتغاء مرضاة هللا بصرب
حليم ولب رحيم وتواضع يف غري مذلة ال يلعنون أحدا وال يؤذون أحدا وال يتطاولون على أحد حتتهم
وال حيقرونه وال حيسدون أحدا فوقهم ليسوا مبتخشعني وال متماوتني وال معجبني ال حيبون لدنيا وال
حيبون الدنيا ليسوا اليوم يف وحشة وال غدا يف غفلة ،وأخرج اخلالل عن إبراهيم النخعي قال ما من
قرية وال بلدة إال يكون فيها من يدفع هللا به عنهم .وأخرج عن زادان قال ما خلت األرض بعد نوح
من اثين عشر فصاعدا يدفع هللا هبم عن أهل األرض ،وأخرج اإلمام أمحد يف الزهد عن كعب قال مل
يزل من بعد نوح يف األرض أربعة عشر يدفع هللا هبم العذاب ،وأخرج أبو احلسني بن املنادي يف جزء
مجعه يف أخبار اخلضر قال ثنا أمحد ابن مالعب ثنا حيىي بن سعيد السعدي أخربين أبو جعفر الكويف
عن أيب عمر النصييب قال خرجت أطلب مسألة من مصقلة ابلشام وكان يقال أنه من األبدال فلقيته
بوادي األردن فقال يل أال أخربك بشيء رأيته اليوم يف هذا الوادي فقلت بلى قال دخلت فإذا أان
علي فقلت من أنت
بشيخ يصلي إىل شجرة فألقي يف روعي أنه إلياس فدنوت منه فسلمت عليه فرد ّ

يرمحك هللا قال أان الياس النيب فقلت اي نيب هللا هل يف األرض اليوم من األبدال أحد قال نعم هم
ستون رجال منهم مخسون ابلشام فيما بني العريش إىل الفرات ومنهم ثالثة ابملصيصة وواحد أبنطاكية
وسائر العشرة يف سائر أمصار العرب ،وأخرج اسحاق بن إبراهيم اخلتلي يف كتاب الديباج له بسنده
عن داود بن حيىي موىل عون الطفاوي عن رجل كان مرابطا بعسقالن قال بينا أان أسري ابألردن إذ أان
برجل يف انحية الوادي قائم يصلي فوقع يف قليب إنه الياس فذكر حنو ما قبله ،ولفظه قلت فكم
اإلبدال قال هم ستون رجال مخسون ما بني عريش مصر إىل شاطئ الفرات ورجالن ابملصيصة ورجل
أبنطاكية وسبعة يف سائر األمصار هبم تسقون الغيث وهبم تنصرون على العدو وهبم يقيم هللا أمر الدنيا
حىت إذا اراد أن يهلك الدنيا أماهتم مجيعا .ويف كفاية املعتقد لليافعي نفعنا هللا تعاىل بربكته قال بعض
العارفني :الصاحلون كثري خمالطون للعوام لصالح الناس يف دينهم ودنياهم والنجباء يف العدد أقل منهم
والنقباء يف العدد أقل منهم وهم خمالطون اخلواص واألبدال يف العدد أقل منهم انزلون يف األمصار
العظام ال يكون يف املصر منهم إال الواحد بعد الواحد فطوىب ألهل بلدة كان فيها اثنان منهم واألواتد
واحد ابليمن وواحد ابلشام وواحد يف املشرق وواحد يف املغرب وهللا سبحانه يدير القطب يف اآلفاق
األربعة من أركان الدنيا كدوران الفلك يف أفق السماء وقد سرتت أحوال القطب وهو الغوث عن
العامة واخلاصة غرية من احلق عليه غري أنه يرى عاملا كجاهل ابله كفطن اتركا آخذا قريبا بعيدا سهال
عسرا آمنا حذرا وكشف أحوال األواتد للخاصة وكشف أحوال البدالء للخاصة والعارفني وسرت أحوال
النجباء والنقباء عن العامة خاصة وكشف بعضهم لبعض وكشف حال الصاحلني للعموم واخلصوص
ليقضي هللا أمرا كان مفعوال .وعدة النجباء ثالمثائة والنقباء أربعون والبدالء قيل ثالثون وقيل أربعة
عشر وقيل سبعة وهو الصحيح واألواتد أربعة فإذا مات القطب جعل مكانه خيار األربعة وإذا مات
أحد األربعة جعل مكانه خيار السبعة وإذا مات أحد السبعة جعل مكانه خيار األربعني وإذا مات
أحد األربعني جعل مكانه خيار الثالمثائة وإذا مات أحد الثالمثائة جعل مكانه خيار الصاحلني وإذا
أراد هللا أن يقيم الساعة أماهتم أمجعني وهبم يدفع هللا عن عباده البالء وينزل قطر السماء انتهى .مث
قال وقال بعض العارفني والقطب هو الواحد املذكور يف حديث ابن مسعود أنه على قلب إسرافيل
ومكانه من األولياء كالنقطة يف الدائرة اليت هي مركزها به يقع صالح العامل قال وقال بعضهم مل يذكر
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أحدا على قلبه إذ مل خيلق هللا يف عامل اخللق واألمر أعز وألطف
وأشرف من قلبه صلى هللا عليه وسلم فقلوب األنبياء واملالئكة واألولياء ابإلضافة إىل قلبه كإضافة
سائر الكواكب إىل كمال الشمس انتهى ،وأخرج القشريي يف الرسالة بسنده عن بالل اخلواص قال

كنت يف تيه بين إسرائيل فإذا رجل مياشيين فتعجبت فأهلمت أنه اخلضر عليه السالم فقلت له حبق
احلق من أنت قال أخوك اخلضر قلت أريد أن أسألك قال سل قلت ما تقول يف الشافعي قال هو
من األواتد قلت وما تقول يف أمحد بن حنبل قال رجل صديق قلت ما تقول يف بشر احلايف قال مل
خيلق بعده مثله قلت أبي وسيلة رأيتك قال بربكة أمك ،وأخرج اإلمام أمحد يف الزهد وابن أيب الدنيا
وأبو نعيم والبيهقي وابن عساكر عن جليس وهب بن منبه قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يف املنام فقلت اي رسول هللا اين بدالء أمتك فأومأ بيده حنو الشام قلت اي رسول هللا أما ابلعراق منهم
أحد قال بلى حممد بن واسع وحسان بن أيب سنان ومالك بن دينار الذي ميشي يف الناس مبثل زهد
أيب ذر يف زمانه .واخرج أبو نعيم عن داود بن حيىي بن ميان قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يف النوم فقلت اي رسول هللا من األبدال قال الذين ال يضربون أبيديهم شيئا وأن وكيع بن اجلراح
منهم ،وأخرج ابن عساكر عن أيب مطيع معاوية بن حيىي أن شيخا من أهل محص خرج يريد املسجد
وهو يرى أنه قد أصبح فإذا عليه ليل فلما صار حتت القبة مسع صوت جرس اخليل على البالط فإذا
فوارس قد لقى بعضهم بعضا قال بعضهم لبعض من أين قدمتم قالوا أومل تكونوا معنا قالوا ال قالوا
قدمنا من جنازة البديل خالد ابن معدان قالوا وقد مات ما علمنا مبوته فمن استخلفتم بعده قالوا
أرطأة ابن املنذر فلما أصبح الشيخ حدث أصحابه فقالوا ما علمنا مبوت خالد بن معدان فلما كان
نصف النهار قدم الربيد خبرب موته .ويف كفاية املعتقد لليافعي عن بعض أصحاب الشيخ عبد القادر
الكيالين قال خرج الشيخ عبد القادر من داره ليلة فناولته إبريقا فلم أيخذه وقصد ابب املدرسة
فانفتح له الباب فخرج وخرجت خلفه مث عاد الباب مغلقا ومشى إىل قرب من ابب بغداد فانفتح له
فخرج وخرجت معه مث عاد الباب مغلقا ومشى غري بعيد فإذا حنن يف بلد ال أعرفه فدخل فيه مكاان
شبيها ابلرابط وإذا فيه ستة نفر فبادروا إىل السالم عليه والتجأت إىل سارية هناك ومسعت من جانب
ذلك املكان أنينا فلم نلبث إال يسريا حىت سكن األنني ودخل رجل وذهب إىل اجلهة اليت مسعت فيها
األنني مث خرج حيمل شخصا على عاتقه ودخل آخر مكشوف الرأس طويل الشارب وجلس بني يدي
الشيخ فأخذ عليه الشيخ الشهادتني وقص شعر رأسه وشاربه وألبسه طاقية ومساه حممدا وقال ألولئك
النفر قد أمرت أن يكون هذا بدال عن امليت قالوا مسعا وطاعة مث خرج الشيخ وتركهم وخرجت خلفه
ومشينا غري بعيد وإذا حنن عند ابب بغداد فانفتح كأول مرة مث أتى املدرسة فانفتح له ابهبا ودخل
داره فلما كان الغد أقسمت عليه أن يبني يل ما رأيت قال أما البلد فنهاوند وأما الستة فهم األبدال
وصاحب األنني سابعهم كان مريضا فلما حضرت وفاته جئت أحضره وأما الرجل الذي خرج حيمل

شخصا فأبو العباس اخلضر عليه السالم ذهب به ليتوىل أمره وأما الرجل الذي أخذت عليه
الشهادتني فرجل من أهل القسطنطينية كان نصرانيا وأمرت أن يكون بدال عن املتويف فأتى به فأسلم
على يدي وهو اآلن منهم.
(فائدة)
أخرج أبو نعيم يف احللية عن أيب يزيد البسطامي أنه قيل له إنك من األبدال السبعة الذين هم أواتد
األرض فقال أان كل السبعة.
(فائدة)
أخرج الشيخ نصر املقدسي يف كتاب احلجة على اترك احملجة بسنده عن أمحد ابن حنبل أنه قيل له
هل هلل يف األرض أبدال قال نعم قيل من هم قال إن مل يكن أصحاب احلديث هم األبدال فما أعرف
هلل أبداال .وقال احلافظ حمب الدين بن النجار يف اتريخ بغداد أنشدان حممد بن انصر السالمي
أنشدان املبارك بن عبد اجلبار الصرييف أنشدان احلافظ أبو عبد هللا حممد بن علي بن عبد هللا الصوري
لنفسه:
عاب قوم علم احلديث وقالوا * هو علم طالبه جهال
عدلوا عن حمجة العلم ملا * دق عنهم فهم العلوم وقالوا
إمنا الشرع اي أخي كتاب هللا * ال هوية به وال إشكال
مث من بعده حديث رسول هللا * قاض يقضي إليه املآل
وطريق اآلاثر تعرف ابلنقـ * ـل وللنقل فاعلمنه رجال
مههم نقله ونفي الذي قد * وضعته عصابة ضالل
مل ينوا فيه جاهدين ومل تقـ * ـطعهم عن طالبه االشغال
وقضوا لذة احلياة اغتباطا * ابلذي حرروه منه وقالوا
ورضوه من كل شيء بديال * فلعمري لنعم ذاك البدال
ولقد جاءان عن السيد أملا * جد خلف العلياء فيهم مقال
أمحد املنتمي إىل حنبل أكـ * ـرم به فيه مفخر ومجال

إنه أبدال أمة املصطفى أحـ * ـمدهم حني تذكر األبدال
(فائدة)
قال سهل بن عبد هللا :صارت األبدال أبداال أبربعة قلة الكالم وقلة الطعام وقلة املنام واعتزال األانم،
وأخرج أبو نعيم يف احللية عن بشر بن احلارث أنه سئل عن التوكل فقال اضطراب بال سكون رجل
يضطرب جبوارحه وقلبه ساكن إىل هللا تعاىل ال إىل عمله وسكون بال اضطراب رجل ساكن إىل هللا
تعاىل بال حركة وهذا عزيز وهو من صفات األبدال ،وأخرج عن معروف الكرخي قال من قال يف كل
يوم عشر مرات اللهم أصلح أمة حممد اللهم فرج عن أمة حممد اللهم ارحم أمة حممد كتب من
األبدال ،وأخرج عن أيب عبد هللا النباجي قال إن أحببتم أن تكونوا أبداال فأحبوا ما شاء هللا ومن
أحب ما شاء هللا مل ينزل به من مقادير هللا شيء إال أحبه.
(فائدة)
يف كتاب كفاية املعتقد لليافعي نفعنا هللا تعاىل به قيل إمنا مسي األبدال أبداال ألهنم إذا غابوا تبدل يف
مكاهنم صور روحانية ختلفهم وبين على ذلك ما حكي عن الشيخ مفرج الداماميلي أنه رآه بعض
أصحابه يوم عرفة ورآه آخر يف مكانه من زاويته بدماميل مل يفارقه يف مجيع ذلك اليوم فلما رجع احلاج
ذكر كل واحد منهما ذلك لصاحبه وتنازعا يف ذلك وحلف كل ابلطالق فاختصما إليه فأقرمها وأبقى
كل منهما على الزوجية فسئل عن احلكمة يف عدم حنث االثنني مع كون صدق أحدمها يوجب
حنث اآلخر فقال :الويل إذا حتقق يف واليته مكن من التصور يف صور عديدة وتظهر روحانيته يف
وقت واحد يف جهات متعددة فالصورة اليت ظهرت ملن رآها بعرفة حق والصورة اليت رآها اآلخر يف
مكانه يف ذلك الوقت حق وكل منهما صادق يف ميينه وال يلزم من ذلك وجود شخص يف مكانني يف
وقت واحد ألن ذلك إثبات تعدد الصور الروحانية ال اجلسمانية انتهى .وقد قررت نظري ذلك يف
الروح بعد املوت يف ابب مقر األرواح يف كتاب الربزخ قال مشس الداودي قال مؤلفه شيخنا رضي هللا
عنه وأرضاه ألفته يوم السبت اثمن حمرم سنة ثالث ومثانني ومثامنائة أحسن هللا ختامها مبحمد وآله
أمجعني.

