
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

قال رحمه هللا وعلماء السلف من السابقٌن والتابعٌن ومن بعدهم من اهل 

الخبر واالثر واهل الفقه والنظر ال ٌذكرون اال بالجمٌل ومن ذكرهم بسوء 

فهو على غٌر السبٌل وال نفضل احدا من االولٌاء على احد االنبٌاء ونقول 

ونإمن بما جاء من كراماتهم وصح  نبً واحد افضل من جمٌع االولٌاء

 عن الثقات من رواٌاتهم .

لما ساق المصنف رحمه هللا مكانة الصحابة رضً هللا عنهم بعد ذلك 

أعقبهم بالعلماء وأنه ٌجب احترامهم وتقدٌرهم وتبجٌلهم واالنتفاع بهم واال 

 ٌتطاول علٌهم بقول او لمز ونحو ذلك فلهم المكانة العلٌا وهم الذٌن خدموا

الدٌن ونقلوه الٌنا فهم ورثة الرسل علٌهم السالم وهذا الذي ذكره المصنف 

رحمه هللا ٌحتاج الٌه اهل السنة كثٌرا وٌحتاج الٌه غٌر اهل السنة كثٌرا 

فان من اسباب وقوع النزاع بٌن افراد اهل االسالم عدم احترام علماء 

لمبالغة فٌها بل الدٌن وعدم تبجٌلهم وتوقٌرهم وتتبع اخطائهم وتضخٌمها وا

قد ٌصل الى تحرٌفها وعدم الخوف من هللا عز وجل فً التقاول علٌهم 

وبٌن المصنف رحمه هللا ان عقٌدة اهل السنة والجماعة على خالف ذلك 

لذلك قال وعلماء السلف من السابقٌن أي من سبقنا من السلف من القرون 

وتبع اثرهم المفضلة ومن بعدهم من التابعٌن أي من صار على نهجهم 

ممن بعدهم من القرون الى قٌام الساعة من هم علماء السلف والتابعون قال 

اهل الخٌر واالثر لكن فً نسخة اهل الخبر واالثر وهً اصح ٌعنً اهل 

الخبر واالثر ٌعنً وهم اهل الرواٌة عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌعنً كانه ٌقول اهل 

قرون اهل االثر والخبر واهل الفقه الحدٌث فٌجب ان ٌحترمون وٌبجلون وٌ

والنظر اهل الفقه والنظر ٌعنً اهل االستنباط من االحادٌث فالمحدثون 



والفقهاء وعلماء العقٌدة وعلماء الفرائض والتفسٌر وغٌر ذلك من علماء 

السلف ٌجب ان ٌحترموا وٌجب ان ٌقدروا وٌنبغً ان ٌترحم علٌهم وان 

فهم بشر وٌكفٌك اجتهادهم فٌما  عما ٌحدث منهم ان حدثٌغض الطرف 

ٌجتهدون فٌه لذلك قال ال ٌذكرون اال بالجمٌل ومن صفاء النفس وحسن 

وفائها وسالمة القلب هو شكر من نقل الٌنا العلم وهم العلماء فقد بذلوا 

المهج بل بعضهم قد ابتعد عن االوالد وجاع فً سبٌل ذلك وتعرض 

ل ان ٌوصل الٌنا هذا العلم بل ان للمخاطر والمشاق ما هللا به علٌم من اج

االمام البخاري رحمه هللا ما خرج من بٌته اكثر من ٌوم ألنه لم ٌكن عنده 

مالبس رحمه هللا ثم قال ال ٌذكرون اال بالجمٌل ٌعنً هذه عقٌدة اهل السنة 

قال ومن ذكرهم بغٌر ذلك ٌعنً بغٌر الجمٌل فهو على غٌر والجماعة 

ل السنة والجماعة الن منهج اهل السنة السبٌل ٌعنً خالف منهج اه

والجماعة عدم الطعن فً العلماء واحترامهم كاحترام اآلباء فهم نقلوا الٌك 

العلم واالباء تحملوا المشاق حتى بؤمر هللا خرجت الى هذا المعاش كذلك 

العلماء بذلوا المشاق حتى اوصلوا الٌك العلم قال االمام احمد الناس الى 

احوج منه الناس الى العلم احوج منهم الى الطعام  الطعام والشراب

والشراب قال بل والنفس فاذا كان الناس ٌحتاجون الى العلم اكثر مما 

ثم قال ٌحتاجون الى الطعام والشراب وجب احترام من نقل الٌنا هذا العلم 

بعد ذلك بل قبل ذلك ومن سمع احدا ٌطعن فً احد العلماء علٌه ان ٌبٌن 

ه ان معتقد اهل السنة والجماعة حفظ اللسان عن علماء خطؤه وٌقول ل

االسالم ولٌصم اذنه عن كل حدٌث فً العلماء فان هذا ٌظلم القلب وٌردي 

بالمرء الى المساوئ فاذا كان الكالم فٌهم من الغٌبة بل قد ٌكون من البهتان 

كالبهتان على اهل العلم ٌتضاعف وألهمٌة هذه المسؤلة شٌخ االسالم رحمه 



 الف رسالة عظٌمة اسمها رفع المالم عن األئمة األعالم كلها فً هللا

االعتذار عن علماء اإلسالم فٌنبغً لطالب العلم ان ٌقرأها مرارا وأن ٌعٌها 

ومن وعٌها فً ذلك اٌقن بان علماء اإلسالم بذلوا جهدا مشكورا فرحمه هللا 

حدا من رحمة واسعة وجمعنا به فً جنات النعٌم ثم قال وال نفضل ا

األولٌاء على أحد من األنبٌاء لما ساق المصنف رحمه هللا حقوق الصحابة 

 وهم من الصحابة تكلم عن العلماء ثم بعد ذلك ذكر ثم ذرٌات النبً ملسو هيلع هللا ىلص

لمصنف رحمه هللا قال مرتبة األولٌاء من هم األولٌاء األولٌاء مثل ما بٌن ا

ولٌاء اذا قال لك شخ  من هو الولً والمإمنون كلهم اولٌاء الرحمن اال

نقول مثل ما قال هللا عز وجل فً كتابه اال ان اولٌاء هللا ال خوف علٌهم 

وال هم ٌحزنون الذٌن ءامنوا وكانوا ٌتقون فاالولٌاء فالولً هم المإمن 

المتقً فمن كان مإمنا متقٌا نرجو ان ٌكون ولٌا من اولٌاء هللا عز وجل 

 من غلى فً هذه المرتبة من الصوفٌة فجعلوا وهً منزلة عظٌمة وغال

منزلة الوالٌة اعلى من منزلة النبوة فقالوا ترتٌبهم والعٌاذ باهلل رسالة والٌة 

نبوة فجعلو الوالٌة بٌن الرسالة وبٌن النبوة وهذا والعٌاذ باهلل كفر برب 

العالمٌن لذلك قال وال نفضل احدا من األولٌاء ٌعنً ال نفضل الصالحٌن 

ى األنبٌاء بل نقول نبً واحد افضل من جمٌع االولٌاء لعلو منزلة النبوة عل

على منزلة الوالٌة ثم قال ونإمن بما جاء من كراماتهم وما صح من 

الثقات عن رواٌاتهم قوله ونإمن بما جاء من كراماتهم هذا فٌه رد على 

فان  المعتزلة فاذا قٌل ماهً الكرامة نقول الكرامة شًء خارج عن العادة

كانت بوحًٌ فتكون للنبً علٌه الصالة والسالم فتكون لالنبٌاء خاصة اما 

اذا لم ٌكن ٌوحى للشخ  واتى بشًء فٌه اٌة خارقة للعادة فنقول ال ٌخلو 

فهً من الشعوذة والخرافة ان كان مإمنا فهً كرامة وان كان غٌر مإمن 



  ٌمشً ومن اولٌاء الشٌطان وهً التً ٌسمٌها الناس معجزة مثل شخ

على البحر او شخ  ٌدعو ربه فً وقت غٌر مطر فً متاهة ثم ٌنزل 

المطر هذا ٌسمونه معجزة هذا لم ٌرد فً الشرع لفظة كلمة معجزة وانما 

اٌة كما قال سبحانه فقد آتٌنا موسى تسع آٌات وقال فرعون فؤت بآٌة ان 

عتزلة كنت من الصادقٌن ولم ٌرد أي لفظ فٌه معجزة وانما آٌة وانكر الم

الكرامات النهم قالوا لو قلنا ان الكرامة تصح لغٌر النبً لقلنا انه نبً نقول 

ال غٌر صحٌح النبً ٌؤت بكرامة قد ٌعطٌه هللا عز وجل كرامة مع الوحً 

فنقول جاء الوحً نبً ما اتى وحً وهو مإمن متقً فنقول كرامة هذا 

وجود غٌره  جانب جانب اخر الكرامة ال تدل على شدة صالح الرجل مع

من اهل العلم ونحو ذلك وانما الكرامة كما قال ابن القٌم هً من قبٌل المال 

شكر ام واما ان ٌكفر كما قال لٌبلونً أأ والولد ٌعنً فتنة له اما ان ٌشكر

اكفر فهً من باب الحظ ومن باب النعمة فٌعطٌها الشخ  ال ٌدل على انه 

رجل تقً اخر نجده فقٌرا افضل من غٌره فقد ٌعطى المال رجال تقٌا و

نقول هذا ابتلً بالمال مع التقوى وذاك لم وهذا غنً فنقول لماذا الفقٌر 

ٌبتلى بالمال وهكذا قال شٌخ االسالم رحمه هللا وال تدل ٌعنً ولم تكن 

الكرامة موجودة فً عهد الصحابة لعدم الحاجة الٌهم وال ٌدل على ان 

الصحابة المقاتلون قال ٌا ساري غٌرهم افضل منهم قال وما حدث لما بلغ 

الجبل الجبل لٌس هذا من باب االٌات وانما هذا من الجن قلد صوت عمر 

ٌحذر اصحابه من العدو فقال الجنً بصوت عمر ٌا سارٌة ٌعنً ٌا سارٌةُ 

وهً قطعة من الجٌش الجبل الجبل الزموا الجبل ال ٌداهمنكم العدو كان 

والعراق فظن المقاتلون ان صوت  عمر فً المدٌنة وهم هناك فً الشام

عمر الذي فً المدٌنة وصلهم ال وانما هذا من الجن وصلهم قلد صوت 



عمر فقال لهم ذلك ومن الكرامات مثل كلما دخل علٌها زكرٌا لمرٌم كلما 

دخل علٌها زكرٌا المحراب وجد عندها رزقا هذه كرامة مثل وهزي الٌك 

كرامة وكذلك اصحاب الكهف  بجذع النخلة تساقط علٌك رطبا جنٌا هذه

ولم ٌصبهم شًء هذه كرامة وهكذا لذلك قال ناموا اكثر من ثالث مئة سنة 

ونإمن بما جاء من كراماتهم ٌعنً االولٌاء قال وبما صح عن الثقات من 

رواٌاتهم ٌعنً لٌس كل ما ٌذكر عن رجل صالح حدث له كذا كذا فقد 

وجوب الكرامة لرجل مإمن ٌكون الناقل غٌر صادق وانما اذا صح عندنا 

متقً نإمن بها فلٌس كل ما نسمع نقول صحٌح احتراز مما ٌكذب واحتراز 

اٌضا مما ٌفعله الشٌاطٌن فً االعانة بالسحرة والمشعوذٌن وٌفعلون افعاال 

خوارقة للعادة مثل ٌطٌر فً السماء او ٌخرج من مكان ضٌق او ٌدخل 

ل هذا ولً وانما نقول هذا حدٌدة من هنا وٌخرجها من مكان اخر ما نقو

مشعوذ او من اولٌاء الشٌطان الن الكرامة ٌشترط ان ٌكون رجل مإمنا 

 متقٌا وهللا اعلم .


