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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 ةـاملقدم

، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده هللا  غفرههلل حنمده ونستعينه ونست إن احلمد      
فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ، وأشهد أن حممدًا عبده 

 أما بعد : ، ورسوله 

التبس األمر عند بعض  املسلمني هو موضوع  حىت  اهلل تعاىلوشرك بإن من أهم األمور اليت وقع فيها خلط ف 
استغلت بعض الفرق  و ،حيث اختلط املعىن الشرعي باملعىن الشركي عند بعض املسلمني؛  كرامات األولياء

، فظن بعض العوام أن كل البدعي لبوس الشرع حىت يروجاملصطلح  وإلباس ،واملذاهب هذا االلتباس لتضليل الناس
  له العادة فهو ويل صاحل مطاع.من خرقت 

يف موضوع  اليت قعدها وسار عليها سلف هذه األمة واألصولالقواعد : غياب االحنراف  هذا سبابأومن  
 .واملستندة على األدلة من الكتاب العزيز والسنة الشريفة كرامات األولياء

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: 

مث يعرف اجلزئيات كيف  أصول كلية ترد إليها اجلزئيات ليتكلم بعلم وعدل، " البد أن يكون مع اإلنسان 
 1وقعت؟ وإال فيبقى ىف كذب وجهل ىف اجلزئيات، وجهل وظلم ىف الكليات، فيتولد فساد عظيم." 

جعل هلا ( حبور العلم ) نه من نعمة هللا تعاىل أن جعل هلذه البحور الزاخرة،إ "ابن عثيمني رمحه هللا  :  شيخوقال ال
 . "أصوال تسهل نيلها، وهذه األصول هي القواعد والضوابط

"فمن تَ ُفْتُه" أي: من تفته القواعد حيرم الوصول أي: الوصول إىل العلم، ويف ذلك يقول العلماء: "وقال رمحه هللا : 
ضمنه، وأن نتباحث من ُحرم األصول ُحرم الوصول؛ لذلك ينبغي لنا أن حنرص على معرفة القواعد، وعلى معرفة ما تت

 2 "فيها وأن نسأل من هو أعلم منا حىت حنصل على املقصود.

                                                           
 (.11/202الفتاوى ) ةجمموع 1
 - http://sedra.info/merathcd/othimeen/qwaedwosool.rar-1انظر شرح منظومة العثيمني يف القواعد واألصول  2

audio.islamweb.net 

http://sedra.info/merathcd/othimeen/qwaedwosool.rar-
http://sedra.info/merathcd/othimeen/qwaedwosool.rar-
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:  قال األلباين رمحه هللا، بد أن تكون مبنية على األدلة الشرعية القاعدة حىت يصح أن يطلق عليه قاعدة الو  
قال ،  1"فكر أو هوىفهي قائمة على أدلة شرعية ليس جمرد  ،قاعدة علمية حينما تكون قاعدة علمية حقيقةً  أيُ  "

َنا إِلَْيَك ُروًحا ِمْن أَْمرِنَا َما ُكْنَت َتْدرِي َما اْلِكَتاُب َوال اإلميَاُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه نُ  :تعاىل  ورًا نَ ْهِدي بِِه َمْن وََكَذِلَك أَْوَحي ْ
اَّللَِّ الَِّذي َلُه َما يف السََّماَواِت َوَما يف األْرِض َأال ِإىَل اَّللَِّ  َنَشاُء ِمْن ِعَباِدنَا َوِإنََّك لَتَ ْهِدي ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم * ِصرَاطِ 

 .( 22-22)الشورى/َتِصرُي األُمورُ 

منزلة عظيمة واملوفق من  والسري على القواعد واألصول ،شرعيالتأصيل أو التقعيد مطلب  وال شك أن 
، حصل من كل علم على أصوله وقواعدهساعد اجلد فيُ  عنعلم أن ُيشمر الوجب على طالب  ذا، ل  ذلكُهدي إىل

ليسهم ولو بشيء يسري يف موضوع   لذا جاء هذا البحث واليت مييز من خالهلا بني احلق والباطل وبني السنة والبدعة،
 لتنري للمسلمني احلق وتنقشع ظلمة البدعة واجلهل. ايبني قواعد فيه و كرامات األولياء
 أمهية البحث :

 .وتوحيد األلوهية على وجه اخلصوص ( بأمور االعتقاد عموماً كرامات األولياءالبحث ) تعلق موضوع .1
 .ا على بعض املسلمني ( والتباسهكرامات األولياء) األمر اوقوع البدع واألخطاء يف هذ .2
بوضع قواعد ضابطة هلذه ( كرامات األولياءوضوع البحث )مل مساعدة املسلمني لفهم املعىن الصحيح  .2

 .املسألة
 مع كثرة االحنرافات والبدع فيه.خاصة  كرامات األولياءملسلم ملوضوع القواعد يف  حاجة اجملتمع ا .4

 هدف البحث:
املستند إىل التسليم لنصوص  حسب معتقد أهل السنة واجلماعة كرامات األولياءيف   واألصول ضبط القواعد

  .الكتاب والسنة
 منهج البحث:

املستندة على أدلة الكتاب السلف الصاحل  أقوالاملنهج الوصفي وذلك بتتبع و ي ، سيتبع يف هذا البحث املنهج التارخي
 . باط القواعد من خالهلانواستوعرضها  كرامات األولياء موضوع يفوالسنة الصحيحة 

 خطة البحث :

 وخامتة قاعدة ةثالث عشر حوى البحث على مقدمة ومتهيد و 

 (األولياءالوالية ، ،  اعد ، الكرامةقو  وفيه تعريف بأهم مصطلحات البحث ) التمهيد 

                                                           
  41سلسلة اهلدى والنور السمعية للشيخ األلباين شريط رقم  1
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  قاعدة وهي: ةثالث عشر 
   :حق .  كرامات األولياءالقاعدة األوىل 
 عرف الكرامة حبسب والية صاحبها هلل تعاىل.تُ  الثانية : القاعدة 
 حىت لو ظهر لويل صاحل ليس كل خارق للعادة كرامة الثالثة :  القاعدة. 
 أمًرا من أمور الدين الكرامةال ختالف  الرابعة : القاعدة . 
 كرامات الصاحلني هي من آيات النبيني .اخلامسة :   القاعدة 
 كرامات الصاحلني قد تشارك آيات األنبياء الصغرى دون الكربى .السادسة : القاعدة 
 كرامات األولياء كمعجزات األنبياء مل خترج إال حلاجة أو حجة .  السابعة : القاعدة 
 تزداد قد بل الوالية انقطاع لعدم الكرامة قطاعان عدم الثامنة : القاعدة . 
 لألفراد ال للمجموع جتري قد األولياء كرامات  التاسعة : القاعدة . 
 تباعهإ تدل على عصمة صاحبها وال وجوب الكرامة ال:  ةشر اعال القاعدة . 
 ومىت أراد.أأراد  إذا بالكرامة يأيت أن الويل ميلك ال : ةاحلادية عشر  القاعدة 
 الكرامة ليست معيارا للتفضيل بني األولياء الصاحلني . ةعدة الثانية عشر القا : 
 االستقامة أعظم كرامة . :  ةالثالثة عشر  القاعدة 
  وتوصياتهاخلامتة وفيها أهم نتائج البحث. 

 
ى نبينا جتنابه، وصل اللهم علاينا الباطل باطال ويرزقنا ر تباعه وياهذا وهللا أسأل أن يرينا احلق حقا ويرزقنا 
 حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا.
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 التمهيد
         

 
االعتقاد عند أهل السنة واجلماعة مسألة  مسائل من األمور اليت وقع فيها االختالف وتعد أصال من 

 ،، والويلية الوالو ال بد لنا من تعريف القواعد ،  ؛ األولياءكرامات  يف قواعدالوقبل أن نتكلم عن ، األولياء كرامات 
 حىت يكون لنا تصور للمعىن املراد من االصطالح . الكرامةو 

 تعريف القواعد:أوال: 
 يف اللغة : القواعد -1

فيقال قواعد البيت وقواعد  واألصول ، مجع قاعدة من الفعل قعد ، والقواعد األساس اللغة يف القواعد  
 1أصوله.و السحاب أي أساساته 

 يف االصطالح : القواعد -2
، وهي األمر الكلي املنطبق على  2هي األساس واألصل ملا فوقها، وهي جتمع فروعا من أبواب شىتقاعدة ال 

: قضية كلية يدخل حتتها جزئيات كثرية ، وحتيط بالفروع واملسائل من األبواب  بأهنا القاعدةوتعرف مجيع جزئياته ، 
 2املتفرقة.

هي األسس  "كرامات أولياء هللاقواعد يف  "ع املسألة ، وفتكون القاعدة مبعىن األساس الذي تقوم عليه فرو 
 . وضبط مسائلها  عز وجل ، كرامات أولياء هللا بابأئمة السلف يف  ايسري عليه يتالاألصول و 

 : تعريف الواليةثانيا: 
 الوالية يف اللغة: -1

وويل الشيء وعليه والية و ، والنصريالوالية يف اللغة : من َويلَ : والويل القرب والدنو واالسم منه الَويلّ احملب 
وأوليته األمر: أي ، وبالكسر أي : اخلطة واألمارة والسلطان واالجتماع على يد واحدة لنصرة معينة ،َوالية )املصدر (

عِتق واملعَتق ، الصاحب، القريب، الناصر، واحملب . وليته إياه .
ُ
اىل وو  والَوالء : امللك . واملوىل : املالك والعبد ، امل

 4بني األمرين مواالة ووالء : أي تابع .

                                                           
  (.223( ، خمتار الصحاح للرازي)327(، الكليات للكفوي)213( ، القاموس احمليط للفريوز آبادي )2/223سان العرب البن منظور )انظر ل 1
 (327انظر الكليات للكفوي ) 2
 (324(، الكليات للكفوي)22،  21القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة حملمد مصطفى الزحيلي ) 2
 (1244يط ، للفريوز أبادي )القاموس احمل 4
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 ،وقيل:بالكسر يف األمور والتويل، النصرة:  بالفتح:  والَوالية ،واإلمارة وامللك السلطان بالكسر:  والوالية
 1 قرب. على يدل صحيح أصل:  والياء والالم الواو:  فارس ابن وقال ، لغتان مها وقيل وبالفتح يف الِدين،

 والبعد، البغض:  العداوة وأصل ، والقربة احملبة:  الوالية وأصل ، العداوة ضد:  الوالية:"  الماإلس شيخ قال
 2"  القريب:  والويل ، أصح واألول هلا متابعته أي للطاعات مواالته من ولياً  مسي الويل إن: قيل وقد

 .، وتتابع العمل واستمراره، واملتابعةفمدارات الكلمة "َو يلَ " تدور على: القرب ، واحملبة، والنصرة، والسلطان
 الوالية يف اصطالح الشرع : -2

 ظاهراً  بالدين قام الذي التقي املؤمن إال يبلغها ال عظيمة الدين يف مرتبة الوالية يف اصطالح الشرع :   
 الذي وهو، هبا هللا وصفه اليت بالصفة كان من هو، هللا :" ويلّ  الطربي ، قال وصاحب الوالية يقال له الويل .وباطناً 

 2".( 32)يونس/﴾يَ تّ ُقونَ  وكانُوا آَمُنوا اّلِذينَ ﴿: هللا قال كما، واتقى آمن
 كان من فكل ، رهبم فسرهم كما ، يتقون وكانوا آمنوا الذين هم أولياءه أن تعاىل خيرب: "  كثري ابن قال 

 يف وراءهم ما على( حَيَْزنُونَ  ُهمْ  َوال)  ، القيامة أهوال من يستقبلون فيما(  َعَلْيِهمْ  َخْوف   ال)  أنه:  وليا هلل كان تقيا
 . الدنيا
 هذا ورد وقد.  هللا ذُِكر ُرؤوا إذا الذين هللا أولياء:  السلف من واحد وغري ، عباس وابن ، مسعود بن هللا عبد وقال

 من إن: ) وسلم عليه هللا صلى هللا النيب قال:  قال  عنه هللا رضي عمر بن اخلطاب عن، ف 4." مرفوع حديث يف
يارسول :  قالوا.  يوم القيامة مبكانتهم من هللا والشهداء األنبياء يغبطهمألناسا ما هم بأنبياء و ال شهداء  هللا عباد

 وجوههمفوهللا إن  ،على غري أرحام بينهم ، وال أموال يتعاطوهنا  هللا بروح حتابوا قوم هم:  قال. هللا ختربنا من هم ؟
 ال اَّللَِّ  أَْولَِياءَ  ِإنَّ  َأال :  قرأ و.  الناس حزن إذا حيزنون وال ، الناس خاف إذا خيافون ال ، نور هنم لعلى،وإ نورل

  .2(32)يونس/ حَيَْزنُونَ  ُهمْ  َوال َعَلْيِهمْ  َخْوف  

 منه أبعدهم الذين داؤهوأع منه، يقرهبم مبا إليه يتقربون الذين : هم هللا " أولياء:  هللا رمحه احلنبلي رجب ابن وقال
 3". منه وإبعادهم لطردهم املقتضية بأعماهلم

 3" عبادته يف املخلص ، طاعته على املواظب ، تعاىل باهلل العامل:  تعاىل هللا بويل املراد: "  حجر ابن قال
                                                           

 (.227-223شرح العقيدة الطحاوية )  ،(140( ، الكليات للكفوي)403/ 12معجم مقاييس اللغة )انظر  1
 حتقيق: بشري عيون. ،( ضمن جمموعة التوحيد2/240الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ) 2
 (11/12تفسري الطربي ) 2
 ( 4/237م البن كثري )تفسري القرآن العظيانظر  4
  (2/332صحيح سنن أيب داوود)وصححه األلباين يف ،  2223وبرقم  (2/207) ،  سنن أيب داوود،كتاب البيوع، باب يف الرهن 2
 ( أليب الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين الشهري بابن رجب.2/222جامع العلوم واحلكم ) 3
 ( 11/242بن حجر العسقالين ) فتح الباري شرح صحيح البخاري ألمحد بن علي 3
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 :جانبا الوالية  -3

ومنه  ،، ينصر عباده املؤمنني الويل الناصروهو هللا عز وجل ويل املؤمنني هو  مبعىن فاعل ،يأيت  الويل فعيل 
هو  يأيت مبعىن املفعول وهو العبد الويل هلل تعاىل والويل 1. ( 223)البقرة/ ﴾ آَمُنوا الَِّذينَ  َويلي  اَّللَُّ ﴿  ﴿ قوله تعاىل 

  ان:وهذان مها جانبا الوالية ، إذ للوالية جانب 2، املواظب على طاعته املخلص يف عبادته .العامل بدين هللا تعاىل

 . بالنوافل العبادة مراقي يف التدرج مث النواهي واجتناب باألوامر القيام وهو:  بالعبد يتعلق جانب

 االستقامة على وتثبيته ونصرته -فضله من هللا نسأل – العبد هذا حمبة وهو:  وتعاىل سبحانه بالرب يتعلق وجانب
 .جلوارحه وحفظه وقت كل يف هورعايت ، دينه ونصرة وطاعته معرفته إىل وهدايته واإلميان

 يل عادى من:  قال تعاىل هللا إن: "  ربه عن والسالم الصالة عليه يرويه الذي:  القدسي احلديث يؤكده املعىن وهذا
 بالنوافل إيل يتقرب عبدي يزال وما ، عليه افرتضه مما إيلّ  أحب بشيء عبدي إيلّ  تقرب وما باحلرب آذنته فقد ولياً 
 ميشي اليت ورجله هبا يبطش اليت ويده ، به يبصر الذي وبصره ، به يسمع الذي مسعه كنت أحببته فإذا ، أحبه حىت
 ِإنَّ  َأال  قوله تعاىل:  يف اليت املعاين تضمن فاحلديث ، 2..." ألعيذنه يب استعاذ ولئن ، ألعطينه سألين وإن ، هبا

 : (32-32)يونس/ الذين آمنوا وكانوا يتقون * نُونَ حَيْزَ  ُهمْ  َوال َعَلْيِهمْ  َخْوف   ال اَّللَِّ  أَْولَِياءَ 
 .بالنوافل التقرب مث الفرائض أداء وهو:  العبد جانب
 عليه قوله معىن وهذا ، جلوارحه وحفظه ورعايته وتأييده ونصرته العبد لذلك حمبته وهو:  وتعاىل سبحانه الرب وجانب
 القدسي واحلديث الكرمية فاآلية ، 4" حيفظك هللا احفظ:  غالم يا"  عنهما هللا رضي عباس البن والسالم الصالة
 2. املذكورين اجلانبني يؤكدان كالمها

 : الواليتني فبني واضح بني وأما الفرق
، وهي من رمحته وإحسانه ، ليست كوالية املخلوق للمخلوق  عليه وإنعام له إكرام:  لعبده تعاىل هللا فوالية

َوُقِل احلَْْمُد َّللَِّ   إليه ، قال تعاىل: مفتقر والكل سواه ما كل عن الغين فهو وتعاىل ، سبحانه واحتياج فقر فإهنا عن
ُْه   (.111)اإلسراء/  َتْكِبريًاالَِّذي ملَْ يَ تَِّخْذ َوَلًدا ومََلْ َيُكْن َلُه َشرِيك  يف اْلُمْلِك ومََلْ َيُكْن َلُه َويلٌّ ِمَن الذيلِّ وََكربِّ

                                                           
 (223، 272/ 2اجلامع ألحكام القرآن و املعروف بتفسري القرطيب أليب عبدهللا حممد بن أمحد القرطيب ) 1
 ( 11/242فتح الباري ) 2
 (11/240، فتح الباري ) 3202صحيح البخاري،كتاب الرقاق، باب التواضع،حديث  2
 (.1/203صحيح البخاري ) 4
( 7 -3/ 2حتقيق أمحد سعد محدان )-مقدمة حتقيق كرامات أولياء هللا عز وجل لاللكائي  -ول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لاللكائي انظر شرح أص 2

 (.101-102،وانظر عقيدة املؤمن أليب بكر اجلزائري )
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 هللا تغمده إذا إال وال ينعم ربه جوار يف إال العبد يسعد ، فال ربه إىل وحاجته لفقر العبد:  تعاىل هلل العبد ووالية
 1.برمحته

 . ، وخاصة عامة : إىل تنقسم للعبد اللـه من اليت والوالية 

 فالل ه ، لقاخل ومجيع والكافر املؤمن تشمل وهذه ، والتصريف بالتدبري العباد على الوالية: هي العامة فالوالية
 ُرديوا ِإىَل اَّللَِّ َمْواَلُهُم احلَْقِّ َأال مثَّ  :  تعاىل قوله ومنه ، ذلك وغري والسلطان والتصريف بالتدبري عباده يتوىل الذي هو

 (.32)األنعام/  َلُه احلُْْكُم َوُهَو َأْسرَُع احْلَاِسِبني

 َويلي  اَّللَُّ ﴿ : تعاىل قال ، باملؤمنني خاصة وهذه ، وهدايته قهوتوفي بعنايته العبد الل ه يتوىل أن: اخلاصة والوالية
 ﴾ ...الظيُلَماتِ  ِإىَل  النيورِ  ِمنْ  خُيْرُِجونَ ُهمْ  الطَّاُغوتُ  أَْولَِياُؤُهمْ  َكَفُروا َوالَِّذينَ  النيورِ  ِإىَل  الظيُلَماتِ  ِمنْ  خُيْرُِجُهمْ  آَمُنوا الَِّذينَ 

 .(223)البقرة/

 2 ". (32-32)يونس/  يتقون وكانوا آمنوا الذين حيزنون هم وال عليهم خوف ال الل ه أولياء إن أال : وقال

 وهذه الوالية " والية هللا للعبد ووالية العبد هلل "هي املقصودة يف هذا البحث .

 أنواع الوالية: -4
، ووالية للشيطان وهم حزبه  ذكرت الوالية يف كتاب هللا العزيز على نوعني: والية للرمحن وأولياؤه املؤمنون 

 اخلاسرون .
 هللا صلَّى - نبيه ُسنة ويف الكرمي كتابه يف - وتعاىل سبحانه - هللا بنيَّ  ":  – تعاىل هللا يرمحه -  اإلسالم شيخ قال
 اَل  اَّللَِّ  أَْولَِياءَ  ِإنَّ  َأاَل : ﴿ الرمحن أولياءَ  مبيًنا  تعاىل هللا فقال أولياء، وللشيطان الناس من أولياءَ  له أنَّ  - وسلَّم عليه

نْ َيا احْلََياةِ  يف  اْلُبْشَرى هَلُمُ *  يَ ت َُّقونَ  وََكانُوا آَمُنوا الَِّذينَ *  حَيَْزنُونَ  ُهمْ  َواَل  َعَلْيِهمْ  َخْوف    ِلَكِلَماتِ  تَ ْبِديلَ  اَل  اآْلِخرَةِ  َويف  الدي
 .)34 – 32: يونس(﴾  اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  ُهوَ  َذِلكَ  اَّللَِّ 

 ِمنْ  خُيْرُِجونَ ُهمْ  الطَّاُغوتُ  أَْولَِياُؤُهمْ  َكَفُروا َوالَِّذينَ  النيورِ  ِإىَل  الظيُلَماتِ  ِمنْ  خُيْرُِجُهمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  َويلي  اَّللَُّ : ﴿ تعاىل وقال
 .(223رة/)البق﴾ َخاِلُدونَ  ِفيَها ُهمْ  النَّارِ  َأْصَحابُ  أُْولَِئكَ  الظيُلَماتِ  ِإىَل  النيورِ 

 هم األولياء أنَّ  يعين وذلك والتقوى، والصالح واملعرِفة، الِعلم: منها اليت" الرمحن أولياء" صفاتِ  الكتاب بنيَّ  هكذا
 .والسالم الصالة عليه - نبيه لُسنَّة املتَّبعون هللا ، كتاب مَحَلة املربزون والفقهاء العاملون العلماء

                                                           
 (.2/203انظر شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي) 1
 ( 340/ 10حممد بن صاحل العثيمني ، كتاب التوحيد )  انظر جمموع فتاوى ورسائل الشيخ 2



 ~9 ~ 

 

 الَِّذينَ  َعَلى ُسْلطَان   َلهُ  لَْيسَ  ِإنَّهُ *  الرَِّجيمِ  الشَّْيطَانِ  ِمنَ  بِاَّللَِّ  فَاْسَتِعذْ  اْلُقْرآنَ  قَ رَْأتَ  ِإَذافَ : ﴿ الشيطان أولياءَ  مبيًنا وقال
َا*  يَ تَ وَكَُّلونَ  َرهبِِّمْ  َوَعَلى آَمُنوا  وقال ،)100 – 17: النحل( ﴾ ُمْشرُِكونَ  ِبهِ  ُهمْ  َوالَِّذينَ  يَ تَ َولَّْونَهُ  الَِّذينَ  َعَلى ُسْلطَانُهُ  ِإَّنَّ
 َكْيدَ  ِإنَّ  الشَّْيطَانِ  أَْولَِياءَ  فَ َقاتُِلوا الطَّاُغوتِ  َسِبيلِ  يف  يُ َقاتُِلونَ  َكَفُروا َوالَِّذينَ  اَّللَِّ  َسِبيلِ  يف  يُ َقاتُِلونَ  آَمُنوا الَِّذينَ : ﴿ تعاىل

 (33: النساء(﴾  َضِعيًفا َكانَ  الشَّْيطَانِ 
- وسلَّم عليه هللا صلَّى - نبيِّه ولُسنة لكتابه املخالفون - وجلَّ  عزَّ  - هلل العاصون ْتباُعهأ هم الشيطان فأولياء

 .(120)النساء/﴾ ُغُرورًا ِإالَّ  الشَّْيطَانُ  يَِعُدُهمْ  َوَما َومُيَنِّيِهمْ  يَِعُدُهمْ ﴿  هلم؛ ووْعده الشيطان بتزيني املغرورون

 ورسوله هللا فرَّق كما وهؤالء، هؤالء بني يُفرَّق أن فَيجب الشيطان، وأولياء نالرمح أولياء فيهم الناس أنَّ  ُعِرف وإذا
 1"بينهما.

 :اتالكرامبتعريف ثالثا: 

 ويف االصطالح: يف اللغة الكرامةتعريف  -1

 يقال وله علّي كرامة أي عزازة ، وتكّرم كرم الشيء ، من الفعل كُرم يكرم تكرميًا فهي كرامة .  يف اللغة : الكرامة 
والكرامة هي اسم . عن الشيء وتكارم أي تنزه فيقال : تّكرم فالن عما يشينه إذا تنزه وأكرم نفسه عن الشائنات 

 2يوضع لإلكرام فكل شيء شرف يف بابه فهو يوصف بالكرم .
 الكرامة يف اصطالح الشرع : أما

وقد مساها هللا عز وجل آية يف  ، اللفظ يف الكتاب وال يف السنة وال يف كالم الصحابة ام ترد الكرامة هبذفل 
 [ .13]الكهف: َذِلَك ِمْن َآيَاِت اَّللَِّ احلديث عن أصحاب الكهف 

َوُعْرفِ  الليَغة يف  لِْلَعاَدةِ  َخارِقٍ  ُكلَّ  يَ ُعمي  اْلُمْعِجزَةِ  اْسم َكانَ  َوِإنْ " هللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ وقال  اأْلَِئمَّةِ  ِِ
َمامِ كَ  اْلُمتَ َقدِِّمنيَ  رِينَ  ِمنْ  َكِثريًا َلِكنَّ  - اآْليَاتِ :  َوُيَسميونَ َها - َوَغرْيِهِ  َحْنَبلٍ  ْبنِ  َأمْحَد اإْلِ نَ ُهَما اللَّْفظِ  يف  يُ َفّرِقُ  اْلُمَتَأخِّ  بَ ي ْ

 2".لِْلَعاَدةِ  ارِقُ اخلَْ  اأْلَْمرُ  َومِجَاُعُهَما،  لِْلَويلِّ " اْلَكرَاَمةَ " وَ ،  لِلنَّيبِّ "  اْلُمْعِجزَةَ " فَ َيْجَعلُ 
، يظهر على يد هلاأمر خارق للعادة غري مقرون بدعوى النبوة وال هو مقدمة  وقد عرفها علماء السلف بأهنا 

عبد ظاهر الصالِح ، ملتزم ملتابعة نيب كلف بشريعته مصحوب بصحيح ااِلعتقاد والعمل الصاحل ، علم هبا ذلَك 
 .4 العبد الصاحل أم مل يعلم

                                                           
 حتت النشر. ، وانظر حبثنا: قواعد يف والية هللا تعاىل،( ضمن جمموعة التوحيد2/223انظر الفرقان ) 1
 (2734-2731لسان العرب ، البن منظور ) 2
 (211/  11) البن تيمية الفتاوى ةجمموع 2
 (2/212ار األثرية لشرح الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية ، أليب العون السفاريين )لوامع األنوار البهية وسواطع األسر  4
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 : وزاد تفصيال وضبطا بأهنا صاحل الفوزان لشيخوعرفها ا 
" خارق للعادة جيريه هللا تعاىل على يد بعض الصاحلني من أتباع الرسل إكرامًا من هللا تعاىل له بربكة اتباعه   

للرسل صلوات هللا وسالمه عليهم ، وليس كل ويل حتصل له كرامة ، فقد حتصل لبعضهم إبتداءَا ، وقد حتصل 
أو  ، أوسدًا حلاجته كاحلاجة إىل الطعام والشراب واألمن  ، لتقوية إميانه خر بناءًا على طلبه ، إما :لبعضهم اآل

 1"  .إلقامة احلجة على خصمه املعارض يف احلق

  :أقسام الكرامات -2
 :قسمني إىل الكرامات تنقسم

 غريه يسمعه ال ما العبد عيسم بأن فتارة ،واملكاشفات بالعلوم يتعلقماكان من باب العلم مثل ما أوال:
 أو ضروري علم إنزال أو وإهلاماً  وحياً  غريه يعلم ال ما يعلم بأن وتارة ومناماً، يقظة غريه يراه ال ما يرى بأن وتارة
 والعلم ،مشاهدات والرؤية،  خماطبات فالسماع وخماطبات، ومكاشفات ومشاهدات كشفاً  ويسمى ،صادقة فراسة

 .مكاشفة
 حصل ما مثال. و  أنثى أنه هللا أعلمه مل،ااحل زوجته بطن يف ما على أطلعه هللا أن: بكر أيب نع ذُكر ما مثال  

 يا: يقول فسمعوه املنرب، على اجلمعة يوم الناس خيطب كان حيث عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر املؤمنني ألمري
 قواده أحد وهو زنيم بن سارية عن له كشف إنه: فقال ذلك؟ عن سألوه مث الكالم، هذا من فتعجبوا! اجلبل! سارية

 إىل واحناز عمر، صوت سارية فسمع! اجلبل! سارية يا: له وقال اجلبل، إىل فوجهه عدوه، من حمصور وأنه العراق، يف
 .بعيد لكنه واقع، أمر ألنه املكاشفات، أمور من فهذه. به وحتصن اجلبل،

                                                           
 (112انظر اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد على أهل الشرك واالحلاد لصاحل الفوزان) 1

 وللعلماء يف الكرامة ثالثة أقوال:
 بالنيب ، وهذا قول املعتزلة ومن قال بقوهلم.منهم من ينفي وقوع الكرامة ويقول لو خرقت العادة للويل الشتبه 

ج الكربات الفريق الثاين من يثبت الكرامة ولكن ينفي أن تكون خارقا للعادة ، بل يزعم أن كرامات الصاحلني ال تعدو أن تكون إجابة الدعوات وتفري
فيه أحد، وهو موضع اتفاٍق بني املسلمني، حىت املعتزلة الذين  وتيسري املطلوبات ودفع احملذورات ، وهذا الذي ذكروه من إجابة الدعوات... ال خيالف

اعة، وإَّنا هو متلقى ينكرون كرامات األولياء ال ينكرون هذا وال خيالفون فيه. ومن قال بنفي الكرامة يف األمر اخلارق للعادة؛ ليس من قول أهل السنة واجلم
 سفرايين وغريه.عن املعتزلة ومن تأثر هبم يف هذا الباب كأيب إسحاق اإل

 وأسعد الناس باحلق أهل احلق أهل السنة واجلماعة يف إثباهتم للكرامات وأهنا خارق للعادة كما بينا يف التعريف
األم  ة.  أثورة ع  ن س  لفوال ري  ب أن إنك  ار الكرام  ة يف األم  ور اخلارق  ة للع  ادة ق  ول  باط  ل  خي  الف األدل  ة الص  رحية يف الكت  اب والس  نة، وخي  الف النق  ول الثابت  ة امل  

 وانظر مزيد بيان يف القاعدة األوىل من قواعد هذا البحث.
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 وسلم عليه هللا صلى النيب قال كما أمور، بعض حاله من لغريه يكشف قد والكشف العلم باب من كان ما وكذلك
 قال وكما. 1(له رىتُ  أو الصاحل العبد يراها الصاحلة، الرؤيا إال النبوة مبشرات من يبق مل إنه الناس أيها: )املبشرات يف

 .2(األرض يف هللا شهداء أنتم: )وسلم عليه هللا صلى النيب
 ال الذي هللا فعل من يكون وقد جمابة، ودعوة وصدقاً  مهة يكون وقد التأثري،ماكان من باب القدرة و  ثانيا: 

 النفوس تذليل ومثل. 2(آذنته باحلرب فقد ولياً  يل عادى من: )كقوله فيه أثر بغري عدوه هالك مثل حبال، فيه له تأثري
 . ذلك وحنو إياه وحمبتها له

 والسماع الغيبية واألخبار العلم أما اخلوارقو  املعجزات أنواع مجيع -وسلم عليه هللا صلى- لنبينا مجع وقد 
 وكذلك معهم، وأحواله هلم وخماطباته وأممهم املتقدمني األنبياء عن -وسلم عليه هللا صلى- نبينا إخبار فمثل والرؤية
 الغائبة موراأل عن فإخباره منهم، تعلم غري من قبله األنبياء يوافق مبا والنار واجلنة واملالئكة الربوبية أمور عن إخباره

 فارس مملكة وزوال أمته مملكة: مثل املستقبلة األمور عن إخباره وكذلك اخلارق، العلم باب من هو وحاضرها ماضيها
 4.والبيهقي نعيم أليب النبوة دالئل كتب يف بعضها مذكور هبا أخرب اليت األخبار من مؤلفة وألوف الرتك وقتال والروم،

 أسباب جريان الكرامات:-3

 هللا الكرامات على أيدي أوليائه الصاحلني لسبب وحكمة، ومن أسباب إجراء الكرامة على يد الويل مايلي:يظهر 
 التأييد: -1

 النار، يف ُقذف أنه من اخلوالين مسلم أليب حدث ما تأييد هللا سبحانه وتعاىل لعبده الصاحل ملا معه من احلق ؛ مثل
 .بأذى يصاب أن غري من منها وخرج

 التثبيت:-2
التثبيت؛ فيخرق هللا لعبده الصاحل العادة تثبيتا  ن أسباب خرق العادات وإجراء هللا عز وجل الكرامات ألوليائهم

 .عنها هللا رضي أمين ألم حدث ما مثل إلميانه
 اإلعانة:-2

 هللا أحيا الذي قد حيتاج العبد الصاحل أمرا فيخرق هللا له العادة إكراما له إجابة لدعائه أو بغري دعاء منه؛ مثل الرجل
 ألق: البنه قال أهله، إىل وصل فلما أهله، إىل وصل حىت ماتت أن بعد - أشيم بن صلة وهو - فرسه له تعاىل

                                                           
 (1/247) والسجود الركوع يف القرآن قراءة عن النهي باب الصالة، كتاب يف صحيحه يف ، ومسلم( 1/211) مسنده يف أمحد اإلمام أخرجه 1
 .(2/100،كتاب اجلنائز ، باب ثناء الناس على امليت ) هصحيحيف  البخاري أخرجه 2
 .(11/240، فتح الباري ) 3202حديث  باب التواضع، بلفظ: )من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب( كتاب الرقاق يف صحيحه  البخاري أخرجه 2
 (.11) البن تيميةاملعجزات والكرامات  قاعدة يف(، 12،كتاب النبوات البن تيمية)(  132-132-122/ 11ابن تيمية )  فتاوى ةجمموعانظر  4
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من هللا تعاىل  إعانة الرجل هلذا كرامة فهذه. ميتة سقطت عنها، السرج ألقي فلما! عارية فإهنا الفرس، عن السرج
 .1له
 :ووإقامة احلجة على العد نصرة احلق-4

اإلسالم وهذه أعلى أنواع اخلوارق  لنصرة ومن أسباب خرق العادة ألولياء هللا تعاىل وإجراء الكرامات هلم أن تكون
 للعالء جرى الذي وذلك مثل من الكرامات وهي اليت غالبا ما كانت ألصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،

 دجلة، هنر عبور يف عنه هللا رضي وقاص أيب بن لسعد رىج وكما البحر، ماء عبور يف عنه هللا رضي احلضرمي بن
 2.احلصن وفتح فأكله يأكله، حىت عليه فامتنعوا حصناً  حاصر قد وكان السم أكل ملا خلالد حصل كماو 

 التابعني يف الكرامات كانت وهلذا للحق؛ نصرًا أو للشخص، إعانة إو تثبيتا، أو تأييدا، تكون فالكرامات 
 الرسول فإن الكرامات؛ عن به يستغنون ما والنصر والتأييد التثبيت من عندهم الصحابة ألن حابة،الص يف منها أكثر
 تأييًدا زمنهم يف الكرامات كثرت ولذلك ذلك، دون فإهنم التابعون، وأما أظهرهم، بني كان وسلم عليه هللا َصلَّي
 2عليه. هم الذي للحق ونصرًا وتثبيًتا، هلم،

 : الهاالكرامات ودال فوائد-4
 : منها،   ودالالت فوائدللكرامات اليت جيريها هللا عز وجل على أيدي أوليائه الصاحلني 

 كاملعجزة، فالكرامة .هللا بأمر للعادة اخلارق هذا حصل حيث ،ونفوذ مشيئته وجل عز هللا قدرة كمال بيان :أواًل 
 املعتادة واألسباب السنن هذه فوق ل ه وأن يريد، ملا فعَّال وأنه مشيئته، ونفوذ هللا، قدرة كمال على داللة أعظم تدل
 . وأسباهبم أعماهلم تدركها وال البشر، علم عليها يقع ال أخرى سنًنا

 إال الغيب وعلم والقدرة الغىن دعوى من لذا أمر هللا عز وجل نبيه وخليله حممد صلى هللا عليه وسلم أن يتربأ 
َوقَاُلوا َلْن نُ ْؤِمَن َلَك َحىتَّ تَ ْفُجَر لََنا ِمَن اأْلَْرِض   :  تعاىل قالالعليم القدير؛  ، فاألمر كله بيد سبحانه هللا علمه ما

َر اأْلَنْ َهاَر ِخاَلهَلَا تَ ْفِجريًا )10يَ ْنُبوًعا ) ( أَْو ُتْسِقَط السََّماَء َكَما َزَعْمَت 11( َأْو َتُكوَن َلَك َجنَّة  ِمْن َنَِيٍل َوِعَنٍب فَ تُ َفجِّ
َنا ِكَسًفا َأْو تَْأيتَ بِاَّللَِّ َواْلَماَلِئَكِة قَِبياًل )َعلَ  ( َأْو َيُكوَن َلَك بَ ْيت  ِمْن ُزْخُرٍف َأْو تَ ْرَقى يف السََّماِء َوَلْن نُ ْؤِمَن ِلرُِقيَِّك 12ي ْ

َنا ِكَتابًا نَ ْقَرُؤُه ُقْل ُسْبَحاَن َريبِّ َهْل ُكْنُت ِإالَّ َبشَ   [. 12-11:اإلسراء] (12ًرا َرُسواًل )َحىتَّ تُ نَ ّزَِل َعَلي ْ
 ِإالَّ  أَتَِّبعُ  ِإنْ  َمَلك   ِإيّنِ  َلُكمْ  أَُقولُ  َوال اْلَغْيبَ  َأْعَلمُ  َوال اَّللِّ  َخَزآِئنُ  ِعنِدي َلُكمْ  أَُقولُ  الَّ  ُقل :سبحانه هللاوقال  

 [20:األنعام]  ِإيَلَّ  يُوَحى َما

                                                           
يف تفصيل   القاعدة األوىل من هذا البحث، وانظر ( 201-2/217، اجلزء التاسع) للاللكائيأهل السنة واجلماعة  أصول اعتق ادشرح كتاب نظر  ا 1

 .كراماهتم
مجلة من كرامات  بستان العارفني للنووي يف ذكر ، (. وقد ذكر مجلًة كبريًة منها أيضا يف كتابه الفرقان والنبوات11/122الفتاوى ) ةانظر: جمموع 2

 .يف تفصيل كراماهتم القاعدة األوىل من هذا البحث، وانظر  (213-211) الصاحلني
 (123/ 11الفتاوى ) ةجمموع انظر 2
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 على الطبيعة لكانت تفعل، اليت هي الطبيعة كانت لو ألنه تفعل، اليت هي يعةالطب بأن لقائلنيل تكذيبرد و  :ثانًيا
 .وخالًقا مدبرًا للكون أن على دل والطبيعة، العادات تغريت فإذا يتغري، ال واحد نسق
 عز هللا من شهادة الكرامة ألن لألنبياء؛ معجزة احلقيقة يف هو األولياء كرامات املتبوع؛ فوقوع للنيب آية هناإ :ثالثا
 وسريهم ألنبيائهم، متابعتهم بربكة إال هلم حتصل مل الكرامات تلك وألن .صحيح طريق النيب هذا طريق أن وجل
 . حق على بأنه للويل كالشهادة ألهنا ، بدينه الويل متسك الذي للرسول معجزة إن الكرامة ؛هديهم على
 .الويل هلذا وكرامة تثبيًتا فيها نإ :رابًعا

نْ َيا احْلَياةِ  يف  اْلُبْشَرى هَلُمُ   كما قال تعاىل: الدنيا؛ يف وليائهأل هللا عجَّلها اليت من البشرى هناإ خامسا:   الدي
 . الكرامات ذلك مجلة ومن عاقبتهم، وحسن واليتهم على يدلي  أمر كل بالبشرى املراد فإن ،[ 34:يونس]

 فيها نصرة للدين. سادسا:
لصدق  تقع ألولياء هللا الصاحلنيوهي للمؤمنني الذين يشاهدون الكرامات  والتثبيت اإلميان ن فيها زيادةإ :سابعا

  .امياهنم وبربكة اتباعهم للرسول صلى هللا عليه وسلم
فيسعد هبا قوم ويشقى هبا آخرون، وقد يسعد هبا صاحبها إن شكر،  من هللا تعاىل، وقد تكون الكرامة ابتالء ثامنا:

 1 .تقموقد يهلك إن أعجب ومل يس

                                                           
صر (، التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من املباحث املنيفة لعبد الرمحن بن نا11/122،132فتاوى ابن تيمية)ال ةجمموعانظر  1

مد شرح العقيدة الواسطية حمل (،2/202حملمد الصاحل العثيمني) ( ، شرح العقيدة الواسطية13-11 -37السعدي عّلق عليها الشيخ عبد العزيز بن باز )
 .( 212) لزيد بن عبد العزيز الفياضشرح الواسطية الروضة الندية ( ، 273خليل هراس)
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 ات األولياءكرامقواعد يف  
 

 

تنضبط  كرامات أولياء هللا تعاىلإن املتتبع لألدلة الشرعية وألقوال أهل العلم يف باب الكرامة جيد أن مسألة  
 هبذه القواعد ، وهي:

 حق .  كرامات األولياء -1
 عرف الكرامة حبسب والية صاحبها هلل تعاىل.تُ  -2
 . ظهر لويل صاحلحىت لو ليس كل خارق للعادة كرامة  -2
 . أمرًا من أمور الدينالكرامة ال ختالف  -4
 كرامات الصاحلني هي من آيات النبيني . -2
 كرامات الصاحلني قد تشارك آيات األنبياء الصغرى دون الكربى . -3
 كرامات األولياء كمعجزات األنبياء مل خترج إال حلاجة أو حجة . -3
 . تزداد قد بل الوالية انقطاع لعدم الكرامة انقطاع عدم -7
 . لألفراد ال للمجموع جتري قد األولياء كرامات -1
 . تباعهإ تدل على عصمة صاحبها وال وجوب الكرامة ال -10
 .ومىت أرادأأراد  إذا بالكرامة يأيت أن الويل ميلك ال -11
 . الكرامة ليست معيارا للتفضيل بني األولياء الصاحلني -12
 االستقامة أعظم كرامة .  -12

 اعد:وهذا ايضاح وبيان هلذه القو 
 

 : حق األولياء كرامات : القاعدة األوىل

 قال، ائه الصاحلني ويسموهنا كراماتأولياليت جيريها هللا تعاىل على أيدي  وارق العاداتأهل السنة واجلماعة يؤمنون خب
 يةتيم ابن وقال .1" رواياهتم من الثقات عن وصح كراماهتم من جاء مبا ونؤمن: " األولياء عن رمحه هللا الطحاوي
 خوارق من أيديهم على هللا جُيري وما األولياء بكرامات التصديق:  واجلماعة السنة أهل أصول ومن": رمحه هللا 

                                                           
 ( 342/ 2) فياحلن البن أيب العز الطحاويةالعقيدة شرح  1
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 وغريها، الكهف سورة يف األمم سالف عن كامل أثور ، والتأثريات القدرة وأنواع ، واملكاشفات العلوم أنواع يف العادات
 . 1"القيامة يوم إىل فيها موجودة وهي ، األمة قرون وسائر والتابعني الصحابة من األمة هذه ص در وعن

 قال السفاريين رمحه هللا يف درته املضية: و

 ح  من تابع لشرعنا وناص وكّل خارق أتى عن صاحل 
ا من الك  ة   هبا نقول فاقف لألدل رامات اليت  فإهنَّ

 ال   فقد أتى يف ذاك باحمل ومن نفاها من ذوي الضالل
ا شه  2شقا أهل الزلل يف كّل عصر يا رية ومل تزل   فإهنَّ

 هللا كرامات وقوع على وحديثاً  قدمياً  والوقائع السنة الكتاب نصوص تواترت لقد" :رمحه هللا قال السعدي و    
 .  2"ألنبيائه املتبعني ألوليائه

ا ملكتاب العزيز فمن ا.  من الكتاب والسنة واملأثور عن سلف األمة كثرية على وقوع الكرامات واألدلة 
 يكن ومل ؛ هل ا النهر وإجراء الرطب إنبات وكذا ، بشر من ال ؛ ملرمي الرزق جميء من تعاىل يف حمكم تنزيله هللا ذكره
َها زََكرِيَّا اْلِمْحرَاَب َوَجَد ِعنَدَها  ﴿: -عليها السالم-تعاىل يف قصة مرمي  الق ، ذلك قب ل منها شيء ُكلََّما َدَخَل َعَلي ْ

َذا  ۖ  قًا رِزْ  ]سورة آل  ﴾ ِإنَّ اَّللََّ يَ ْرُزُق َمن َيَشاُء ِبَغرْيِ ِحَسابٍ  ۖ  قَاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِد اَّللَِّ  ۖ  قَاَل يَا َمْرمَيُ َأَّنَّٰ َلِك هَٰ
]سورة  ﴾ ِنيًّاَوُهزِّي إِلَْيِك ِبِْذِع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرطًَبا جَ  ﴿[، وكذلك قوله تعاىل يف نفس القصة: 23عمران: 

 [.22مرمي: 

كما حكى هللا  واسعاً  انفتاحاً  منفتح مكان يف أهنم مع تصيبهم فال ، الكهف أهل عن الشمس ازورار:  ومنه ا 
  [13اآلية ] عنهم يف سورة الكهف

ليل تعاىل عن زوجة إبراهيم اخل الق ، اليأس سن يف بإسحاق محلها من - عنها هللا رضي - لس ارة وقع ما:  ومنها
﴾ قَاَلْت يَا َويْ َلىَتٰ أَأَِلُد 31َواْمَرأَتُُه قَاِئَمة  َفَضِحَكْت فَ َبشَّْرنَاَها بِِإْسَحاَق َوِمن َورَاِء ِإْسَحاَق يَ ْعُقوَب ﴿ ﴿عليه السالم: 

َذا بَ ْعِلي َشْيًخا  َذا َلَشْيء  َعِجيب   ۖ  َوأَنَا َعُجوز  َوهَٰ "ضحكت أي: [. قال املفسرون: 32-31]هود:  ﴾ِإنَّ هَٰ
 حاضت، و هي يف سن الشيخوخة.

                                                           
 ( . 123/ 2الفتاوى )  ةجمموع 1
 .(340،وشرح العقيدة السفارينية البن عثيمني)(2/212وانظر شرحه هلذه األبيات يف كتابه لوامع األنوار البهية ) 2
 ( . 13التنبيهات اللطيفة للسعدي ) 2
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قَاَل الَِّذي : قال تعاىل – السالم عليه - سليمان إىل بلقيس عرش الكت اب من علم عنده الذي إحض ار:  ومنها 
 . [40]النمل:  ِعنَدُه ِعْلم  مَِّن اْلِكَتاِب أَنَا آتِيَك بِِه قَ ْبَل َأن يَ ْرَتدَّ إِلَْيَك َطْرُفكَ 

عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما عن فعن  عليهم انطبقت اليت الصخرة من الغار أصحاب جناة:  لنبويةالسنة ا ومن
النيب صلى هللا عليه وسلم قال : )بينما ثالثة نفر ميشون أخذهم املطر فأووا إىل غار يف جبل فاحنطت على فم 

عملتموها صاحلة هلل فادعوا هللا هبا لعله  غارهم صخرة من اجلبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعماال
يفرجها عنكم قال أحدهم اللهم إنه كان يل والدان شيخان كبريان ويل صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت 
عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بين وإين استأخرت ذات يوم فلم آت حىت أمسيت فوجدهتما ناما 

د رءوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية والصبية يتضاغون عند فحلبت كما كنت أحلب فقمت عن
قدمي حىت طلع الفجر فإن كنت تعلم أين فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج هللا فرأوا 

ا فأبت علي وقال اآلخر اللهم إهنا كانت يل بنت عم أحببتها كأشد ما حيب الرجال النساء فطلبت منه .السماء
حىت أتيتها مبائة دينار فبغيت حىت مجعتها فلما وقعت بني رجليها قالت يا عبد هللا اتق هللا وال تفتح اخلامت إال حبقه 
فقمت فإن كنت تعلم أين فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة ففرج وقال الثالث اللهم إين استأجرت أجريا بفرق أرز 

فعرضت عليه فرغب عنه فلم أزل أزرعه حىت مجعت منه بقرا وراعيها فجاءين فقال فلما قضى عمله قال أعطين حقي 
اتق هللا فقلت اذهب إىل ذلك البقر ورعاهتا فخذ فقال اتق هللا وال تستهزئ يب فقلت إين ال أستهزئ بك فخذ 

 .1 ( ميشون ويف رواية فخرجوا،  فأخذه فإن كنت تعلم أين فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي ففرج هللا
مَل يتكلَّْم يف املهد إال : )  قالعن أيب هريرة عن النيب  صلَّى هللا عليه وسلَّم ف املهد يف الغالم تكليم:  ومنها 

ثالثة: عيسى، وكان يف بين إسرائيل رجل  يُقال له: ُجَرْيج كان يصلي، جاءته أُميه فدعْته، فقال: ُأجيبها أو أصلِّي؟ 
ْته حىت تُرِيَه وجوه املومسات، وكان جريج يف َصْومعته، فتعرَّضْت له امرأة وكلَّمْته، فأف  فأتْت راعًيا فقالْت: اللهم ال متُِ 

فأمكنْته من نفسها، فولدْت غالًما، فقالْت: ِمن ُجَرْيج، فأتوه فَكسروا صومعته، وأنزلوه وسبيوه، فتوضَّأ وصلَّى، مُثَّ أتى 
قال: الراعي، قالوا: نبين صومعتك من َذَهٍب، قال: ال، إال من طني، وكانِت امرأة الغالم، فقال: َمن أبوك يا غالم؟ 

ترِضع ابًنا هلا من بين إسرائيل، فمرَّ هبا رجل  راكب  ذو شارة، فقالْت: اللهم اجعل ابين مثَله، فرتك َثْديها وأقبَل على 
صلَّى هللا  -قال أبو هريرة: كأيّنِ أنظُر إىل النيب  -ه الراكب، فقال: اللهم ال جتعْلين مثَله، مث أقبل على ثَْديها مَيصي 

مث مرَّ بَأَمٍة، فقالْت: اللهم ال جتعِل ابين مثَل هذه، فتَ َرك َثْديها، فقال: اللهم اجعْلين  -ميصي إصبَعه  -عليه وسلَّم 
:  ومنها ،2 َرْقِت َزنَ ْيِت، ومَل َتفعْل(ن: سَ مثَلها، فقالْت: مِلَ ذاك؟ فقال: الراكب َجبَّار  من اجلبابرة، وهذه اأَلَمة يقولو 

 .  2الغالم رب هللا بسم:  قال حىت الغالم قتل عن امللك عجز

                                                           
 .2227 ديث رقمالبخاري حصحيح  1
 .2074 ديث رقمحالبخاري  صحيح 2
 .203ديث رقم حالبخاري  صحيحيث بتمامه يف انظر احلد  2
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 فهذه كلها خوارق للعادة جرت ألولياء هللا تعاىل إكراما من هللا هلم لصدق إمياهنم وتقواهم . 
 توّقع عنهما هللا رضي  جابر والد حرام بن هللا عبد أن ، عنهم هللا رضي  للصحابة الواقعة الكرامات ومن      
 بعد جابر فأخرجه  عنهما هللا رضي  اجلموح بن عمرو مع ودفن ذلك فحصل ، أحد يوم يقتل من أول يف مقتله
 . 1 وحده قرب يف دفنه مث ، أذنه غري ُدفن كيوم هو فإذا أشهر ستة

أن رجلني خرجا من عند النيب صلى هللا ما ثبت يف البخاري عن أنس بن مالك رضي هللا عنه: ) ومنه ا : 
 .2عليه وسلم يف ليلة مظلمة وإذا نور بني أيديهما حىت تفرق النور معهما(

ملا ذهب هبم إىل بيته،  -وهي خمرجة يف الصحيحني-قصة أيب بكر الصديق مع أضيافه الثالثة   ومنه ا : 
وا مجيعاً، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك، فنظر فكانوا ال يأكلون لقمة إال ربا من أسفلها أكثر منها حىت شبع

إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر، فقال المرأته: ما هذا؟! قالت: ال، وقرة عيين هلي اآلن أكثر منها قبل ذلك 
نا بثالث مرار، قال فأكل منها أبو بكر، مث محلها إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأصبحت عنده، قال: وكان بين

وبني قوم عقد فمضى األجل، فعرفنا اثنا عشر رجاًل مع كل رجل منهم أناس هللا أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها 
 .2أمجعون

يف الصحيحني عن أيب سعيد اخلدري أن أسيد بن حضري بينما هو ليلة يقرأ يف مربده إذ جالت ما  ومنه ا : 
قال أسيد: فخشيت أن تطأ حيىي فقمت إليها، فإذا مثل الظلة فرسه فقرأ، مث جالت أخرى فقرأ، مث جالت أيضاً، 

فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت يف اجلو حىت ما أرها قال: فغدوت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
فقلت: يا رسول هللا بينما أن البارحة من جوف الليل أقرأ يف مربدي إذ جالت فرسي فقال رسول هللا صلى هللا عليه 

سلم: )اقرأ ابن حضري( قال: فقرأت مث جالت أيضاً، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )اقرأ ابن حضري( قال: و 
فقرأت مث جالت أيضاً، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )اقرأ ابن حضري( قال: فانصرفت، وكان حيىي قريباً 

ج عرجت يف اجلو حىت ما أراها، فقال رسول هللا صلى هللا منها خشيت أن تطأه فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرُ 
 .4عليه وسلم: )تلك املالئكة كانت تستمع لك، ولو قرأت ألصبحت يراها الناس ما تسترت منهم(

                                                           
  1221 ديث رقمحالبخاري  صحيح1
 فتح( 3/124) 423 ديث رقمحالبخاري  صحيح 2
 (2/1327فتح(، ومسلم )2/33البخاري ) صحيح 2
 (.1/247فتح( ومسلم ) 1/32البخاري ) صحيح 4
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يف البخاري يف قصة أسر املشركني خلُبيب األنصاري رضي هللا عنه، وسياقها طويل، وفيها تقول ابنة ما  ومنه ا : 
الذي لبث خبيب عندهم أسرياً: وهللا ما رأيت أسريًا قط خريًا من خبيب، وهللا لقد وجدته يوماً  احلارث بن عامر

 .1يأكل من قطف عنب يف يده، وإنه ملوثق يف احلديد وما مبكة من مثر، وكانت تقول: إنه لرزق من هللا رزقه خبيباً 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كأسيد بن وق د ورد يف السنة كرامات كثرية ألولي اء هللا الصاحلني أصحاب  

حضري، وعباد بن بشري، وعاصم بن ثابت، وغري هؤالء كثري. وكذلك ثبتت كرامات كثرية للصاحلني من التابعني 
 2رضي هللا عنهم.

 فانكسرت سفينة يف البحر ركبنا: قال -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول موىل سفينة قصة فمن ذلك: 
 رسول موىل أنا احلارث أبا يا: فقلت به إال يرعين فلم أسد، فيها أمجة يف فطرحين ألواحها من لوحاً  فركبت السفينة

 على وضعين حىت الطريق ويهديين يغمزين زال فما شقي، مبنكبه وغمز رأسه فطأطأ ،-وسلم عليه هللا صلى- هللا
 .يودعين أنه فظننت ومههم الطريق

 ،"أمسع ما: "قال هللا، رسول أين أتشهد: املتنيب العنسي األسود له قال ملا فإنه اخلوالين مسلم أيب قصة ومنها 
 فيها، يصلي فوجدوه إليه فجاؤوا فيها وألقي له، فأوقدت بنار فأمر ،"نعم: "قال هللا، رسول حممداً  أن أتشهد قال
 أيب وبني بينه عمر أجلسهو  ،-وسلم عليه هللا صلى- النيب موت بعد املدينة فقدم وسالماً، برداً  عليه صارت وقد

 ".بإبراهيم فعل كما به فعل من حممد أمة يف أراين حىت ميتين مل الذي هلل احلمد: "وقال بكر،
 يا" دعائه يف يقول وكان البحرين، على -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول عامل كان احلضرمي بن والعالء  

 هللا ودعا فأجيب، والسقاء املاء عدموا ملا واؤ ويتوض يسقوا بأن هللا ودعا له، فيستجاب عظيم يا علي يا حليم يا عليم
 يروا ال أن هللا ودعا خيوهلم، سروج ابتلت ما املاء على كلهم فمروا خبيوهلم املرور على يقدروا ومل البحر اعرتضهم ملا

 .اللحد يف جيدوه فلم مات إذا جسمه
 صخر من حلد يف حمفوراً  قرباً  له ووجدوا قبل من معه كنت مل أكفاناً  ثيابه يف وجدوا القرين أويس مات وملا 

 .األثواب تلك يف وكفنوه فيه فدفنوه
 وقد الطفيل بن عامر فرآه رفع قتل ملا وكان عليه، يقدروا فلم جسده فالتمسوا شهيداً  قتل فهرية بن وعامر  

 .رفعته املالئكة فريون عروة وقال. رفع
 صائمة وكانت الفطر وقت كان فلما عطشاً  متوت فكادت ماء وال ادز  معها وليس مهاجرة أمين أم وخرجت 

 .عمرها بقية عطشت وما رويت حىت منه فشربت معلق دلو فإذا فرفعته رأسها على حساً  مسعت

                                                           
 فتح(. 3/133البخاري ) صحيح 1
 (201-2/217، اجلزء التاسع) للاللكائيواجلماعة  أهل السنةأصول اعتق اد شرح انظر كتاب 2
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 اجلهاد يف املسلمني على اشتد إذا احلرب وكانت قسمه، أبر هللا على أقسم إذا كان مالك بن والرباء  
 يوم كان فلما العدو، ينهزم أكتافهم منحتنا ملا عليك أقسمت رب يا: فيقول ربك ىعل اقسم براء يا يقولون

 .شهيداً  الرباء وقتل أكتافهم فمنحوا شهيد، أول وجعلتين أكتافهم منحتنا ملا رب يا عليك أقسمت: قال القادسية
 أيب بن وسعد .هيضر  فلم فشربه السم تشرب حىت نسلم ال: فقالوا منيعاً  حصناً  حاصر الوليد بن وخالد 

 وقف ملا أنه وذلك العراق وفتح كسرى هزم الذي وهو له استجيب إال قط دعا ما الدعوة مستجاب كان وقاص
 واسود عظيمة زيادة دجلة ازدادت وقد بالكلية، منها شيء حتصيل عليه وتعذر السفن من شيئاً  جيد ومل املدائن أمام

 البحر هذا قطع على عزمت قد إين أال" وقال الشاطئ على لناسا سعد فخطب مائها كثرة من بالزبد ورمت ماؤها
 أحد، عنه يتخلف مل الناس واقتحم دجلة بفرسه اقتحم مث" فافعل الرشد، على ولك لنا هللا عزم: "مجيعاً  فقالوا" إليهم

 وجعل والرجال انالفرس من املاء وجه يرى فال اجلانبني بني ما ملؤوا حىت األرض وجه على يسريون كأَّنا فيها فساروا
 .األرض وجه على يتحدثون كما املاء وجه على يتحدثون الناس

 بصرها أصاب: املشركون قال بصرها، وذهب اإلسالم إال فأبت هللا يف اإلسالم على الزنرية عذبت وملا 
 .بصرها هللا فرد" وهللا كال: "قالت والعزى الالت

 كانت إن اللهم: "فقال عليه كذبت ملا بصرها هللا فأعمى احلكم بنت أروى على زيد بن سعيد ودعا 
 .فماتت أرضها من حفرة ىف ووقعت فعميت" أرضها يف واقتلها بصرها فاعم كاذبة

 فلم -وجل عز- هللا فدعا مرات ست عليه فدخلوا املشهور الظامل احلجاج عن البصري احلسن وتغيب  
 .ميتاً  فخر يؤذيه كان اخلوارج بعض على ودعا يروه،

 -وجل عز- هللا ودعا ،"منة عليَّ  ملخلوق جتعل ال اللهم: "فقال الغزو يف وهو فرسه مات أشيم بن لةوص  
 .الفرس فمات سرجه فأخذ عارية فإنه سرجه خذ بين يا: قال بيته إىل وصل فلما فرسه، فأحيا

 هذا أضعاف ذكر وقد ،1 و تعداد هذا مثل املطر األمة، هذه لصاحلي حصلت اليت الكرامات من كثري ذلك غري إىل
 خصه فقد منه، التاسع اجلزء واجلماعة، السنة أهل اعتقاد أصول شرح كتابه يف الاللكائي القاسم أبو اإلمام بكثري

  2.إليه جعفلري  املزيد أراد فمن األولياء، بكرامات

                                                           
(. وقد ذكر مجلًة كبريًة منها أيضا يف كتابه الفرقان والنبوات .وانظر بستان العارفني للنووي يف ذكر مجلة من كرامات 11/122الفتاوى ) ةجمموعانظر:  1

 (213-211الصاحلني)
 (.201-2/217، اجلزء التاسع ) لكائيللالأهل السنة واجلماعة أصول اعتق اد شرح انظر كتاب  2
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 :تعاىل هلل صاحبها والية حبسب الكرامة عرفت  : نيةثاالقاعدة ال

مع الفرقان بني خوارق أولياء الرمحن  -ابتالء للعباد العادة ألوليائه وألعدائه أيضا  هللا تعاىل أن خترق شاء 
لذا كان ضابط الفرقان بني كرامات الصاحلني وخماريق املبطلني هو والية العبد لربه تعاىل   -وخوارق أولياء الشيطان

 من اخلوارق. وتقواه له، وصارت الوالية شرطا يف الكرامة وهبا تعرف وتتميز عن غريها
 َواَل  َعَلْيِهمْ  َخْوف   اَل  اَّللَِّ  أَْولَِياءَ  ِإنَّ  َأاَل  ﴿: تعاىل قوله يفه ؤ من هم أوليا هللا بني وقد الوالية، شرطها فالكرامة 

؛ 1املتقون منوناملؤ  هم أولياءه أن سبحانه أخرب فقد،  [32 - 32: يونس] ﴾يَ ت َُّقونَ  وََكانُواْ  َءاَمُنواْ  الَِّذينَ . حَيَْزنُونَ  ُهمْ 
 . كرامة من هللا تعاىلهلل وليا ليعترب خارقه   تقياً  مؤمناً  ارقاخل صاحب يكون أنفال بد 
فتكون الوالية ) اإلميان والتقوى ( هي املقياس إن كان اخلارق للعادة هو كرامة من هللا أو خوارق شيطانية من  

 . الوالية يف اشرط الكرامة وليست الكرامة يف شرط الواليةفتلبيس ابليس على بين آدم والعياذ باهلل . 
الويل أعطي الكرامات بربكة اتباعه للنيب صلى هللا عليه وسلم ، فال تظهر حقيقة الكرامة وماذاك إال ألن  

بريًئا من كل بدعة واحنراف عن شريعته صلى هللا عليه ، تباع النيب صلى هللا عليه وسلم اعًيا المر عليه إال إذا كان 
 2كة اتباعه يؤيده هللا تعاىل مبالئكته وروح منه .رب ، فبوسلم 

 القلوب يف اليت الباطنة األمور يف به وأمر أوجب فيما طاعته ملتزماً  به أخرب مصدقًا فيما هلل يكن مل فمن 
 ما ةالعاد خوارق من له حصل ولو هلل، ولياً  يكون أن عن فضالً  مؤمناً يكن  مل األبدان على اليت الظاهرة واألعمال

 بطهارهتا وغريها الصالة من الواجبات أداء من - احملظور املأموروترك لفعل تركه مع يكون ال فإنه حيصل؛ أن عسى
 .وعذابه سخطه إىل املقربة هللا عن لصاحبها املبعدة الشيطانية األحوال أهل من إال - وواجباهتا

 اصاحل يديه على جرى من يكون أن:  كرامة قاخلار  كون وشرط: "  الواسطية على السنية التنبيهات صاحب قال
 أعدائه من بل ، أوليائه من فليس  وسلم عليه هللا صلى حممداً  يتبع ومل ، وواليته هللا حمبة ادعى فمن ، للسنة امتبع

:  احلسن قال .( 21)آل عمران/  ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِبيوَن اَّللََّ فَاتَِّبُعوين حُيِْبْبُكُم اَّللَُّ   تعاىل قال كما الشيطان وأولياء
 على ومشى اهلواء يف طار لو الرجل أن على الدين أئمة اتفقت وهلذا ، اآلية هبذه هللا فامتحنهم هللا حمبة قوم   إدعى
 هو هللا فويل ، رسوله به هللا بعث الذي والنهي األمر عند وقوفه ينظر حىت؛  إسالم ال و بل  والية له يثبت مل املاء

                                                           
املكروهات. وانظر وه ذا يعين: أن كل مؤمن تقي فهو هلل ويل، وعالمته أداء الفراض والواجبات، وترك احملرمات، مث التقرب إىل هللا بفعل املستحبات وترك  1

 متهيد هذا البحث ففيه تفصيل بيان عن الويل والوالية.
 (241الوهاب سلفية ال وهابية ألمحد بن عبد العزيز احلصني )دعوة اإلمام حممد بن عبد  2
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 ﴾يَ ت َُّقونَ  وََكانُواْ  َءاَمُنواْ  الَِّذينَ .  حَيَْزنُونَ  ُهمْ  َواَل  َعَلْيِهمْ  َخْوف   اَل  اَّللَِّ  أَْولَِياءَ  ِإنَّ  َأاَل  ﴿ تعاىل قال كما التقي املؤمن
 1"[32 - 32: يونس]

 هلا كانت موافقة فإن، أن يعرض أقواله و أفعاله على الكتاب والسنة  ى من خترق له العادةالواجب علو   
إن كانت خمالفة لشيء من ذلك فليعلم أنه ، و  - سبحانه - هللا من وكرامة وصدق حق فهيفليحمد هللا وال يغرت ؛ 

  2خمدوع ممكور به قد طمع من الشيطان فلبس عليه .
 الوالية العبد ادعاء ألن ؛عند حصول الكرامة أو بدوهنا  الوالية يدعي ال أنوكذلك على صاحب الكرامة  

 رده الذي وما أعماله، من هللا قبله الذي ما يدري ال املؤمنف العمل، بقبول اجلزم لتعذر بالغيب رجم لغريه وأ لنفسه
 َوقُ ُلوبُ ُهمْ  َآتَ ْوا َما يُ ْؤتُونَ  َوالَِّذينَ  : فقال املتقني، املؤمنني أوليائه حال - وجل عز - هللا وصف ، وقد قبول غري من

 سألت وقد. (31 – 30:  املؤمنون) َسابُِقونَ  هَلَا َوُهمْ  اخْلَي ْرَاتِ  يف  ُيَسارُِعونَ  أُولَِئكَ * رَاِجُعونَ  مْ َرهبِِّ  ِإىَل  أَن َُّهمْ  َوِجَلة  
 ويسرقون؟ اخلمر يشربون الذين َأُهمُ :  فقالت اآلية هذه عن وسلم عليه هللا صلى النيب- عنها هللا رضي -عائشة

 أولئك منهم، يُقَبل أال خيافون وهم ويتصدقون، ويصلون ومونيص الذين ولكنهم الصديق؛ بنت يا ال،:  قال
 تُ زَكيوا َفاَل : تعاىل قوله يفعن ذلك  الكرمي القرآن هنى قدو  للنفس تزكية الوالية ادعاء يف إن مث  .اخلريات يف يسارعون
 .الوالية حلال منافٍ  وذلك [.22: النجم] ات ََّقىٰ  مبَنِ  َأْعَلمُ  ُهوَ  ۖ   أَنُفَسُكمْ 
 2.السلف حال خالف فهو حصوهلا؛ يف ويسعى يطلبها غايته، الكرامة تكون ال أنوعلى املؤمن  

 : حىت لو ظهر لويل صاحل : ليس كل خارق للعادة كرامةلثةالقاعدة الثا

حىت لو كان ،هلل ، وكان ما ظهر على يديه كرامة  ليس كل من ظهر على يديه أمر خارق للعادة كان ولياً 
 كن تصنيف أصحاب اخلوارق إىل عدة أقسام على النحو التايل:ميو  صاحلا ، 

ومبا أمرهم أن يؤمنوا به  -عز وجل-أناس صاحلون ملتزمون بالشريعة اإلسالمية ظاهرًا وباطنًا قد آمنوا باهلل  -1
 على وجل وخشية أن ال يتقبل منهم. عز وجل ا أمروا أن يعملوه ويعبدون هللاوعملوا مب

                                                           
 (211ة على العقيدة الواسطية لعبد العزيز الرشيد )يالتنبيهات السن 1
 (241قطر الويل من حديث الويل ) 2
 ahmad.com/node/692http://alانظر كرامات األولياء الشيخ/ ناصر بن حممد األمحد   2

 http://itopart.com/aloyouni/article/81.htmlموقع الدكتور سليمان العيوين الرمسي   -و الكرامات وضوابطها عند أهل السنة 
 (الشيخ / عبد اللطيف بن حممد احلسن 2وكرامات األولياء )

http://www.alsoufia.com/main/articles.aspx?article_no=1567 
 

http://alahmad.com/node/692
http://itopart.com/aloyouni/article/81.html
http://www.alsoufia.com/main/articles.aspx?article_no=1567
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قدوة يسريون على منهاجها، وال يدعون ألنفسهم مكانة  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  قد اختذوا من حياة
وأهل توفيقه وليس فوق هداية العبد  زائدة على أفراد األمة وال يزكون أنفسهم، فهؤالء هم أهل كرامة هللا عز وجل

 .كرامةعز وجل   لطاعة هللا

اطني إما عن طريق السحر أو ما شابه ذلك من الوسائل قسم فاسق استخدموا الشياطني واستخدمتهم الشي -2
خماريق من وباعوا دينهم مبا تقدمه هلم الشياطني  ، وا الشياطني أولياء من دون هللا عز وجلاحملرمة. فهؤالء قد اختذ

 ومبا تعينهم عليه من أعمال.
احملذورات احملرمة وهذا كاف يف وهذا الصنف قد يظهر على حقيقته أمام الناس ويهمل الواجبات الشرعية ويرتكب 

 . خالفة سلوكه لسلوك أولياء هللا عز وجلبيان حاله وأنه ليس أهاًل للكرامة وال للوالية مل

قسم كفار، استعملوا وسائل متعددة كالقسم السابق إال أن هؤالء يعملون ما يعملون إلفساد عقائد املسلمني  -2
هرون هلم من السحر والشعوذة، ما خيدعوهنم به مث يبثون فيهم عقائد فيظهرون هلم يف مظهر الزهاد الصاحلني ويظ

الشرك والضالل حتت ستار "الوالية" والناس ينخدعون مبا يرونه يظهر على يديه من األعمال الغريبة واملخاريق 
 العجيبة.

فهؤالء ال  ،ونوقسم عباد جهلة، أغواهم الشيطان، وهؤالء ليس لديهم من العلم الشيء الذي جيعلهم مييز  -4
 يفرقون بني ما هو كرامة، وما هو من خداع الشيطان.

فإذا رأوا أمراً غريباً أو مسعوا صوتاً ظنوا أن هذا ملك خياطبهم، وما علموا بأن الشيطان قد يتمثل يف صورة دابة، وكل 
 1 احلق والباطل.هذا من مكر الشيطان بعباد الكرامات والذين ليس لديهم من العلم الشرعي ما يفرقون به بني

 قد بل ، كرامة كونه يستلزم ال للعادة فاخلارق والعادة قد خترق لويل الرمحن وكذا قد خترق لويل الشيطان. 
 من الزمان آخر يف حيصل بدليل ما واستدراجاً  امتحاناً  يديه ىلع ذلك هللا ريجيُ  وقد األرض أهل أكفر يف يكون
 وتوسيع الزرع وإنبات املطر كإنزال غريه من خوارق العادات على جيريه ال ما يديه على هللا جيري الذي الدجال خروج
 . الشريفة األحاديث يف ثابت هو مما وغريها ونار وجنة وتضييقه الرزق

                                                           
 ( ، منهج الشيخ22) ،مقدمة حمقق الكتاب:أمحد محدانلاللكائي كرامات أولياء هللا( ،  132، 133-11/121الفتاوى البن تيمية ) ةجمموعانظر  1

 (344حممد رشيد رضا يف العقيدة لتامر حممد حممود متويل )
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فإن كانت اخلوارق دلياًل على والية هللا، فخرق العادة ليس دليال على الوالية وال يلزم أن يكون كرامة ، " 
ية الساحر والكاهن واملنجم واملتفرس ورهبان اليهود والنصارى وعباد األصنام، فإهنم جيري هلم فلتكن دلياًل على وال

 . 1"من اخلوارق ألوف، ولكن هي من ِقَبل الشياطني؛ فإهنم يتنزلون عليهم جملانستهم هلم يف األفعال واألقوال
 قال شيخ االسالم ابن تيمية:

 بعض أو األمور بعض يف مكاشفة عنه صدر قد أنه هلل ولياً  كونه داعتقا يف عمدهتم هؤالء من كثرياً  "وجتد 
 املاء على ميشي أو غريها أو مكة إىل اهلواء يف يطري أو فيموت، شخص إىل يشري أن: مثل للعادة، اخلارقة التصرفات

 بعض أن أو الناس، أعني عن أحياناً  خيتفي أن أو الغيب من األوقات بعض ينفق أو اهلواء، من إبريقاً  ميأل أو أحياناً 
 هلم غائب حبال أو هلم، سرق مبا الناس خيرب أو حاجته، فقضى جاءه قد فرآه ميت أو غائب وهو به استغاث الناس

 اتفق قد بل هلل، ويل صاحبها أن على يدل ما األمور هذه من شيء يف وليس األمور، من ذلك حنو أو مريض أو
 عليه هللا صلى هللا لرسول متابعته ينظر حىت به يغرت مل املاء على مشى أو اءاهلو  يف طار لو الرجل أن على هللا أولياء
 .وهنيه ألمره وموافقته وسلم

 صاحبها يكون قد كان وإن للعادة اخلارقة األمور وهذه األمور، هذه من أعظم -تعاىل - هللا أولياء وكرامات  
 وتكون واملنافقني الكتاب وأهل واملشركني الكفار من ريلكث تكون اخلوارق هذه فإن هلل ، عدواً  يكون فقد هلل ولياً 

 يعترب بل هلل، ويل أنه األمور هذه من شيء له كان من كل أن يظن أن جيوز فال الشياطني من وتكون البدع ألهل
 اإلميان وحبقائق والقرآن اإلميان بنور ويعرفون والسنة، الكتاب عليها دل اليت وأحواهلم وأفعاهلم بصفاهتم هللا أولياء

 . الظاهرة اإلسالم وشرائع الباطنة
 اليت واحلشوش احلمامات إىل يأوي أو الشيطان حيبها اليت واخلبائث للنجاسات مباشراً  الشخص كان فإذا 
 البول يشرب أو وفواسق خبائث هي اليت الكالب وآذان والزنابري، والعقارب احليات يأكل أو الشياطني حتضرها

 ناحية إىل يسجد أو إليها ويتوجه باملخلوقات فيستغيث هللا غري يدعو أو الشيطان حيبها يتال النجاسات من وحنوه
 إىل يأوي أو النجسة واملواضع املزابل إىل يأوي أو النريان أو الكالب يالبس أو العاملني لرب الدين خيلص وال شيخه
 مساع عليه ويقدم عنه وينفر القرآن مساع يكره أو املشركني أو والنصارى اليهود من الكفار مقابر إىل والسيما املقابر،
 عالمات ال الشيطان أولياء عالمات فهذه الرمحن كالم مساع على الشيطان مزامري مساع ويؤثر واألشعار األغاين
 . الرمحن أولياء

 قذف قد فيكون الشيطانية واألحوال الرمحانية األحوال بني فارقاً  الباطنة اإلميان حبقائق خبرياً  الرجل كان وإن 
 َوجَيَْعلْ  َرمْحَِتهِ  ِمنْ  ِكْفَلنْيِ  يُ ْؤِتُكمْ  ِبَرُسولِهِ  َوآِمُنوا اَّللََّ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي يَها يَا : ﴿تعاىل قال كما نوره من قلبه يف هللا

 البخاري يف الذي الصحيح احلديث تقدم وقد ...(27: )احلديد﴾ َرِحيم   َغُفور   َواَّللَُّ  َلُكمْ  َويَ ْغِفرْ  ِبهِ  مَتُْشونَ  نُوراً  َلُكمْ 
                                                           

 (.213تيسري العزيز احلميد للشيخ سليمان بن عبد هللا آل الشيخ ) 1
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 الذي وبصره به يسمع الذي مسعه كنت أحببته فإذا أحبه حىت بالنوافل إيل يتقرب عبدي يزال ) ال: فيه قال وغريه،
 ألعطينه، سألين ولئن ميشي، ويب يبطش ويب يبصر ويب يسمع فيب هبا، ميشي اليت ورجله هبا يبطش اليت ويده به يبصر

 وأكره املوت يكره املؤمن، عبدي نفس قبض يف ترددي فاعله أنا شيء يف ترددت وما ألعيذنه، استعاذين نولئ
 . 1منه( له بد وال مساءته

 اجليد الدرهم بني الصرييف يفرق كما الشيطان وأولياء الرمحن أولياء حال بني فرق هؤالء من العبد كان فإذا 
 بني الفروسية يعرف من يفرق وكما الرديء، والفرس اجليد الفرس بني يلاخل يعرف من يفرق وكما املزيف، والدرهم
 األمني الصادق حممد بني فيفرق الكذاب، املتنبئ وبني الصادق النيب بني الفرق جيب أنه وكما واجلبان، الشجاع

 احلارثو  األسدي وطليحة العنسي واألسود الكذاب، مسيلمة وبني وغريهم واملسيح وموسى العاملني رب رسول
 2". الضالني الشيطان وأولياء املتقني هللا أولياء بني يفرق وكذلك الكذابني، من وغريهم الرومي، وباباه الدمشقي،
ماهو حممود ومنها ماهو مذموم ومنها ماهو فمنها  ليست يف احلكم واحلال سواء ،  خوارق العادات و

 الصاحلة األعمال من كان الدين يف مطلوبة فائدة به حصل إن تأثرياً  أو كان كشفاً  اخلارق ، يقول ابن تيمية :"مباح
 تقتضي اليت الدنيوية هللا نعم من كان مباح أمر به حصل وإن مستحب، وإما واجب إما وشرعاً، ديناً  هبا املأمور
 كقصة البغض، أو للعذاب سبباً  كان تنزيه هنى أو حترمي هنى عنه منهي هو ما يتضمن وجه على كان وإن شكراً،
 عقل نقص أو تقليد أو الجتهاد معذوراً  صاحبها يكون قد لكن ،2باعوراء بن بلعام  : منها فانسلخ اآليات أويت الذي
 .4 العابد برح جنس من فيكون ضرورة، أو عجز أو حال غلبة أو أوعلم

 عنه منهياً  اءدع هللا يدعو أن مثل فاألول مقصوده، إىل يعود وقد اخلارق سبب إىل يعود قد  [ النهي ]  و   
 األعمال ومثل  [ 22  : األعراف ]     اْلُمْعَتِدينَ  حيُِبي  الَ  ِإنَّهُ  َوُخْفَيةً  َتَضريعاً  َربَُّكمْ  اْدُعواْ      : تعاىل قال وقد  . عليه اعتداء
 . تأثرياً  أو كشفاً  أورثت إذا عنها املنهي

                                                           
 (11/240، فتح الباري ) 3202صحيح البخاري،كتاب الرقاق، باب التواضع،حديث  1
 (.423بن اجلوزي)، تلبيس ابليس ال (214-11/212فتاوى )الجمموع  ، (2/277الفرقان)انظر  2
َناهُ  الَِّذيَ  نَ َبأَ  َعَلْيِهمْ  َواْتلُ : ) (133-132األعراف) سورة يف تعاىل قال 3 َنا َوَلوْ * اْلَغاِوينَ  ِمنَ  َفَكانَ  الشَّْيطَانُ  فَأَتْ بَ َعهُ  ِمن َْها فَانَسَلخَ  آيَاتِنَا آتَ ي ْ  هِبَا َلَرفَ ْعَناهُ  ِشئ ْ

بُواْ  الَِّذينَ  اْلَقْومِ  َمَثلُ  ذَِّلكَ  يَ ْلَهث تَ ت ْرُْكهُ  أَوْ  يَ ْلَهثْ  َعَلْيهِ  حَتِْملْ  ِإن اْلَكْلبِ  َكَمَثلِ  َفَمثَ ُلهُ  َهَواهُ  ات ََّبعَ وَ  اأَلْرضِ  ِإىَل  َأْخَلدَ  َوَلِكنَّهُ   َلَعلَُّهمْ  اْلَقَصصَ  فَاْقُصصِ  بِآيَاتَِنا َكذَّ
 علما ويتأ امرئ، ابن أو باعراء أو باعوراء بن بلعم أو بلعام وامسه البلقاء، مدينة من أو ،سرائيل،من بين إاجلبارين بلد من الكنعانيني من إنه قيل (.يَ تَ َفكَُّرونَ 

 ولكنه كفر، ، وقيل كان مستجاب الدعوة،وقيل كان قد علم اسم هللا األعظم الذي إذا دعي به أجاب  زمانه ويف قبله الرسل على املنزلة اَّللّ  كتب ببعض
 .(202/ 3( ، تفسري القرطيب ) 72 /1تفسري الطربي) : تفصيل خربه انظر ، ويف معاونة أعداء هللا استعملها يف معصية هللا و  ، ظهره وراء بذلك ونبذها

 مل أجد له ترمجة أو عنه خربا غري ما ذكر ابن تيمية من أنه عابد جاهل . 4



 ~25 ~ 

 

 وأعوان العدو كخفراء هبمته ويعينه باإلعانة، ظامللل يدعو أو يستحقه ال مبا غريه على يدعو أن والثاين   
 ال نقصاً  والناقصني يعذرون، حبيث غلبة واملغلوبني اجملانني عقالء من صاحبه كان فإن األحوال؛ ذوي من الظلمة
 . فيه يعذرون ال وما فيه يعذرون ما املوضع هذا غري يف بينت وقد . برحية كانوا عليه يالمون

 فإما عنه، منهي ملقصود أو عنه منهي وجه على خبارق أتى من فإن بلعامية، كانوا قادرين عاملني كانوا وإن   
 . كبلعام للكذب متعمداً  يكون أو كربح، عنه معفواً  معذوراً  يكون أن

 يف مذموم وال حممود ال ومباح الدين، يف ومذموم الدين، يف حممود  :  [ أقسام ثالثة ]  اخلارق أن فتلخص   
 فيها منفعة ال اليت املباحات كسائر كان منفعة فيه يكن مل وإن نعمة، كان منفعة فيه املباح كان إنف الدين؛

 1". والعبث كاللعب

 السحرة وخوارق الشيطانية األحوالبني و  تعاىل هللا من هبة هي اليت املؤمن كرامة بني تفريقال عدمإن  
ومن مث  الشيطان وويل هللا ويل حقيقة يف باطلة اعتقادات يف يوقع،  وجنده الشيطان عمل من هي اليت والدجالني

 الضالل وعلماء العوام عند خاصة العظيم اخلطأ هذا بوقوع يشهد املعاصر الواقع و ،يوقع يف الشرك باهلل تعاىل
 رةللفج الكرامات فأثبتوا، كرامة هو للعادة خارق كلأن   فاعتقدوا األولياء كرامات إثبات يف غلوا حيث لاواجله

 ، املكذوبة احلكايات على ذلك إثبات يف واعتمدوا ، الشيطان أولياء من بل تعاىل هللا أولياء من ليسوا ومن والفساق
 الصوفية الطرق خيمشا من والدجالني واملشعوذين للسحرة الكرامات فادعوا ، الشيطانية واخلوارق ، واملنامات
 الكون يف التصرف إليهم واونسب هم.قبور  على األضرحة وبنوا ، تاً وأموا أحياء هللا دون من عبودهم حىت واملنحرفني

 2.واألغواث األقطاب ومسوهم منهم والغوث املدد وطلب دعاهم نمل احلوائج وقضاء
لذا  . وكذلك سعى الشيطان يف إغواء العباد اجلهال بأن خيرق هلم العادة ليغرتوا بأعماهلم ويغرت اجلهال هبم 

هنا قد تكون من الشيطان استدراجا أل ؛ صاحل لويل ظهر لو حىت كرامة للعادة خارق كل ليس جيب أن نتنبه أن
 وإضالال.
 يقول ابن تيمية : 
أن العادة قد تنخرق بفعل الساحر واملنجم واملشعوذ والكاهن؛ إذ هؤالء قد يكون ألحدهم القرين من  إذ... 

مع، ومن هؤالء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى الشياطني فيخربه ببعض األمور املغيبة مما يسرتقه من الس

                                                           
 (.13( ، النبوات )11/132الفتاوى) ةجمموع 1
 ( 1021/ 2الم لغالب عواجي ) انظر فرق معاصرة تنتسب إىل االس 2
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وغري ذلك مما ال يكون يف ذلك املوضع، ومنهم من يطري به اجلين إىل مكة أو بيت املقدس أو غريمها، ومنهم من 
حتمله عشية عرفة مث تعيده من ليلته، ومنهم من يستغيث مبخلوق إما حي أو ميت سواء كان ذلك املخلوق مسلماً 

ستغاث به، ويقضي بعض حاجته، ومن هؤالء من يتصور له أو ن
ُ
صرانيًا أو مشركًا فيتصور الشيطان بصورة ذلك امل

الشيطان ويقول له: أنا اخلضر، ورمبا أخربه ببعض األمور، وأعانه على بعض املطالب، ومنهم من ميوت هلم امليت 
، ويقضي الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق فيأيت الشيطان بعد موته على صورته وهم يعتقدون أنه ذلك امليت

بامليت، ومنهم من يرى عرشًا يف اهلواء وفوقه نور ويسمع من خياطبه ويقول: أنا ربك، ومنهم من يرى أشخاصًا يف 
اليقظة يدعي أحدهم أنه نيب أو صديق أو شيخ من الصاحلني، ويكون من الشياطني، ومنهم من يرى ذلك عند قرب 

ه، فريى القرب قد انشق وخرج إليه صورة، فيعتقدها امليت وإَّنا هو جين تصور بتلك الصورة إىل أمثال هذه الذي يزور 
ومن  ؛ إذ كلها من طريق الشيطان وبواسطته األمور الكثرية اليت يطول وصفها، واإلميان هبا إميان باجلبت والطاغوت

 .حيله 
 إليه، يقربه مما ويزيده ويرضاه حيبه ما على يعينه أن مبثل عبدا هللا يكرم فلم االستقامة؛ لزوم الكرامة غاية وإَّنا 

 وامللك القدرة جنس من هو ما ومنها كاملكاشفات، العلم جنس من هو ما منها اخلوارق أن وذلك درجته؛ به ويرفع
 لمالع من الظاهر يف الناس يعطاه ما جنس عن الغىن جنس من هو ما ومنها للعادات، اخلارقة كالتصرفات

 ويقربه ويرضاه، هللا حيبه ما على به استعان إن األمور هذه من لعبده هللا يؤتيه ما ومجيع والغىن، واملال والسلطان
 به استعان وإن درجته، وعلت ورسوله، هللا إىل وقربا رفعة، بذلك ازداد ورسوله؛ به، هللا ويأمره درجته، ويرفع إليه،
 تعاىل هللا يتداركه مل فإن والعقاب، الذم، بذلك استحق والفواحش والظلم، ،كالشرك ورسوله؛ عنه، هللا هنى ما على

 كما بسلبها، تارة اخلوارق أصحاب يعاَقب ما كثريا وهلذا املذنبني؛ من كأمثاله كان وإال ماحية، حسنات أو بتوبة،
 وتارة العامة، إىل خلاصةا الوالية من فُينقل التطوعات، بسلب وتارة علمه، العامل ويسلب ملكه، عن امللك يعزل
 عن يرتد هؤالء من كثريا فإن شيطانية، خوارق له فيمن يكون وهذا اإلسالم، عن يرتد وتارة الفساق، درجة إىل ينزل

 عز هللا أن منهم يظن من ويظن هللا، أولياء كرامات من يظنها بل شيطانية هذه أن يعرف ال منهم وكثري اإلسالم،
 مل وتصرفا وماال ملكا عبدا أعطى إذا هللا أن يظن كمن ذلك على حياسبه مل دةعا خرق عبدا أعطى إذا وجل

 عموم من يكون فهذا عنها، منهيا وال هبا مأمورا ال مباحة أمور على باخلوارق يستعني من ومنهم عليه، حياسبه
 .املقتصدون األبرار وهم األولياء

 ما كثريا اخلوارق كانت وملا. امللك النيب من أعلى الرسول العبد أن كما هؤالء من فأعلى املقربون السابقون وأما
: الذنوب من يتوب كما تعاىل هللا ويستغفر ذلك مثل من يتوب الصاحلني من كثري كان الرجل، درجة هبا تنقص
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 جيعلها وال عندها، يقف ال أن السالك املريد يأمر وكلهم زواهلا، هللا فيسأل بعضهم على وتعرض والسرقة كالزنا
  ...هبا تغويهم الشياطني من باحلقيقة كانت إذا فكيف كرامات، أهنا ظنهم مع هبا، يتبجح وال ته،مه
 من وأعرف فيها، دخل الذي الشيطان خياطبه وإَّنا املنافع، من فيها مبا النباتات ختاطبه من أعرف فإين: يقولو 

 صيد يقصد من وأعرف ذلك، فيذهب الكرسي آية فيقرأ هللا؛ ويل يا لك هنيئا: وتقول والشجر احلجر خياطبهم
 يف يدخل كما فيها دخل قد الشيطان ويكون الفقراء، يأكلين حىت خذين: وتقول وغريها، العصافري فتخاطبه الطري

 وكذلك وبالعكس، يفتح مل وهو خارجه نفسه فريى مغلق؛ وهو البيت يف يكون من ومنهم بذلك، وخياطبه اإلنس
 من ذلك ويكون يطلبه من عنده حتضر أو أنوار به متر أو بسرعة، وأخرجته أدخلته قد اجلن وتكون املدينة أبواب يف

 خماطب خياطبه من وأعرف كله؛ ذلك ذهب مرة بعد مرة الكرسي آية قرأ فإذا صاحبه بصورة ويتصورون الشياطني،
 أن مثل اخلوارق، له ويظهر وسلم، يهعل هللا َصلَّى النيب به بشر الذي املهدي بأنه ويعده هللا، أمر من أنا: له ويقول
 أراد، حيث ذهب مشاال أو ميينا اجلراد أو الطري ذهاب بقلبه خطر فإذا اهلواء، يف واجلراد الطري يف تصرف بقلبه خيطر
 إىل وحتمله الظاهر، يف منه حركة غري من أراد ما له حصل ذهابه أو نومه أو املواشي بعض قيام بقلبه خطر وإذا
: نفسه يف فيقول زيارتك، أرادوا الكروبيون املالئكة هذه: له وتقول مجيلة، صورة يف بأشخاص وتأتيه ه،ب وتأيت مكة

 يف تنبت أنك املهدي أنت أنك عالمة: له ويقول بلحى، فيجدهم رأسه فريفع! املردان؟ بصورة تصوروا كيف
 الحتاج منه أعرفه ما ذكرت لو عواس باب وهذا الشيطان، مكر من وكله ذلك وغري ويراها، فتنبت شامة؛ جسدك

 .كبري جملد إىل
نَسانُ  فََأمَّا: تعاىل قال وقد  رِْزَقهُ  َعَلْيهِ  فَ َقَدرَ  ابْ َتاَلهُ  َما ِإَذا َوأَمَّا. َأْكَرَمنِ  َريبِّ  فَ يَ ُقولُ  َونَ عََّمهُ  فََأْكَرَمهُ  َربيهُ  ابْ َتاَلهُ  َما ِإَذا اإْلِ

 ما على وتنبيه القول، هذا مثل عن زجر: وتنبيه زجر فيها( كال) ولفظ ،[13 - 12: الفجر] َأَهاَننِ  َريبِّ  فَ يَ ُقولُ 
 هبا، له مكرما وجل عز هللا يكون كرامة تعد دنيوية نعم له حصل من كل ليس أنه وذلك بعده، به ويؤمر به خيرب
 النعم يعطي فقد راء،والض بالسراء عبده يبتلي سبحانه هو بل بذلك، له مهينا يكون ذلك عليه قدر من كل وال

 مرتبته بذلك تنقص لئال ويواليه حيبه من منها حيمي وقد بذلك، ليستدرجه عنده كرمي هو وال حيبه، ال ملن الدنيوية
 1.منه يكرهه فيما بسببها يقع أو عنده

هللا  استقر عند العامة أن خرق العادة يدل على أن من وقع له ذلك من أولياء: "  ابن حجر العسقالين يقولو 
تعاىل، وهو غلط ممن يقوله؟ فإن اخلارق قد يظهر على يد املبطل من ساحر وكاهن وراهب، فيحتاج من يستدل 
بذلك على والية أولياء هللا تعاىل إىل فارق، وأوىل ما ذكروه أن خيترب حال من وقع له ذلك، فإن كان متمسكاً 

 .2"وباهلل التوفيق ال فالباألوامر الشرعية والنواهي كان ذلك عالمة واليته، ومن 
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 .والوقوف عند حدوده  إليه،مستمد من حمكم التنزيل الذي جيب االحتكام  وهذا ضابط  دقيق
تالعب الشيطان ببعض العباد اجلهلة ليصدهم عن السنة وطلب العلم املرضي عند رب  على يدلَّ  ومما 

 فسأل انقطع مث شيخه، جملس حيضر كان أنه يناملريد بعض عن كيحُ  - هللا رمحه - احلاج ابن هقالالعاملني ما 
 !النقطاعك؟ املوجب ما فسأله فحضر إليه فأرسل ،"عافية يف هو: "له فقالوا عنه الشيخ

 كيفية عن فسأله". احلضور إىل تدعو حاجة فال وصلت قد واآلن أصل، لكي أجيء كنت سيدي يا: "فقال
 أن فلعلك أبداً، دخلتها ما وهللا بين، يا: "الشيخ له فقال". نةاجل يف ورده يصلي ليلة كل يف أنه: "فأخربه!! وصوله
 ".نعم: "قال". أنت دخلتها كما أدخلها أن لعلي معك فتأخذين علي تتفضل

 الذي الطائر هذا: "للشيخ املريد فقال الباب عند فنزل طائر جاء العشاء بعد كان أن فلما املريد، عند الشيخ فبات
 ".اجلنة إيل ظهره علي ليلة كل يف حيملين

 وقعد ليصلي املريد فقام الشجر، كثري موضع يف هبما نزل مث ساعة هبما الطائر ظهر على واملريد الشيخ فركب
"!!. ص الة اجلنة يف ليس و هذه اجلنة بين يا: "الشيخ فقال ،!"الليلة؟ تقوم أما سيدي، يا: "املريد له فقال الشيخ،

 .قاعد والشيخ يصلي املريد فبقي

: الشيخ له فقال". موضعنا إيل نرجع بنا قم: "للشيخ املريد فقال ونزل، الطائر جاء الفجر طلع لماف 
 األرض أن أراهم حيت ويصيح بأجنحته يضرب الطائر فجعل". منها وخيرج اجلنة يدخل أحدا رأيت ما اجلس،"

 عليك، يضحك هذا: "الشيخ له الفق". شيء منه علينا جيري لئال بنا قم: "للشيخ يقول املريد فبقي. هبم تتحرك
 مها وإذا الضوء، تبني أن إىل كذلك وبقيا الطائر فذهب القرآن، يقرأ الشيخ فاستفتح ،"اجلنة من خيرجك أن يريد
 1"!.إليها الشيطان أوصلك اليت اجلنة هذه: "له وقال املريد الشيخ فصفح حوهلما، والنجاسات والعذرة مزبلة علي

 : ال ختالف أمًرا من أمور الدين امةالكر : رابعةالقاعدة ال

كان البد من ضبط هذا ،  أولياء الشيطان  : ملا كانت خوارق العادات جتري ألولياء هللا وكذلك خترق ألعدائه
 .وال تضبط األمور وال توزن إال مبيزان الشرع وضابطه ، اخلارق ليفرق بينه وبني اخلارق الشيطاين

 فهي أحواهلم، خمتلف ىعل وجارية املكلفني، مجيع يف عامة أهنا كما الشريعة إن: "- هللا رمحه - الشاطيب يقول
 الباطن جهة من جاءنا ما كل نرد فإليها مكلف، كل جهة من الشهادة وعامل الغيب، عامل إىل بالنسبة أيضاً  عامة
 .2"الظاهر يف ما كل إليها نرد كما
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بإميانه و تقواه ، ويلزم من ذلك أن ال ختالف ما   - عز وجل-و الكرامة حيصل عليها الويل بسبب طاعته هلل  
 كان سبباً يف حصوهلا.

، احل يقول له : قد أحبت لك احلرامفلو رأى يف املنام أو يف اليقظة أن شخصًا يف صورة نيب أو ملك أو ص 
أن  مل يصدقه. فإن ذلك من الشيطان إذ،أو حرمت عليك احلالل ، أو أسقطت عنك التكاليف ، أو حنو ذلك 

باقية إىل يوم القيامة من غري نسخ فما رأى اإلنسان يقظًة أو منامًا خيالف ذلك فينبغي أن  -عز وجل-شريعة هللا 
  1يعرف أنه من الشيطان .

 يقول ابن تيمية :
" إن كثرياً ممن يظن به أنه حصل له هذا الكشف يكون ظانًا يف ذلك ظنًا ال يغين من احلق شيئًا وأهل 

ملخاطبات يصيبون تارة ، وخيطئون أخرى ، وهلذا وجب عليهم أن يعتصموا بكتاب هللا ، وسنة املكاشفات وا
، وأن يزنوا مواجيدهم ومشاهداهتم وآراءهم ومعقوالهتم بكتاب هلل وسنة رسوله وال  صلى هللا عليه وسلمرسوله 

الكتاب والسنة لكان مستغنياً عن  ولو كان أحد يأتيه من هللا ما ال حيتاج  إىل عرضه على .يكتفوا مبجرد ذلك ..
 . 2يف بعض دينه ، وهذا من أقوال املارقني "  صلى هللا عليه وسلمالرسول 

 باآليت:، وتفصيل ذلك  الدين أمور من أمًرا ختالف أال جيب يف الكرامةلذلك 

 مل العبادات من شيء التزام أو ، احملرمات من شيء فعل أو ، الواجبات من شيء ترك على تشتمل ال أن:  أوال    
 .الشرع التزامه يف يأذن

 وكأن ، يقظة وسلم عليه هللا صلى النيب لقيا كدعوى ، وقوعه عدم الشريعة يف ُعِلم ما على تشتمل أال:  ثانياً      
 أسقطت أو احلالل، لك وأحللت ، احلرام لك أحبت قد:  له يقول صاحل أو ملك أو نيب صورة على شخصاً  يرى

 . فالتكالي عنك

، أو إعانة الظلمة ، أو االعتداء على عباد هللا وظلمهم وجل عز - هللا معصية على بالكرامة يستعني أال:  ثالثاً      
 2.والدعاء هلم
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 كالكرامات ظواه رها يف تكون قد أهنا وذلك ، نفسها يف بطالهنا على دليل للشريعة اخلوارق خمالفة: "  الشاطيب قال
كما حكى عياض عن الفقيه أيب مبسرة املالكي أنه كان ليلة مبحرابه . الشيطان أعمال من بل ؛ كذلك توليس ،

يصلي ويدعو ويتضرع وقد وجد رقة فإذا احملراب قد انشق وخرج منه نور عظيم مث بدا له وجه كالقمر وقال له متالء 
 عبد عن حُيكى كماو  هللا.اذهب يالعني عليك لعنة  :وقال له ،يهاميسرة فأنا ربك األعلى . فبصق فمن وجهي ي

 نودي مث ، ش رب حىت الرذاذ شب ه عليه وأمطرت أقبلت قد سحابة فإذا ، شديداً  عطشاً  عط ش أنه اجلي الين القادر
.  السحابة فاضمحلت ". يالعني اذهب: " له فقال"  احملرمات لك أحللت وقد ، ربك أنا!   يافالن: "  سح ابة من

 َحَكماً  الشرع يكن مل لو وأشباه ه هذا" .  احملرمات لك أحللت قد: "  بقوله:  قال ؟ ليسإب أنه عرفت بَِ :  له وقيل
  . 1" شيطانية أهنا عرف ملا فيه

وقد وردت مجلة من أقوال العلماء يف ضبط الكرامة بضوابط الشرع احلنيف واشرتاط أال ختالف أمرا من أمور  
مين بال حماباة : ال حتتجّن علي بأمساء الرجال و تقول قد قال إبراهيم وامسع "إبراهيم احلريب :  ولق:  الدين من ذلك

بن أدهم ، قد قال بشر احلايف ، من احتج برسول هللا صلى هللا عليه وسلم و بأصحابه رضي هللا عنهم أقوى حجة 
 .."2 

ال بشاهدين : الكتاب نه ليقع يف قليب النكتة من نكت القوم فال أقبلها إإ يقول الشيخ أبو سليمان الداراين :
علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة ، فمن مل يقرأ الكتاب ويكتب "يقول أبو القاسم اجلنيد رمحه هللا :و  والسنة .

و عمرو بن جنيد :" وكل وجد ال يشهد بأ " ويقولاحلديث ال يصلح له أن يتكلم يف علمنا ، أو قال ال يقتدى به .
 . 3" له الكتاب والسنة فهو باطل 

 القاعدة اخلامسة : كرامات الصاحلني هي من آيات النبيني :    

 الكرامة ألن لألنبياء؛ معجزة احلقيقة يف هو األولياء كرامات املتبوع؛ فوقوع للنيب آية فالكرامة اليت وقعت للويل هي
 متابعتهم ربكةب إال هلم حتصل مل الكرامات تلك وألن . صحيح طريق النيب هذا طريق أن وجل عز هللا من شهادة

 بأنه للويل كالشهادة ألهنا ، بدينه الويل متسك الذي للرسول معجزة إن الكرامة ؛هديهم على وسريهم ألنبيائهم،
  . حق على
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،  اتبعوه الذي النيب نبوة على دليال كانت بآية أتوا اذا االنبياء أتباع املؤمنون وكذلكيقول شيخ االسالم ابن تيمية :" 
 له قال ملا مسلم أبو كان وهلذا .االنبياء آيات من تكن مل عارضهم ومىت ،يعارضهم أن النيب يصدق ال من ميكن فال

 فصارت النار يف فألقاه نعم قال هللا رسول حممدا أن أتشهد قال أمسع ما قال هللا رسول أين أتشهد العنسي االسود
 مجلة من فهي نبوته ولثبوت ،رسوال احممد نأ مقوهل يف لصدقهم مستلزمة هي الصاحلني فكرامات . وسالما بردا عليه

 1"و آياهتم... نبياءاأل آيات

 ملا ذلك لوال فإنه ،بنبوهتم اخلرب ولصدق لنبوهتم مستلزمة فإهنا نبياءاأل آيات مجلة من هي األولياء آياتويقول:" 
 2"كرامات هلم تكن ومل أولياء هؤالء كان

 نإف،  آياهتم من أتباعهم على يظهر ما ويكون ،اتباعهم على مثله يظهر ما االنبياء آيات من أن تبني فقدويقول:" 
 مل بنبوهتم خيرب مل وإذا ، بنبوهتم أخرب ملن اال اآليات تلك تكون ال،  له مستلزم فهو بنبوهتم يشهد مبن خمتص ذلك
 .الدليل عدم عليه ولاملدل عدم فإذا ،عليه للمدلول مستلزما يكون أن وهو الدليل حد وهذا .اآليات تلك له تكن
 شرب الوليد بن خالد أن ذكر كما، الرسول وصدق االسالم صحة على داللة باآليات يأيت من السلف من وهلذا
 2" يضره ومل آية منه طلب ملا السم

ا ويقول الشاطيب:"مجيع ما أعطيته هذه األمة من املزايا والكرامات، واملكاشفات والتأييدات وغريها من الفضائل ؛ إَّن
هي مقتبسة من مشكاة نبينا صلى هللا عليه وسلم لكن على مقدار االتباع . فال يظن ظان أنه حصل على خري 
بدون وساطة نبوته ؛ كيف وهو السراج املنري الذي يستضيء به اجلميع، والعلم األعلى الذي يهتدى يف سلوك 

 4الطريق."

 نبياء الصغرى دون الكربى :القاعدة السادسة : كرامات الصاحلني قد تشارك آيات األ

 فكما أهنم ال يبلغون يف الفضيلة والثواب مبلغهم ، فال تبلغ كراماهتم مبلغ آياهتم، الويل دون النيب والرسول 
: كربى وصغرى ،  نبياءإذ آيات األ فكرامات الصاحلني تشارك آيات النبيني يف جنس اآليات الصغرى ،  . 2
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ختتص بالكربى ، كما تنفرد آيات و نبيني يف جنس الصغرى، وتنفرد آيات النبيني وكرامات الصاحلني تشارك آيات ال
 ر هذه اآليات . اقدمالنبيني وختتص عن كرامات الصاحلني من جهة 

 :متحدثا عن خوارق العادات يقول ابن تيمية رمحه هللا

 والكهان كالسحرة والفجار رالكفا خوارق مث ،الصاحلني كرامات مث ، األنبياء آيات:  ثالثة املراتب فيقال" 
 .املسلمني من والضالل الكتاب وأهل املشركني لبعض حيصل وما

 فإهنم األنبياء معجزات من خوارقهم فتلك،  عنها خيرجون ال األنبياء طريق إىل يدعون الذين الصاحلون أما 
 يد على جرى أنه قدر إذا فهؤالء ،هذا لنا حيصل مل نتبعهم مل ولو االنبياء باتباع هذا لنا حصل إَّنا حنن يقولون
 ،إبراهيم على صارت كما مسلم أيب على وسالما بردا النار صارت كما لألنبياء جرى ما جنس من هو ما أحدهم

 أو،  وسلم عليه هللا صلى للنيب املواطن بعض يف جرى كما الصاحلني من لكثري والشراب الطعام هللا يكثر وكما
 ومع،  اإلرهاص من تقدمهم ما مبنزلة معجزاهتم من أيضا وهي ، لألنبياء أحياه كما الصاحلني لبعض ميتا هللا إحياء
 يف يبلغون ال أهنم كما ، املرسلني معجزات مثل قط أحد كرامات تبلغ فال واملرسلني األنبياء دون فاألولياء هذا

 1"...أعماهلم بعض يف ميشاركوهن قد كما بعضها يف يشاركوهنم قد ولكنهم ، درجاهتم إىل والثواب الفضيلة

 ملن تكون إَّنا فإهنا االنبياء آيات من أيضا فهي االولياء كرامات وأما ويقول رمحه هللا موضحا ومبينا :"
 الصاحلني من معتادة االولياء كرامات فإن وأيضا ، بالنبوة هلم الشاهد صدق على دليل فهي،  بالرسالة هلم شهدت

 يكن مل صخرة من الدابة وخروج حية العصا وانقالب بالقرآن واإلتيان القمر اقفانشق،  ذلك فوق االنبياء تاومعجز 
  فََأرَاُه اآْلَيََة اْلُكب َْرى   تعاىل قال كما وكبار صغار آياهتم ولكن ،الطني من الطري خلق وكذلك،  لالولياء مثله

 ْن َآيَاِت َربِِّه اْلُكب َْرى َرَأى مِ  َلَقدْ   حممد نبيه عن وقال ،وصغرية كبرية آية تعاىل فلله (،20)النازعات/
 . هبم خمتصة الكربى فاآليات (17)النجم/

 لكن،  الصاحلني من واحد لغري وجد قد فهذا الطعام تكثري مثل للصاحلني تكون فقد الصغرى اآليات وأما
 ما جنس من ريهملغ يوجد فقد،  يسري شيء من اجليش أطعم أنه سلم و عليه هللا صلى للنيب وجد كما يوجد مل

 القمر وانشقاق بالقرآن كاإلتيان ملثلهم يكون فال اآليات ِبنس إما خمتصون فهم ، قدره يف مياثلون ال لكن هلم وجد
 مسلم أبا فإن اخلليل كنار وكيفيتها بقدرها وإما الطري، كهيئة الطني من خيلق وأن البحر وانفالق حية العصا وقلب

 فهو،  وصفوها كما عظمتها يف ابراهيم نار مثل تكن مل لكن ،وسالما بردا يهمعل النار صارت وغريه اخلوالين
 به امتاز الذي أن ومعلوم،  وتوحيده هللا حمبة:  االميان جنس يف مشارك هو كما اآلية جنس يف للخليل مشارك
 . وأمثاله مسلم أبو فيه مياثله ال هذا من اخلليل
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 قال الذي كالعفريت مكان إىل مكان من هبم وتطري ناسا حتمل زالت ال اجلن فإن اهلواء يف الطريان وكذلك 
 اليك يرتد أن قبل به آتيك أنا الكتاب من علم عنده الذي قول لكن ،مقامك من تقوم أن قبل به آتيك أنا لسليمان

 أمر الكربى آياته من هللا لرييه املقدس بيت اىل سلم و عليه هللا صلى النيب ومسرى ،العفريت عليه يقدر ال طرفك
 السماء اىل يعرج وال به اختص أمر ،الكربى آياته من هللا لرييه ال مكان اىل مكان من حيمل من خبالف به اختص
 1" املوضع هذا غري يف مبسوط وهذا كثريون فهؤالء

 القاعدة السابعة : كرامات األولياء كمعجزات األنبياء مل خترج إال حلاجة أو حجة:
جزات األنبياء مل خترج إال حلاجة أو حجة ، فاحلجة ليظهر دين هللا وليؤمن الكافر كرامات األولياء كمع 

 وخيلص املنافق ويزداد الذين آمنوا امياناً فكانت فائدهتا اتباع دين هللا علماً وعمالً ، كاملقصود باجلهاد . 
فع مضرة عنهم ككسر أما احلاجة كجلب منفعة حيتاجون إليها كالطعام والشراب وقت احلاجة إليه أو د 

[ وكل من هذين يعود 13]األنفال: وما رميت إذ رميت ولكن هللا رمى  العدو باحلصى الذي رماهم به فقيل له 
ألعمال اإىل منفعة الدين كاألكل والشرب و قتال العدو و الصدقة على املسلمني فإن هذا من مجلة الدين و 

 2الصاحلة .
 :كرامة لعدم انقطاع الوالية بل قد تزداد: عدم انقطاع الالقاعدة الثامنة

كرامات الصاحلني باقية ببقاء الدين احلق وأهله على األرض، فال تنقطع كرامات األولياء لعدم انقطاع  
 إليها احتاج فإذا الرجل حاجة حبسب أهنا: " تيمية ابن بل قد تزداد الكرامات عند ضعف االميان ، يقول ،الوالية

 عن مستغنياً  منه هلل والية أكمل هو من ويكون ويسد حاجته، إميانه يقوي ما هامن أتاه احملتاج أو اإلميان ضعيفال
لنقص واليته. لذلك كانت هذه األمور يف التابعني أكثر منها  الوغناه عنها  درجته لعلو فال يأتيه مثل ذلك ،ذلك

  2." فهؤالء أعظم درجةيف الصحابة . خبالف من جيري على يديه اخلوارق هلدى اخللق وحلاجتهم 
 .وعقلي مسعي،: القيامة يوم إىل موجودة أهنا على والدليل القيامة، يوم إىل موجودة والكرامة 
 من الناس من رجاًل  يدعو أنه الدجال قصة يف أخرب وسلم عليه هللا َصلَّى الرسول فإن السمعي، فأما 

 وسلم، عليه هللا َصلَّي هللا رسول عنك أخربنا الذي الدجال املسيح أنت إَّنا! كذبت: له ويقول يأيت، الشباب،
 بينهما، وميشي بينهما، ما بعيد: يعين - الغرض رمية هنا وواحدة هنا واحدة فيجعل قطعتني، فيقتله الدجال، فيأيت

 فرييد اليوم مين بصرية أشد فيك كنت ما: الرجل فيقول بالعبودية، له ليقر يدعوه مث يتهلل، فيقوم يدعوه، مث
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 من الشاب ذلك قتل من الدجال متكن عدم: أي فهذه ومسلم، البخاري، رواه. عليه يسلط فال يقتله، أن لدجالا
 .شك بال الكرامات
 1.الساعة قيام إىل موجودة تزال ال فالوالية الوالية، هو الكرامة سبب دام ما: فيقال العقلي، وأما 

 :هللا رمحه النووي اإلمام قالو 
 عليها ويدل األعصار، يف مستمرة موجودة واقعة وأهنا األولياء، كرامات إثباتُ  احلق لأه مذهب أن اعلم" 

 .النقول وصرائح العقول دالئل
 هللا وصف فيجب الدين، أصول من أصل رفع إىل وقوعه يؤدي وال حدوثه، ميكن أمر فهي العقل دالئل أما

 2".مستفيضة وأحاديث العظيم القرآن يف فآيات النقول وأما .الوقوع جائز كان مقدورا كان وما عليه بالقدرة تعاىل
 لذا قال السفارييين يف منظومته عن الكرامات:

ا شه  2شقا أهل الزلل يف كّل عصر يا   رية ومل تزل فإهنَّ
 :: كرامات األولياء قد جتري للمجموع ال لألفراد تاسعةالقاعدة ال

 قال الشيخ صاِلح آل الشيخ حفظه هللا: 
لكن قد جَتري الكرامة على يدي من عنده بدعة أو ، ظامِل لنفسه املقيم على املعصية حظ يف الكرامة فليس لل..."

 معصية أو ظلم  لنفسه وذلك راجع  ألسباب:

ا يكون هذا املبتدع أو هذا الظامِل لنفسه يف جهاد مع الكافر؛ يف  السبب األول: أن يكون ليس هو املراد هِبا وإَّنَّ
افر فيعطيه هللا عزَّ وجل الكرامة ال لذاته؛ ولكن ِلَما جُياهد عليه وهو اإلسالم وردِّ الكفر فيكون جهاد مع العدو الك

ا هي للدليل على ظهور اإلميان واإلسالم على الكفر واإلحلاد  ا ليست لشخصه وإَّنَّ إعطاؤه الكرامة ال يغرت هِبا ألهنَّ
 والشرك وحَنو ذلك.

لكرامة حلاجته إليها يف إميانه أو يف دنياه فتكون سببًا يف استقامته أو يف خري، السبب الثاين: أن يكون إعطاؤه ا 
فلهذا من جرى على يديه شيء  يف ذلك فينظر يف نفسه إن كان من أهل اإلميان فيحمد هللا عزَّ وجل ويثين عليه 

عصية أو الظلم للنفس فيعلم أنَّ يف ويالزم االستقامة على ما أكرمه هللا عزَّ وجل به، وإن كان من أهل البدعة أو امل
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ذلك إشارة له أن يالزم سنة النيب صلى هللا عليه وسلم واإلميان والتقوى حىت تكون البشرى له يف الدنيا واآلخرة وال 
 1."يكون قد قامت عليه حجة ونعمة من هللا رآها مُثَّ أنكرها

ال لألفراد، وهذا يف حال اجلهاد سواء  أكان جهاداً كرامات األولياء قد جَتري للمجموع " 2وقال يف موضع آخر:  
 .-يعين بالسنان -علمياً أم كان جهاداً بدنياً 

فقد يكرم هللا عزَّ وجل األمة اجملاهدة، مَجاعة اجملاهدين من أهل العلم، يعين من اجلهاد باللسان بقوة من التأثريات  
ا يعلمون به مواقع احلجج وما يف نفوسهم مبا يكون أقوى من الشرعية وبالنصر على من عاداهم باملَلَكة واحلجة ومبِ 

 ُقَدرِهم يف العادة.

 قد يكرمهم هللا عزَّ وجل بذلك وإن مَل يكونوا من امللتزمني بالسنة.
وقد يكون كما ذُِكر؛ بعض أهل البدع يُ ْعطى قوة وينتصر على عدوه من النصارى مثاًل أو من اليهود أو من  

ب املناظرات ويُْكَشُف له من خُمبآت صدر اآلخر ما ال يكون ألفراد الناس، ويُْكَشُف له من القوة املالحدة يف أبوا
 واحلجة يف التأثري على الناس ما يدخل يف باب التأثري يف الكونيات والشرعيات كما ذكرت لك سابقاً.

هل البدع والذنوب واملعاصي بعض وكذلك يف أبواب جهاد األعداء بالسيف، فقد يُ ْؤَتى طائفة من املسلمني من أ 
 الكرامات إذا جاهدوا األعداء.

وهذا يُ ْنَظُر فيه إىل اجملموع ال إىل الفرد، واجملموع أراد ُنصرة القرآن والسنة ودين هللا عزَّ وجل ضدَّ من هو كافر  باهلل  
 الم.وِضدَّ من هو ُمعارض  لرسالة الرسل، أو من يريد إذالل اإلسالم وأهل اإلس تعاىل،

م صاحِلون وعلى أنَّ ُمْعتَ َقَد األفراد أنَّه ُمْعتَ َقد  صاِلح  صحيح؛   فَ يُ ْعَطى هؤالء شيئاً من الكرامات وهي ال تُدلي على أهنَّ
م أحقي بنصر هللا وبإكرامه يف هذا  بل تدلي على أنَّ ما معهم من أصل الدين واالستجابة هلل والرسول يف اجلملة أهنَّ

وهِلذا ال يُ ْغتَ ري مبا يُْذَكُر عن بعض  م جُياهدون أعداء هللا عزَّ وجل وأعداء رسوله صلى هللا عليه وسلم  .ألهنَّ  ؛ املوطن
م حصلت هَلم كرامات متعددة.  اجملاهدين أهنَّ

 وهذه الناس فيها هَلم أحْناء: منهم من يَُكذُِّب ويقول هؤالء عندهم وعندهم من البدع واخلرافات وإخل، وبالتايل 
م  الكرامة ال تكون هَلم، فينفي وجود هذه الكرامات. ومنهم من ُيَصدُِّق هِبا وجَيعل هذا التصديق دلياًل على أهنَّ

 صاحلون وأنَّه ال أثر للبدعة وأنَّ الناس يتشدَّدون يف مسائل السنة والبدعة.
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م يعلمون أنَّ اجملاهد قد  1ابه )النبوَّات(وأمَّا أهل العلم املتبعون للسلف كما قرََّر ذلك ابن تيمية بالتفصيل يف كت  فإهنَّ
يُعطى كرامة ولو كان مبتدعاً، ال لذاته ولكن ِلَما جاهد له، فهو جاهد لرفع راية هللا عزَّ وجل ِضدَّ مالحدة، ِضدَّ  

  2وجل . كفرة، ِضدَّ نصارى، ِضدَّ يهود، ِضدَّ وثنيني، وهذا يستحقي اإلكرام ألنَّه بذل نفسه يف سبيل هللا عزَّ 

 :: الكرامة ال تدل على عصمة صاحبها وال وجوب اتباعه العاشرةالقاعدة 

، اتباعه وجوب وال ،اخلطأ منصاحبها  عصمة على تدل الجيري هللا تعاىل الكرامة لعبادة الصاحلني ، وهي  
 صلى هللا رسول لكان الغيب يعلم أحد   كان ولو.  هللا إال الغيب يعلم فال ،بالغيب علمه على دالة ليست وكذلك

 .  وسلم عليه هللا
يعرض على الكتاب  -خال نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم  -شأهنم شأن بقية الناس يقولونه فما وعليه 

 –فكل يؤخذ من قوله ويرد إال صاحب هذا القرب  ،فال  الإو  ، به فيؤخذ والسنة للكتاب موافقاً  كان إنف والسنة
 وسالمه هللا صالة األنبياء خبالف، ؛ فهم ليسوا مبعصومني وارد الصاحلني عن اخلطأف -حممد صلى هللا عليه وسلم

َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َواَل َنيبٍّ ِإالَّ ِإَذا مَتَىنَّ أَْلَقى الشَّْيطَاُن يف  ﴿:  تعاىل هلقول بالعصمة اختصوا الذين عليهم
ُ َآيَاأُْمِنيَِّتِه فَ يَ ْنَسُخ اَّللَُّ  ُ َعِليم  َحِكيم   َما يُ ْلِقي الشَّْيطَاُن مُثَّ حُيِْكُم اَّللَّ  .(22)احلج/ ﴾تِِه َواَّللَّ

، بل قد تصدر  وجوب اتباعه يف كل ما يقولهال تدل الكرامة على عصمة صاحبها ، واليقول ابن تيمية:"  
 2."شياطني كما ثبت عن الدجال بعض اخلوارق من الكشف و غريه عن الكفار و السحرة مبؤاخاهتم لل

 ، معصوم الويل أن على تدل ال ،الرسول به جاء الذي الدين صحة على تدل الصاحلني وكرامات يقول "و 
 . يقوله ما كل يف طاعته بجي أنه على وال

 تكون كما كرامات هلم كانت وغريهم احلواريني فان ، وغريهم النصارى من الناس من كثري ضل هنا ومن 
 يوجبون فصاروا ، األنبياء عصمة يستلزم كما عصمتهم يستلزم ذلك أن فظنوا  ،األمة هذه لصاحلي اماتالكر 

 املعجزة ودلت النبوة إدعى نبيا لكونه يقول ما كل قبول وجب النيب فان.  غلط وهذا  ، يقولون ما كل يف موافقتهم
 4".  معصوم والنيب  ، صدقه على

ع مين بال حماباة : ال حتتجّن علي بأمساء الرجال و تقول قد قال إبراهيم بن أدهم ، وامس "قد قال إبراهيم احلريب: و 
 2"قد قال بشر احلايف ، من احتج برسول هللا صلى هللا عليه وسلم و بأصحابه رضي هللا عنهم أقوى حجة .. 

 -: القول يف عصمة األولياءيقول شيخ اإلسالم مبينا و  
                                                           

 (13النبوات) 1
 (2/1213،1213)آلل الشيخ شرح الطحاوية  2
 (302خمتصر الفتاوى املصرية البن تيمية ) 2
 (7انظر النبوات البن تيمية ) 4
 ( .31اإلنصاف ) 2
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أن يكون معصوما ال يغلط وال خيطئ بل جيوز إن خيفى عليه بعض علوم  " وليس من شرط ويل هللا تعاىل
مث ، عنه  هللا تعاىل به ومما هنى ب بعض األمور مما أمرسالشريعة ، وجيوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين حىت حي
 تعاىل وافقه نه ويل هللاأإذا اعتقد يف شخص  منهم من؛ ف قال: والناس يف هذا الباب ثالثة أصناف  : طرفان ووسط

قد قال أو فعل ما ليس  ومنهم من إذا رآه 1، وسلم إليه مجيع ما يفعله.يف كل ما يظن انه حدثه به قلبه عن ربه 
طها : وهو أن ال جيعل اوخيار األمور أوس، ن كان جمتهدا خمطئا إمبوافق للشرع أخرجه من والية هللا بالكلية و 

وال حيكم عليه بالكفر والفسوق مع ، فال يتبع يف كل ما يقوله  ، طئاذا كان جمتهدا خمإمعصوما وال مأثومًا 
بل يعرض أمرهم وخربهم على الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله وما خالف الكتاب  ...اجتهاده

جتهاده ولكنه إذا ن كان صاحبه من أولياء هللا وكان جمتهدًا معذروًا فيما قاله ، له أجر على اإوالسنة كان مردودا و 
، فإن هللا تعاىل  ستطاعاخالف الكتاب والسنة كان خمطئاً ، وكان من اخلطأ املغفور إذا كان صاحبه قد اتقى هللا ما 

  2." (23 /التغابن)  فَات َُّقوا اَّللََّ َما اْسَتطَْعُتْم   يقول :

 : مىت أراد وأ أراد إذا بالكرامة يأيت أن الويل ميلك ال :عشرة  احلاديةالقاعدة 

 النيبأن  كماأو مىت ما أراد ألهنا من عند هللا وبأمر هللا تعاىل وحده،   أراد إذا بالكرامة يأيت أن الويل ميلك ال 
 َعَلْيهِ  أُْنزِلَ  َلْواَل  َوقَاُلوا : تعاىل هللا قال وحده،القدير  هللا إىل ذلك كل بل نفسه، عند من باملعجزة يأيت أن ميلك ال

َا ُقلْ  َربِّهِ  نْ مِ  آيَات   َا اَّللَِّ  ِعْندَ  اآْليَاتُ  ِإَّنَّ  2فالكرامة تكون بغري اختيار الويل. . (20)العنكبوت/ ُمِبني   نَِذير   أَنَا َوِإَّنَّ

 عشرة:الكرامة ليست معيارا للتفضيل بني األولياء الصاحلني: الثانيةالقاعدة 

ومن أحبهم إليه و أكثرهم طاعة له و ال ، ولًيا هلل  فقد يكون اإلنسان، الكرامة ليست من شروط الوالية  
ألن شروط  ، و حدوثها على يد شخص ال يدل على أنه أفضل ممن مل حتدث له كرامة ، تظهر على يديه كرامة قط

 .(32)يونس/ الذين آمنوا وكانوا يتقون  الوالية حمصورة يف شرطني ال غري 
ل منها يف العهود اليت جاءت بعدهم مع كمال فضلهم وعلو ولذا كانت الكرامات يف عهد الصحابة أق  

 4منزلتهم عند هللا حيث اختارهم هللا لصحبة نبيه و إظهار دينه. 

                                                           
 غالة الصوفية والرافضة  مثل  1
 (.11، وانظر قول الروافض يف عصمة أئمتهم: احلكومة اإلسالمية للخميين)(272-2/233) الفرقان 2
 (.220انظر بستان العارفني للنووي) 2
 .(112)اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد لصاحل الفوزان ،( 233الشيخ عبد القادر اجليالين و آراؤه االعتقادية لسعيد بن مسفر القحطاين ) 4
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 له ينكشف مل فمن،  دينه يف املسلم تضر ال وقدرة علما اخلوارق عدم أن فاعلم ذلك تقرر وإذا:"  يقول ابن تيمية
 أنفع ذلك عدم يكون قد بل؛  هللا عند مرتبته يف ذلك ينقصه ال نياتالكو  من شيء له يسخر ومل املغيبات من شيء

 .  استحباب وال إجياب أمر به مأمورا حقه يف ذلك وجود يكن مل إذا ؛دينه يف له
 جيعله أن وإما للعقاب مستحقا جيعله أن إما ،مذموما ناقصا اإلنسان فيصري به والعمل الدين عدم وأما 

 وأما، وثوابه وصالته وحده هللا رضوان العبد به ينال به واألمر وتعليمه بالدين العلم ألن وذلك،  الثواب من حمروما
 1". إمث به يناله وقد شكره عليه جيب قد بل الدين يف داخال كان إذا إال ذلك به ينال فال فيه والتأثري بالكون العلم

ء ، وال يصح اعتقاد أفضلية ويل على آخر فالكرامة ليست شرطا للوالية ، و ال مقياسا للتفضيل بني األوليا 
 حبسب ما يعطى من الكرامات . يقول شيخ االسالم ابن تيمية:

"ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون حبسب حاجة الرجل ، فإذا احتاج إليها الضعيف اإلميان أو احملتاج أتاه 
 منه مستغنيا عن ذلك ؛ فال يأتيه مثل ذلك لعلو منها ما يقوي إميانه ويسد حاجته ، ويكون من هو أكمل والية هلل

يف التابعني أكثر منها يف الصحابة ، خبالف من جيري  2درجته وغناه عنها ال لنقص واليته ، وهلذا كانت هذه األمور
 4وحلاجتهم فهؤالء أعظم درجة ." 2على يديه اخلوارق هلدى اخللق

 : االستقامة أعظم كرامة:  عشرة ةالثالث القاعدة 

 تعد االستقامة أعظم كرامة من عدة أوجه : 

ن علم الدين طلًبا وخربًا ال ينال إال من جهة النيب صلى هللا عليه وسلم واختصاصه به يفضله على بقية إ -1
 اخلوارق .

 أما اخلوارق فهي هلم ولغريهم . ،  ن الدين ال يعمل به إال املؤمنونإ -2
ن حصول اخلارق مضرة من عجب وقد يقع له م ،  يضرهن العلم بالدين و العمل به ينفع صاحبه والإ -2

 . وحنوه
أما الكشف والتأثري ان مل يقرتن به الدين ، ن الدين ينفع مضرة الدنيا واآلخرة من غري حاجة إىل كشف إ -4

 هلك صاحبه .
 أما الدين وحده موجد لآلخرة بال خارق . ، ن الكشف والتأثري قد يكون فيه فائدة وقد ال يكونإ -2

                                                           
 (23البن تيمية ) قاعدة يف املعجزات والكرامات  1
 يقصد الكرامات.  2
 مثل آيات األنبياء عليهم السالم. 3
 (11/272الفتاوى ) ةجمموع 4
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( 2َوَمْن يَ تَِّق اَّللََّ جَيَْعْل َلُه خَمَْرًجا ) دين إذا صح أوجب خرق العادة إذا احتاج له صاحبه لقوله تعاىل ن الإ -3
[ و أما اخلوارق فقد تكون مع الدين وقد تكون مع عدمه أو 2-2]الطالق:  َويَ ْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل حَيَْتِسبُ 

 فساده أو نقصه . 
أما اخلوارق فهي من حق الربوبية إذ مل يؤمر العبد ، بودية وهو فعل ما وجب عليك الدين هو إقامة حق الع -3

 1بتحصيلها وفعلها .
 فهو هواه خمالفة من هللا مّكنه من أن عندي:  قال!  املاء على ميشي فالن: "  املرتعش حممد أليب قيل

 2! ."  املاء على ميشي ممن أعظم
 2رامات اليت تكون لألولياء دوام التوفيق للطاعة ...".ويقول القشريي: "واعلم أن من أجل الك

 الكرامة، طلب على منجبلة نفسك فإن  . للكرامة طالباً  ال لالستقامة طالباً  كن  : اجلوزجاين علي أبو قال "
   . االستقامة منك يطلب وربك

 حقيقته عن غفل وسر الباب، يف كبري عظيم أصل ذكره الذي وهذا  : عوارفه يف السهروردي الشيخ قال
 به منحوا وما املتقدمني الصاحلني سلف عن مسعوا واملتعبدين اجملتهدين أن وذلك والطالب، السلوك أهل من كثري
 ذلك، من شيئاً  يرزقوا أن وحيبون ذلك، من شيء إىل تتطلع تزال ال نفوسهم فأبداً  العادات وخوارق الكرامات من

 سر علموا ولو ذلك، من بشيء يكاشف مل حيث عمله صحة يف فسهلن متهماً  القلب منكسر يبقى أحدهم ولعل
 مبا يزداد أن فيه واحلكمة بابا، ذلك من الصادقني اجملاهدين بعض على يفتح هللا أن فيعلم األمر، عليهم هلان ذلك
 وقد هلوى،ا دواعي من واخلروج الدنيا، يف الزهد هذا على عزمه فيقوى تفننا، القدرة وآثار العادات خوارق من يرى

 عن بذلك أغىن اليقني بصدق كوشف ومن احلجاب، قلبه عن ويرفع اليقني، بصدق يكاشف عباده بعض يكون
 اليقني صدق املرزوق هذا كوشف فلو اليقني، حصل وقد اليقني، حصول كان منها املراد ألن العادات، خرق رؤية

 وتقتضي به، استغناء املوضع هلذا العادات خبوارق القدرة كشف احلكمة تقتضي فال  . يقيناً  الزداد ذلك من بشيء
 . األول من وأهلية استعداداً  أمت يكون الثاين هذا وكان حاجته، ملوضع آلخر ذلك كشف احلكمة

 كأن كان خارق شيء طريقه يف وقع إذا مث  . الكرامة كل فهي باالستقامة، النفس مطالبة الصادق فسبيل   
 . االستقامة حق بواجب باإلخالل ينقص وإَّنا  . لكبذ ينقص وال يبايل فما يقع مل

                                                           
شهر  141عدد ( لعبد اللطيف بن حممد احلسن ، جملة البيان 2/2( ، كرامات األولياء بني أهل السنة و خمالفيهم )11/223)الفتاوى  ةجمموع انظر 1

   ه 1420مجاد األول 
 ( .12/220الم النبالء ) سري أع  2
 (.222بستان العارفني) 2
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 1".الصوفية ومشايخ الزاهدين، والعلماء للطالبني، كبري أصل ألنه هذا، فتعلم   
يُ ْؤيت احلِْْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن يُ ْؤَت احلِْْكَمَة فَ َقْد  ﴿: العلم آتاهم من كرامة يفوصدق سبحانه حيث قال 

رًا َكِثريً   اا َوَما يَذَّكَُّر ِإالَّ أُوُلو أُويتَ َخي ْ
 .( 231:  البقرة)   اأْلَْلَبابِ  

                                                           
-343/ 2)  البن أيب العز ( ، شرح الطحاوية13( ، النبوات )13املعجزات والكرامات البن تيمية ) قاعدة يف ( ،133-11/132) الفتاوى ةجمموع 1

 ( .11، التنبيهات اللطيفة للشيخ العالمة عبد الرمحن السعدي ) ( 347
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 اخلامتة
 

احلمد هلل محًدا كثريًا ، محًدا على هدايته وتوفيقه ونعمائه ، محًدا يليق ِبالل وجهه وعظيم سلطانه ،  
البحث إىل نتائج  هذا خلص، فلقد والصالة والسالم على خري خلق هللا حممد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه وسلم 

 أبرزها ما يلي:عدة من 

 حق .  كرامات األولياءاالعتقاد بأن   -1
 .، فالوالية شرط يف الكرامة ، وليست الكرامة شرطا يف الواليةعرف الكرامة حبسب والية صاحبها هلل تعاىلتُ  -2
 .طان؛ إذ قد يكون استدراجا من الشيحىت لو ظهر لويل صاحل ليس كل خارق للعادة كرامة  -2
 .ال بفعل حمرم وال برتك واجب ، وال يستعان هبا على معصية هللا تعاىل أمرًا من أمور الدينالكرامة ال ختالف  -4
 . ، فهي دليل على أن النيب املتبع حق كرامات الصاحلني هي من آيات النبيني -2
 . دون القدر، وتشاركهم يف اجلنس  كرامات الصاحلني قد تشارك آيات األنبياء الصغرى دون الكربى -3
 كرامات األولياء كمعجزات األنبياء مل خترج إال حلاجة أو حجة . -3
 حبسب حاجة الناس واحتياجهم إىل ما يقوي إمياهنم. تزداد قد بل الوالية انقطاع لعدم الكرامة انقطاع عدم -7
ه أفضل ألن؛ الكرامة  -وعنده بدعة  -، فيعطى املسلم  لألفراد ال للمجموع جتري قد األولياء كرامات -1

 ا معه من أصل احلق والدين .طى الكرامة ال لشخصه وصالحه بل ملوأقرب للحق من الذي أمامه، فيع
 ، وال علمه بالغيب أو سقوط التكاليف عنه. تباعهإ تدل على عصمة صاحبها وال وجوب الكرامة ال -10
 أومىت أراد.أراد  إذا بالكرامة يأيت أن الويل ميلك ال -11
صاحب االميان مبا معه من إميان ويثبت تفضيل بني األولياء الصاحلني ، بل يوكل الكرامة ليست معيارا لل -12

 األقوى والويل األعلى منزلة.
 االستقامة أعظم كرامة .  -12
 

  العلم والباحثني مبا يلي: طالبأوصي  اخلامتة هذه هناية ويف

 الرسائل واختيار اللغات ، وبشىت املسلمني، بالد سائر الصاحل يف السلف اعتقاد بنشر العناية و االهتمام -1
 واجلماعة. السنة أهل عقيدة توضح اليت واملؤلفات املختصرة النافعة
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باللغات  واملناقشة، وترمجت ذلك بالرد وتتبعها أهل البدعة املنتشرة بني املسلمني ، كتب من التحذير -2
 املشهورة عند املسلمني.

مجيع بقاع العامل لنشر الكتب النافعة اآلمرة بالتوحيد  استغالل موسم احلج والعمرة من زوار البيت احلرام من -2
 املبينة له ، والناهية واحملذرة من البدع املنتشرة بكل اللغات املعروفة.

العمل على توعية اجلاليات املوجودين يف اململكة العربية السعودية حول موضوع الوالية والكرامة إذ كثري من  -4
 ملوضوع.البدع تنتشر عند العوام حول هذا ا

العناية بالوافدين هلذه البالد لتعلم العلوم واملعارف سواء يف التعليم العام أو التعليم العايل ببيان احلق بدليله،  -2
 والرد على البدعة وبيان منشئها. 

األولياء وبأن يكونوا وسطًا كرامات  تعاملهم معأوصي عموم املسلمني باتباع منهج السلف الصاحل يف  -3
  فاء .ج بدون غلو أو

، وعمل  مبزيد من االهتمام ، وإفراد مصنفات ختصه كرامات األولياءبإيالء موضوع   والدعاة أوصي الباحثني -3
، وذلك لكثرة البدع واالحنرافات الواقعة من عموم املسلمني  حماضرات توعوية حوله ، وربطها بواقع الناس ،

ماية جناب العقيدة اإلسالمية ومساعدة واجنذاب اجلهال لقصص كرامات األولياء املدعاة؛ كل ذلك حل
 .املسلمني على الفهم الصحيح 

 
، والصالة والسالم على النيب املصطفى األمني وعلى آله وصحبه  وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 . أمجعني
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 م2003 ه 1423،

 ه 1402دار الكتب العلمية،  -بريوت  - مد بن علي اجلرجاينحملالتعريفات  -4
 ه 1420-دار طيبة-الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي يبألتفسري القرآن العظيم  -2
-الرابعة-بريوت-دار الكتاب العريب-حتقيق:السيد اجلميلي-الفرج عبد احلمن ابن اجلوزيتلبيس إبليس جلمال الدين أيب  -3

 م1117ه 1417
 م1112ه 1413والتوزيع ، الرياض ، الثانية ،  للنشر الرشيد الناصرالرشيد ، دار العزيز لعبد الواسطية العقيدة على السنية التنبيهات  -3
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 املستخلص
 

خارق للعادة جيريه هللا تعاىل على يد بعض الصاحلني من أتباع الرسل إكراماً من هللا تعاىل له بربكة اتباعه للرسل الكرامة أمر  
، وقد حتصل لبعضهم اآلخر بناء على طلبه ابتداء وسالمه عليهم ، وليس كل ويل حتصل له كرامة ، فقد حتصل لبعضهم صلوات هللا

 .أو إلقامة احلجة على خصمه املعارض يف احلق،  سداً حلاجته كاحلاجة إىل الطعام والشراب واألمن  أو،  لتقوية إميانه ، إما :

ليس  وأهنا تُعرف ومتيز عن بقية خوارق العادات حبسب والية صاحبها هلل تعاىل. إذ . حق  كرامات األولياءوحنن نؤمن أن   
 . ال ختالف أمرًا من أمور الدينلذا اشرتط يف الكرامة أ.حىت لو ظهر لويل صاحل كل خارق للعادة كرامة 

ت األنبياء الصغرى دون كرامات الصاحلني قد تشارك آيافكرامات الصاحلني هي من آيات النبيني .وجيب أن نعلم أن   
 لعدم ؛ونعتقد أن الكرامة ال تقيد بزمان وال تنقطع كرامات األولياء كمعجزات األنبياء مل خترج إال حلاجة أو حجة .كذلك  الكربى .

 ملا معهم من احلق وليس حبسب إميان األفراد . للمجموع جتري قد األولياء تزداد . مث إن كرامات قد بل الوالية انقطاع
لذا فال أراد أومىت أراد.  إذا بالكرامة يأيت أن الويل ميلك . بل ال تباعهإالكرامة ال تدل على عصمة صاحبها وال وجوب ن إ  

 يعطاها الويل الصاحل أعظم كرامة على دين هللا وشرعه االستقامةألننا نؤمن أن ؛  الكرامة معيارا للتفضيل بني األولياء الصاحلنيتعترب 
 . 

Summary 

ARCH TITLE: " Rules in Saint's dignities”RESE 

Dignity is extraordinary act made by god through some righteous followers of god messengers as gratitude from 

god to saints for following God’s messengers peace be upon them. Not every saint is granted a dignity, it may 

happen to some initially, and it may happen to others on their request, either: To strengthen their faith, for need of 

food and drink, or establish proof of the argument against their opponent's.  

We believe that dignities are true. It is recognized and distinguished from other paranormal acts through the saint's 

level in god's eye, as not every supernatural act is a dignity even it happens to a saint. 

Therefore, a dignity is conditioned by not contravene an order of religion. 

We must know that righteous dignities are part of the prophets’ signs. The dignity of the righteous may share the 

prophets' minor signs but not the major signs. Also, the saints' dignities happen for a reason and need just like the 

prophets' miracles. We believe that dignity is not restricted by time and never ceases, due to the uninterrupted 

mandate but rather it may increase. The Saints' dignities may happen to a group of people for being right and not 

due to an individual faith. 

The dignity does not demonstrate the infallibility of the beneficiary and does not require following him. However, 

even the saint cannot perform dignity if or when he wants. Therefore, dignity is not a criterion for differentiating 

between saints; because we believe that integrity on God's religion is the greatest dignity to a saint. 
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