قواع ـد يف والي ـة هللا تعاىل
”“RULES OF THE GUARDIANSHIP OF ALLAH, THE ALMIGHTY

حبث مقدم من الدكتورة أمساء بنت سليمان السويلم
أستاذ مشارك ختصص  :العقيدة واملذاهب املعاصرة
جامعة امللك عبد العزيز -جدة
قسم الدراسات اإلسالمية  -فرع كليات البنات
Prepared by:
Dr. Asmaa Solaiman Al-Sowailem
Associate Professor in King Abdulaziz University in Jeddah

1

بسم هللا الرمحن الرحيم
املقدم ـة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه  ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا  ،ومن سيئات أعمالنا  ،من يهده
هللا فال مضل له  ،ومن يضلل فال هادي له  ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له  ،وأشهد أن حممداً

عبده ورسوله  ،أما بعد:

فإنه مما الشك فيه أن رضى هللا غاية كل مؤمن  ،وقد أبان هللا تعاىل سبيله املوصل إليه غاية بيان يف
ِ
ِ ِ
كتابه العزيز وسنة نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم  ،فقال عز من قائل َ  :وأ َّ
يما فَاتَّبِعُوهُ َوَال
َن َه َذا صَراطي ُم ْستَق ً
صا ُك ْم بِِه لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّ ُقو َن (األنعام ، )351/ويف احلديث عن عبد هللا
السبُ َل فَتَ َفَّر َق بِ ُك ْم َع ْن َسبِيلِ ِه ذَلِ ُك ْم َو َّ
تَتَّبِعُوا ُّ
بن مسعود قال( :خط لنا رسول هللا  يوماً خطاً ،مث قال" :هذا سبيل هللا" ،مث خط خطوطاً عن ميينه وخطوطاً
عن يساره مث قال" :هذه ُسبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها" مث قرأ هذه اآلية).3
وروي هذا احلديث موقوفاً على عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه بلفظ آخر ،وذلك أن رجالً قال البن
مسعود" :ما الصراط املستقيم؟ قال :تركنا حممد  يف أدناه وطرفه يف اجلنة ،وعن ميينه جواد وعن يساره جواد،
ومثّ رجال يدعون من مر هبم ،فمن أخذ يف تلك اجلواد انتهت به إىل النار ،ومن أخذ على الصراط املستقيم
َن ه َذا ِصر ِ
السبُ َل فَتَ َفَّر َق بِ ُك ْم َع ْن
اطي ُم ْستَ ِقيماً فَاتَّبِعُوهُ َوال تَتَّبِعُوا ُّ
انت هى به إىل اجلنة" .مث ق رأ ابن مسعودَ  :وأ َّ َ
َ
2
صا ُك ْم بِِه لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّ ُقو َن ) األنعام. (351 :
َسبِيلِ ِه َذلِ ُك ْم َو َّ
ومع وضوح هذا املنهج الرباين املقرون بالبيان النبوي إال أنه قد وقع فيه خلط ؛ حىت التبس األمر عند
بعض املسلمني يف موضوع من أهم املوضوعات املتعلقة بذلك املنهج وهو موضوع الوالية حيث اختلط املعىن
الشرعي باملعىن الشركي  ،واستغلت بعض الفرق واملذاهب هذا االلتباس لتضليل الناس ،وإلباس املصطلح البدعي
لبوس الشرع حىت يروج.
ومن أسباب هذا االحنراف  :غياب القواعد واألصول اليت قعدها وسار عليها سلف هذه األمة يف
موضوع الوالية واملستندة على األدلة من الكتاب العزيز والسنة الشريفة.

 1كتاب الشريعة لآلجري ( )292 /3وقال حمققه إسناده حسن ،ورواه احلاكم يف املستدرك ( )133 ،219 /2وقال صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه الذهيب،
وأمحد يف املسند ( ،)565 ،515 /3وصححه األلباين يف ظالل اجلنة (.)31 /3
 2تفسري الطربي (.)65 /3
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
" البد أن يكون مع اإلنسان أصول كلية ترد إليها اجلزئيات ليتكلم بعلم وعدل ،مث يعرف اجلزئيات كيف وقعت؟
1
وإال فيبقى ىف كذب وجهل ىف اجلزئيات ،وجهل وظلم ىف الكليات ،فيتولد فساد عييم".
وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  " :أنه من نعمة هللا تعاىل أن جعل هلذه البحور الزاخرة( ،حبور العلم ) جعل
هلا أصوال تسهل نيلها ،وهذه األصول هي القواعد والضوابط" .
وقال رمحه هللا "" :فمن تَ ُفْتهُ" أي :م ن تفته القواعد حيرم الوصول أي :الوصول إىل العلم ،ويف ذلك يقول
العلماء :من ُحرم األصول ُحرم الوصول؛ لذلك ينبغي لنا أن حنرص على معرفة القواعد ،وعلى معرفة ما تتضمنه،
5
وأن نتباحث فيها وأن نسأل من هو أعلم منا حىت حنصل على املقصود".
والقاعدة حىت يصح أن يطلق عليه قاعدة البد أن تكون مبنية على األدلة الشرعية  ،قال األلباين رمحه
أي قاعدة علمية حينما تكون قاعدة علمية حقيقةً ،فهي قائمة على أدلة شرعية ليس جمرد فكر أو
هللاُ " :
5
ِ
ِ
ِ
كر ِ
ِ
هوى"  ،قال تعاىل َ  :وَك َذل َ
وحا م ْن أ َْم ِرنَا َما ُكْن َ
اب َوال اإلميَا ُن َولَك ْن َج َع ْلنَاهُ
ت تَ ْد ِري َما الْكتَ ُ
ك أ َْو َحْي نَا إلَْي َ ُ ً
اط َِّ َّ ِ
السماو ِ
اط مستَ ِقي ٍم * ِصر ِ
نُورا نَه ِدي بِِه من نَ َشاء ِمن ِعب ِادنَا وإِن َ ِ ِ ِ ٍ
ِ
ات َوَما
ً ْ
اَّلل الذي لَهُ َما يف َّ َ َ
َّك لَتَ ْهدي إ َىل صَر ُ ْ
َْ ُ ْ َ َ
َ
ِ
ض أَال إِ َىل َّ ِ
األر ِ
ور.
ِيف ْ
اَّلل تَص ُري ُ
األم ُ
وال شك أن التأصيل أو التقعيد مطلب شرعي  ،والسري على القواعد واألصول منزلة عييمة واملوفق من
ُهدي إىل ذلك  ،لذا وجب على طالب العلم أن يُشمر عن ساعد اجلد فيُحصل من كل علم على أصوله
وقواعده ،واليت مييز من خالهلا بني احلق والباطل وبني السنة والبدعة ،لذا جاء هذا البحث ليسهم ولو بشيء
يسري يف موضوع الوالية و يبني قواعد فيها لتنري للمسلمني احلق وتنقشع ظلمة البدعة واجلهل.
أمهية البحث :

 .3تعلق موضوع البحث بأمور االعتقاد عموماً  ،وأنواع توحيد هللا تبارك وتعاىل خصوصا .
 .3وقوع البدع واألخطاء يف هذا األمر ( الوالية ) والتباسه على بعض املسلمني ،ولذا كان لزاماً مساعدة

املسلمني لفهم املعىن الصحيح بوضع قواعد ضابطة هلذه املسألة ؛ السيما يف زمن االنفتاح اإلعالمي
الذي سهل على كثري من املشعوذين نشر باطلهم والتلبيس على العوام .
 .2حاجة اجملتمع املسلم ملوضوع القواعد يف الوالية خاصة مع كثرة االحنرافات والبدع فيه.

 1جمموع الفتاوى (.)221/39
 5انير شرح منيومة العثيمني يف القواعد واألصول - http://sedra.info/merathcd/othimeen/qwaedwosool.rar-3
audio.islamweb.net
 5سلسلة اهلدى والنور السمعية للشيخ األلباين شريط رقم 53
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هدف البحث:
ضبط القواعد واألصول يف الوالية حسب معتقد أهل السنة واجلماعة املستند إىل التسليم لنصوص الكتاب
والسنة.
منهج البحث:

سيتبع يف هذا البحث املنهج التارخيي  ،واملنهج اإلستقرائي وذلك بتتبع األدلة الشرعية وأقوال السلف الصاحل يف
الوالية وعرضها واستنباط القواعد من خالهلا.

خطة البحث :
حوى البحث على مقدمة ومتهيد وثالثة مطالب وخامتة  ،وهي كما يلي :
املقدمة وفيها أمهية البحث واهلدف منه ومنهجه وخطته.
التمهيد وفيه تعريف مبصطلحات البحث وهي  :القواعد – الوالية .
املطلب األول  :سبيل الوالية  ،وفيه أربع قواعد :
القاعدة األوىل  :أساس الوالية  :اإلميان والتقوى ،وشرطها املتابعة .
القاعدة الثانية  :كل مؤمن معه أصل الوالية إذا كان معه أصل اإلميان .
القاعدة الثالثة  :ال تنال الوالية بالوراثة وال بالنسب .
القاعدة الرابعة  :ال تثبت الوالية و ال تصح إال ملن يصح إميانه وتصح عباداته .
املطلب الثاين  :ما جيب وما ميتنع يف حق أولياء هللا وفيه عشر قواعد :
القاعدة األوىل  :األولياء متفاضلون حبسب تفاضلهم يف اإلميان والتقوى .
القاعدة الثانية  :ال سبيل حلصر عدد األولياء  ،وال تقييدهم بزمان ،وال مبكان  ،وال متييزهم بلباس .
القاعدة الثالثة  :األولياء من غري األنبياء ليسوا مبعصومني .
القاعدة الرابعة  :ال طاعة واجبة ألحد من األولياء خال األنبياء .
القاعدة اخلامسة  :ال جيوز صرف أي نوع من أنواع العبادة لغري هللا حىت لو كان نبيّاً أو ولياً ًً ،وال تقديسه حيًا
أو ميتًا.
القاعدة السادسة :الوالية ال تبيح لصاحبها فعل احملرمات وال ترك الواجبات.
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القاعدة السابعة :ليس لألولياء قدرات إال ما أعطوا من الكرامات .
القاعدة الثامنة  :ليس من شرط الويل أن يُعطى كرامة  ،وليست الكرامات مقياسا للتفضيل بني األولياء .
القاعدة التاسعة  :إن حصول خوارق العادات ليس دليال على الوالية .
القاعدة العاشرة  :الواجب إعطاء الويل حقه من غري غلو وال جفاء .
املطلب الثالث  :عالقة الوالية بالنبوة وفيه قاعدتان :
القاعدة األوىل  :النبوة هي أعلى درجات الوالية وأرقاها .
القاعدة الثانية  :الوالية ليست خمتومة كالنبوة .
اخلامتة وفيها أهم نتائج البحث .
هذا وهللا أسأل أن يرينا احلق حقا ويرزقنا إتباعه ويرينا الباطل باطال ويرزقنا اجتنابهِ ،
وصل اللهم على
نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا.

5

التمهيد
من األمور اليت وقع فيها االختالف وتعد أصال من أصول االعتقاد عند أهل السنة واجلماعة مسألة
الوالية واألولياء  ،وقبل أن نتكلم عن القواعد يف الوالية ال بد لنا من تعريف القواعد  ،والوالية  ،والويل ،حىت
يكون لنا تصور للمعىن املراد من االصطالح .
أوال :تعريف القواعد:
 -1القواعد يف اللغة :
القواعد يف اللغة مجع قاعدة من الفعل قعد  ،والقواعد األساس واألصول  ،فيقال قواعد البيت وقواعد
6
السحاب أي أساساته وأصوله.
 -2القواعد يف االصطالح :

القاعدة هي األساس واألصل ملا فوقها ،وهي جتمع فروعا من أبواب شىت ، 7وهي األمر الكلي املنطبق
على مجيع جزئياته  ،وتعرف القاعدة بأهنا  :قضية كلية يدخل حتتها جزئيات كثرية  ،وحتيط بالفروع واملسائل من
3
األبواب املتفرقة.
فتكون القاعدة مبعىن األساس الذي تقوم عليه فروع املسألة  ،و"قواعد يف والية هللا تعاىل" هي األسس واألصول
اليت يسري عليه أئمة السلف يف إثبات والية العبد لربه عز وجل  ،وضبط مسائلها .
ثانيا :تعريف الوالية:
 -1الوالية يف اللغة:
الوالية يف اللغة  :من َوِيل  :والويل القرب والدنو واالسم منه َِ
يل احملب والنصري ،وويل الشيء وعليه والية و
الو ّ
َ
َوالية (املصدر ) وبالكسر أي  :اخلطة واألمارة والسلطان واالجتماع على يد واحدة لنصرة معينة ،وأوليته األمر:
الوالء  :امللك  .واملوىل  :املالك والعبد  ،املعتِق واملعتَق  ،الصاحب ،القريب ،الناصر ،واحملب .
أي وليته إياه  .و َ
ُ
9
وواىل بني األمرين مواالة ووالء  :أي تابع .

 6انير لسان العرب البن منيور ( ، )157/1القاموس احمليط للفريوز آبادي ( ،)197الكليات للكفوي( ، )713خمتار الصحاح للرازي(.)227
 7انير الكليات للكفوي ()723
 3القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة حملمد مصطفى الزحيلي ( ،)22 ، 23الكليات للكفوي()715
 9القاموس احمليط  ،للفريوز أبادي ()3155
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ِ
الوالية  :بالفتح  :النصرة والتويل ،وقيل:بالكسر يف األمور وبالفتح يف
والوالية  :بالكسر السلطان وامللك ،و َ
32
ِ
الدين ،وقال ابن فارس  :الواو والالم والياء  :أصل صحيح يدل على قرب.
الوالية  :بفتح الواو اليت هي ضد العداوة  ،وقيل بالفتح  :النصرة  ،وبالكسر:
قال شارح الطحاوية  ":الويل من َ
اإلمارة .وقيل مها لغتان "

33

قال شيخ اإلسالم  ":الوالية  :ضد العداوة  ،وأصل الوالية  :احملبة والقربة  ،وأصل العداوة  :البغض والبعد ،وقد
32
قيل  :إن الويل مسي ولياً من مواالته للطاعات أي متابعته هلا واألول أصح  ،والويل  :القريب "
فمدارات الكلمة َ ِ
يل " تدور على :القرب  ،واحملبة ،والنصرة ،والسلطان ،واملتابعة.
"و َ
 -2الوالية يف اصطالح الشرع :
الوالية يف اصطالح الشرع  :مرتبة يف الدين عييمة ال يبلغها إال املؤمن التقي الذي قام بالدين ظاهراً
وباطناً.

ويل هللا ،هو من كان بالصفة اليت وصفه هللا هبا ،وهو
وصاحب الوالية يقال له الويل ،قال الطربي ّ ":
31
ِ
ين َآمنُوا وكانُوا يَتّ ُقو َن".
الذي آمن واتقى ،كما قال هللا :الّذ َ
قال ابن كثري  " :خيرب تعاىل أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون  ،كما فسرهم رهبم  ،فكل من كان تقيا
كان هلل وليا  :أنه ( ال َخ ْوف َعلَْي ِه ْم ) فيما يستقبلون من أهوال القيامة َ ( ،وال ُه ْم َْحيَزنُو َن) على ما وراءهم يف
الدنيا .
وقال عبد هللا بن مسعود  ،وابن عباس  ،وغري واحد من السلف  :أولياء هللا الذين إذا ُرؤوا ذُكِر هللا  .وقد ورد
هذا يف حديث مرفوع  .عن أيب هريرة رضي هللا عنه  ،قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( :إن من عباد
هللا عبادا يغبطهم األنبياء والشهداء  .قيل  :من هم يا رسول هللا ؟ لعلنا حنبهم  .قال  :هم قوم حتابوا يف هللا من
غري أموال وال أنساب  ،وجوههم نور على منابر من نور  ،ال خيافون إذا خاف الناس  ،وال حيزنون إذا حزن
35 35
اَّللِ ال َخ ْوف َعلَْي ِه ْم َوال ُه ْم َْحيَزنُو َن  رواه أبو داود بإسناد جيد ".
الناس  .مث قرأ   :أَال إِ َّن أ َْولِيَاءَ َّ
 32معجم مقاييس اللغة ( ، )527/ 35الكليات للكفوي()952
 33شرح العقيدة الطحاوية ( .)153-157
 32الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ( )552/2ضمن جمموعة التوحيد -حتقيق :بشري عيون.
 31تفسري الطربي ()92/33
 35وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ()3169/7
 35تفسري القرآن العييم البن كثري ()273/5
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وقال ابن رجب احلنبلي رمحه هللا  " :أولياء هللا هم:الذين يتقربون إليه مبا يقرهبم منه ،وأعداؤه الذين أبعدهم
36
منه بأعماهلم املقتضية لطردهم وإبعادهم منه "
37
قال ابن حجر  " :املراد بويل هللا تعاىل  :العامل باهلل تعاىل  ،املواظب على طاعته  ،املخلص يف عبادته "
 -3جانبا الوالية :

الويل فعيل يأيت مبعىن فاعل  ،وهو هللا عز وجل ويل املؤمنني هو الويل الناصر  ،ينصر عباده املؤمنني ،ومنه
قوله تعاىل ( هللا ويل الذين آمنوا ) 33 .والويل يأيت مبعىن املفعول وهو العبد الويل هلل تعاىل هو العامل بدين هللا
تعاىل  ،املواظب على طاعته املخلص يف عبادته .
وهذان مها جانبا الوالية  ،إذ للوالية جانبان:

39

جانب يتعلق بالعبد  :وهو القيام باألوامر واجتناب النواهي مث التدرج يف مراقي العبادة بالنوافل .
وجانب يتعلق بالرب سبحانه وتعاىل  :وهو حمبة هذا العبد – نسأل هللا من فضله -ونصرته وتثبيته على
االستقامة واإلميان وهدايته إىل معرفته وطاعته ونصرة دينه  ،ورعايته يف كل وقت وحفيه جلوارحه.
وهذا املعىن يؤكده احلديث القدسي  :الذي يرويه عليه الصالة والسالم عن ربه  " :إن هللا تعاىل قال  :من عادى
إيل مما افرتضه عليه  ،وما يزال عبدي يتقرب إيل
إيل عبدي بشيء أحب ّ
يل ولياً فقد آذنته باحلرب وما تقرب ّ

بالنوافل حىت أحبه  ،فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به  ،وبصره الذي يبصر به  ،ويده اليت يبطش هبا ورجله
اليت ميشي هبا  ،وإن سألين ألعطينه  ،ولئن استعاذ يب ألعيذنه  ،22"...فاحلديث تضمن املعاين اليت يف قوله
تعاىل " :أال إن أولياء هللا ال خوف عليهم والهم حيزنزن الذين آمنوا وكانوا يتقون" :

جانب العبد  :وهو أداء الفرائض مث التقرب بالنوافل.
وجانب الرب سبحانه وتعاىل  :وهو حمبته لذلك العبد ونصرته وتأييده ورعايته وحفيه جلوارحه  ،وهذا معىن قوله
عليه الصالة والسالم البن عباس رضي هللا عنهما " يا غالم  :احفظ هللا حيفيك " ،23فاآلية الكرمية واحلديث
22
القدسي كالمها يؤكدان اجلانبني املذكورين .
 36جامع العلوم واحلكم ( )115/2أليب الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين الشهري بابن رجب.
 37فتح الباري شرح صحيح البخاري ألمحد بن علي بن حجر العسقالين () 152/33
 33اجلامع ألحكام القرآن و املعروف بتفسري القرطيب أليب عبدهللا حممد بن أمحد القرطيب ()157 ،231 /1
 39فتح الباري ()152/33
 22صحيح البخاري،كتاب الرقاق ،باب التواضع،حديث  ، 6522فتح الباري ()152/33
 23صحيح البخاري (.)127/3
 22انير شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لاللكائي  -مقدمة حتقيق كرامات أولياء هللا عز وجل لاللكائي -حتقيق أمحد سعد محدان (، )3 -7وانير عقيدة
املؤمن أليب بكر اجلزائري (.)323-322
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وأما الفرق بني الواليتني فبني واضح :
فوالية هللا تعاىل لعبده  :إكراماً له وإنعاماً عليه  ،وهي من رمحته وإحسانه  ،ليست كوالية املخلوق للمخلوق
احلَ ْم ُد
فإهنا عن فقر واحتياج  ،سبحانه وتعاىل فهو الغين عن كل ما سواه والكل مفتقر إليه  ،قال تعاىلَ  :وقُ ِل ْ
ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
يل ِمن ُّ
الذ ِّل َوَكِّْربهُ تَ ْكبِ ًريا ( اإلسراء.)333/
ََّّلل الذي َملْ يَتَّخ ْذ َولَ ًدا َوَملْ يَ ُك ْن لَهُ َش ِريك يف الْ ُم ْلك َوَملْ يَ ُك ْن لَهُ َوِ ٌّ َ
ووالية العبد هلل تعاىل  :لفقر العبد وحاجته إىل ربه  ،فال يسعد العبد إال يف جوار ربه وال ينعم إال إذا تغمده هللا
21
برمحته.
والوالية اليت من الل ه للعبد تنقسم إىل  :عامة  ،وخاصة .
فالوالية العامة هي :الوالية على العباد بالتدبري والتصريف  ،وهذه تشمل املؤمن والكافر ومجيع اخللق  ،فالل ه هو
الذي يتوىل عباده بالتدبري والتصريف والسلطان وغري ذلك  ،ومنه قوله تعاىل   :مث ردوا إىل الل ه موالهم احلق
أال له احلكم وهو أسرع احلاسبني 
والوالية اخلاصة :أن يتوىل الل ه العبد بعنايته وتوفيقه وهدايته  ،وهذه خاصة باملؤمنني  ،قال تعاىل  :الل ه ويل
الذين آمنوا خيرجهم من اليلمات إىل النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت خيرجوهنم من النور إىل اليلمات 
25
وقال  :أال إن أولياء الل ه ال خوف عليهم وال هم حيزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون." 
وهذه الوالية " والية هللا للعبد ووالية العبد هلل "هي املقصودة يف هذا البحث  ،إذ الوالية ذكرت يف كتاب هللا
العزيز على نوعني :والية للرمحن وأولياؤه املؤمنون  ،ووالية للشيطان وهم حزبه اخلاسرون .
-4

أنواع الوالية:

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

حزبه اخلاسرون .
قال شيخ اإلسالم  -يرمحه هللا تعاىل – َّ " :بني هللا  -سبحانه وتعاىل  -يف كتابه الكرمي ويف ُسنة نبيه  -صلَّى
هللا عليه وسلَّم َّ -
أن له أولياءَ من الناس وللشيطان أولياء ،فقال هللا  -تعاىل  -مبينًا أولياءَ الرمحن ﴿ :أََال إِ َّن
َّ ِ
أَولِياء َِّ
ِ
احلَيَ ِاة الدُّنْيَا َوِيف ْاآل ِخَرِة َال
ين َآمنُوا َوَكانُوا يَتَّ ُقو َن * َهلُ ُم الْبُ ْشَرى ِيف ْ
اَّلل َال َخ ْوف َعلَْيه ْم َوَال ُه ْم َْحيَزنُو َن * الذ َ
َْ َ
الس ِم ِ
ات َِّ ِ
تَب ِديل لِ َكلِم ِ
ِ
ِ ِ ِِ ِ
يم ﴾ )يونس:
يم * َوَال َْحي ُزنْ َ
اَّلل َذل َ
ك قَ ْوُهلُ ْم إ َّن الْعَّزَة ََّّلل َمج ًيعا ُه َو َّ ُ
ْ َ َ
يع الْ َعل ُ
ك ُه َو الْ َف ْوُز الْ َعي ُ
.(65 – 62
ِ
ِ َّ ِ
اَّلل وِ ُّ َّ ِ
ِ ُّ ِ ِ
وت
ين َك َف ُروا أ َْوليَ ُاؤُه ْم الطَّاغُ ُ
وقال  -تعاىل َ َُّ ﴿ :-
ين َآمنُوا ُخيْ ِر ُج ُه ْم م ْن اليلُ َمات إ َىل النُّور َوالذ َ
يل الذ َ
ِ
اب النَّا ِر ُه ْم فِ َيها َخالِ ُدو َن ﴾.
ُخيْ ِر ُجونَ ُه ْم ِم ْن النُّوِر إِ َىل اليُّلُ َمات أ ُْولَئِ َ
كأ ْ
َص َح ُ
 21انير شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي(.)526/2
 25انير جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن صاحل العثيمني  ،كتاب التوحيد ( ) 652 /32
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ِ
َّ ِ
ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَ ْع ٍ
ض َوَم ْن يَتَ َوَّهلُ ْم
َّص َارى أ َْوليَاءَ بَ ْع ُ
ين َآمنُوا َال تَتَّخ ُذوا الْيَ ُه َ
ود َوالن َ
وقال  -تعاىل  ﴿ :-يَا أَيُّ َها الذ َ
َّ ِ
ِ
ِِ
ين ِيف قُلُوهبِِ ْم َمَرض يُ َسا ِرعُو َن فِي ِه ْم يَ ُقولُو َن ََنْ َشى
ِمْن ُك ْم فَِإنَّهُ ِمْن ُه ْم إِ َّن َّ
اَّللَ َال يَ ْهدي الْ َق ْوَم اليَّالم َ
ني * فَتَ َرى الذ َ
ِِ
ِ
أَ ْن تُ ِ
اَّللُ أَ ْن يَأِْيت بِالْ َفْت ِح أ َْو أ َْم ٍر ِم ْن ِعْن ِد ِه فَيُ ْ ِ
ول
صيبَ نَا َدائَِرة فَ َع َسى َّ
ني * َويَ ُق ُ
َسُّروا ِيف أَنْ ُفس ِه ْم نَادم َ
صب ُحوا َعلَى َما أ َ
َ
ِِ
الَّ ِذين آمنوا أَهؤَال ِء الَّ ِذين أَقْسموا بِ َِّ
ِ
ين * يَا أَيُّ َها
اَّلل َج ْه َد أ َْميَاهن ْم إِن َُّه ْم لَ َم َع ُك ْم َحبِطَ ْ
َ َُ َ ُ
ت أ َْع َما ُهلُ ْم فَأ ْ
َ َُ
َصبَ ُحوا َخاس ِر َ
ِ
َّ ِ
اَّللُ بَِق ْوٍم ُِحيبُّ ُهم وُِحيبُّونَهُ أ َِذلٍَّة َعلَى الْم ْؤِمنِ َ ِ ٍ
ين
ف يَأِْيت َّ
ين َآمنُوا َم ْن يَ ْرتَ َّد ِمْن ُك ْم َع ْن ِدينِ ِه فَ َس ْو َ
ُ
َْ
ني أَعَّزة َعلَى الْ َكاف ِر َ
الذ َ
ِ
ُجي ِ
ضل َِّ
اه ُدو َن ِيف سبِ ِيل َِّ
اَّللُ َو ِاسع َعلِيم * إََِّّنَا َولِيُّ ُك ُم َّ
اَّلل يُ ْؤتِي ِه َم ْن يَ َشاءُ َو َّ
اَّلل َوَال َخيَافُو َن لَ ْوَم َة َالئِ ٍم ذَل َ
َ
اَّللُ
َ
ك فَ ْ ُ
َّ ِ
ورسولُه والَّ ِذين آمنوا الَّ ِذ ِ
الص َالةَ َويُ ْؤتُو َن َّ
ين َآمنُوا فَِإ َّن
الزَكاةَ َوُه ْم َراكِعُو َن * َوَم ْن يَتَ َو َّل َّ
يمو َن َّ
ََ ُ ُ َ َ َُ
ين يُق ُ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َوالذ َ
َ
ِحزب َِّ
اَّلل ُه ُم الْغَالِبُو َن ﴾ )املائدة.(56 – 53 :
َْ
ِ
صفات "أولياء الرمحن" اليت منها :العِلم واملع ِرفة ،والصالح والتقوى ،وذلك يعين َّ
أن األولياء
هكذا َّبني الكتاب
لسنَّة نبيه  -عليه الصالة والسالم.
هم العلماء العاملون والفقهاء املربزون َمحَلة كتاب هللا  ،املتَّبعون ُ

وقال مبينًا أولياء الشيطان ﴿ :فَِإذَا قَرأْت الْ ُقرآ َن فَ ِ
اَّللِ ِمن الشَّيطَ ِ
ان َّ ِ ِ ِ
س لَهُ ُس ْلطَان َعلَى
استَع ْذ بِ َّ َ ْ
ْ
َ َ ْ
َ
الرجيم * إنَّهُ لَْي َ
ِ
ِ
َّ ِ
ِِ
َّ َّ
َّ
َِّ
ين ُه ْم بِِه ُم ْش ِرُكو َن ﴾ )النحل– 93 :
ين يَتَ َول ْونَهُ َوالذ َ
ين َآمنُوا َو َعلَى َرّهب ْم يَتَ َوَّكلُو َن * إَّنَا ُس ْلطَانُهُ َعلَى الذ َ
الذ َ
َّ ِ
اَّللِ والَّ ِذين َك َفروا ي َقاتِلُو َن ِيف سبِ ِيل الطَّاغُ ِ
ِ
وت فَ َقاتِلُوا
ين َآمنُوا يُ َقاتلُو َن ِيف َسبِ ِيل َّ َ َ ُ ُ
َ
 ،(322وقال  -تعاىل  ﴿ :-الذ َ
ان إِ َّن َكي َد الشَّيطَ ِ
أَولِياء الشَّيطَ ِ
ضعِي ًفا ﴾ )النساء ،(76 :وقال  -تعاىل َ ﴿ :-وإِ ْذ قُ ْلنَا لِْل َم َالئِ َك ِة
ان َكا َن َ
ْ
ْ
َْ َ ْ
ِ
ِ
اجلِ ِن فَ َفسق عن أَم ِر ربِِه أَفَتَت ِ
ِ
ِ
َِّ ِ
َّخ ُذونَهُ َوذُِّريَّتَهُ أ َْوليَاءَ ِم ْن ُد ِوين َوُه ْم لَ ُك ْم
ْ
يس َكا َن م َن ْ ّ َ َ َ ْ ْ َّ
اس ُج ُدوا آل َد َم فَ َس َج ُدوا إال إبْل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ع ُد ٌّو بِْئس لليَّال ِمني ب َدًال ﴾ )الكهف ،(52 :وقال  -تعاىل  ﴿ :-ومن ي ت ِ
َّخذ الشَّيطَا َن وليًّا ِمن د ِ
اَّلل فَ َق ْد
ون َّ
ْ َ ْ ُ
َ
ََ ْ َ
ََ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّم َوَال َِجي ُدو َن َعْن َها
ورا * أُولَئ َ
َخسَر ُخ ْسَرانًا ُمبينًا * يَع ُد ُه ْم َوُميَنّيه ْم َوَما يَع ُد ُه ُم الشَّْيطَا ُن إَّال غُ ُر ً
ك َمأْ َو ُاه ْم َج َهن ُ
َّ ِ
ِ
ال َهلُم الن ِ
َّاس قَ ْد َمجَعُوا لَ ُك ْم
َحم ً
يصا ﴾ )النساء ،(323 – 339 :وقال  -تعاىل  ﴿ :-الذ َ
َّاس إ َّن الن َ
ين قَ َ ُ ُ
اَّلل ونِعم الْوكِيل * فَانْ َقلَبوا بِنِعم ٍة ِمن َِّ
ِ
ض ٍل َملْ ميَْ َس ْس ُه ْم ُسوء َواتَّبَ عُوا
اَّلل َوفَ ْ
فَ ْ
ُ َْ َ
اخ َش ْوُه ْم فَ َز َاد ُه ْم إميَانًا َوقَالُوا َح ْسبُنَا َُّ َ ْ َ َ ُ
اَّلل ذُو فَض ٍل ع ِيي ٍم * إََِّّنَا َذلِ ُكم الشَّيطَا ُن ُخي ِو ُ ِ
ضوا َن َِّ
ِِ
ِ
ِ
ني ﴾
ْ َ
وه ْم َو َخافُون إِ ْن ُكْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
ف أ َْوليَاءَهُ فَ َال ََتَافُ ُ
ُ ْ
اَّلل َو َُّ
َّ
ر َْ
)آل عمران.(375 – 371 :
لسنة نبيِّه  -صلَّى هللا عليه وسلَّم -
فأولياء الشيطان هم أتْباعُه العاصون هلل َّ -
عز َّ
وجل  -املخالفون لكتابه و ُ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ورا ﴾.
املغرورون بتزيني الشيطان ْ
ووعده هلم؛ ﴿ يَع ُد ُه ْم َوُميَنّيه ْم َوَما يَع ُد ُه ْم الشَّْيطَا ُن إالَّ غُ ُر ً
وإذا عُ ِرف َّ
فرق بني هؤالء وهؤالء ،كما َّفرق هللا
أن الناس فيهم أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ،فيَجب أن يُ َّ
25
ورسوله بينهما".

 25الفرقان ( )516/2ضمن جمموعة التوحيد.
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املطلب األول  :سبيل الوالية  ،وفيه أربع قواعد :
القاعدة األوىل  :أساس الوالية  :اإلميان والتقوى  ،وشرطها املتابعة .
القاعدة الثانية  :كل مؤمن معه أصل الوالية إذا كان معه أصل اإلميان .
القاعدة الثالثة  :ال تنال الوالية بالوراثة وال بالنسب .
القاعدة الرابعة  :ال تثبت الوالية و ال تصح إال ملن يصح إميانه وتصح عباداته .
وهذا شرح وبيان هلذه القواعد:
القاعدة األوىل  :أساس الوالية اإلميان والتقوى ،وشرطها املتابعة :
أساس الوالية اإلميان والتقوى بنص القرآن الكرمي  ،يقول هللا عز وجل  أََال إِ َّن أَولِياء َِّ
اَّلل َال َخ ْوف َعلَْي ِه ْم
َْ َ
َّ ِ
ين آَ َمنُوا َوَكانُوا يَتَّ ُقو َن ( يونس )61-62:وقال عز من قائل :إن أولياؤه إال
َوَال ُه ْم َْحيَزنُو َن * الذ َ
املتقون( األنفال)15/
26

خيرب هللا تعاىل يف اآلية أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون  ،فكل من كان تقيًّا كان هلل وليًّا .
واملتقون  :هم الذين اتقوا عقاب هللا فاجتنبوا معاصيه وحذروا وعده فلم يتعدوا حدوده وخافوه فقاموا بأداء
فرائضه  .و أولياء هللا هم الذين صدقوا رسول هللا وما جاء به من عند هللا  ،وكانوا يتبعون هللا بأداء فرائضه
27
واجتناب معاصيه .
بويل هلل تعاىل  ،وإن كان معه بعض من
فكل من كان مؤمنًا تقيًّا  ،كان هلل وليًّا  ،ومن مل يكن كذلك فليس ّ
23
اإلميان والتقوى كان فيه شيء من الوالية مع أننا ال جنزم لشخص بشيء بعينه .
اَّللَ فَاتَّبِعُ ِوين
هذا أساس الوالية وأصلها  ،أما شرطها فقد ذكره عز وجل يف قوله تعاىل  :قُ ْل إِ ْن ُكْنتُ ْم ُِحتبُّو َن َّ
اَّللُ َغ ُفور َرِحيم (آل عمران)13/
اَّللُ َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َو َّ
ُْحيبِْب ُك ُم َّ

 26تفسري القرآن العييم البن كثري (، )525/2وانير :تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبدالرمحن السعدي ()163
 27تفسري الطربي ()92/33
 23فتاوى مهمة لعموم األمة للشيخ حممد بن صاحل العثيمني ()35
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فأصل الوالية اإلميان والتقوى  ،وشرطها املوافقة التامة يف احلب والبغض  ،واملواالة واملعاداة  ،ومتابعة الرسول
صلى هللا عليه وسلم  ،يف كل ما جاء به ودعا إليه من أصول العقائد والعبادات واآلداب واألخالق ؛ متابعة
يتجرد فيها العبد هلل وخيلص له فيها  ،إذ ال تتم حمبة هللا للعبد إال بشرط املتابعة للرسول صلى هللا عليه وسلم
29

.
وخالصة األمر :
أن كل من حتقق فيه ركنا الوالية ( اإلميان والتقوى) ،وأدى شرطها (املتابعة للرسول صلى هللا عليه وسلم)
فالوالية متحققة فيه .
القاعدة الثانية  :كل مؤمن معه أصل الوالية إذا كان معه أصل اإلميان :
مادام أن أساس الوالية وركنها اإلميان والتقوى  ،فكل مؤم ن معه أصل اإلميان معه أصل الوالية  ،وبقدر
حيه من اإلميان يكون حيه من الوالية بقدره .
قال الشيخ ابن عثيمني:
بويل هلل تعاىل  ،وإن كان معه بعض من
" من كان مؤمنًا تقيًّا  ،كان هلل وليًّا  ،ومن مل يكن كذلك فليس ّ
اإلميان والتقوى كان فيه شيء من الوالية مع أننا ال جنزم لشخص بشيء بعينه".

12

فاملؤمنون كلهم أولياء الرمحن  ، ...والوالية تكون كاملة وناقصة  -فهي تزيد بالطاعة وتنقص باملعصية: -
َّ ِ
فالكاملة تكون للمؤمنِني ِ
املتقني كما قال تعاىل  :أََال إِ َّن أَولِياء َِّ
ِ
ين
اَّلل َال َخ ْوف َعلَْيه ْم َوَال ُه ْم َْحيَزنُو َن * الذ َ
َْ َ
آَ َمنُوا َوَكانُوا يَتَّ ُقو َن ( يونس ، (61-62/والوالية ملن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون ،وهم أهل الوعد املذكور

يف اآليات .
والوالية عبارة عن موافَ َقة الويل احلميد يف حمابه ومساخطه  ،و على هذا جتتمع يف املؤمن والية من وجه ،
13
وعداوة من وجه  ،كما قد يكون فيه كفر وإميان  ،وشرك وتوحيد  ،وتقوى وفجور  ،ونفاق وإميان.
يقول شيخ االسالم ابن تيمية:
"وأما اليامل لنفسه من أهل اإلميان  :فمعه من والية هللا بقدر إميانه وتقواه  ،كما معه من ضد ذلك بقدر
فجوره ،إذ الشخص الواحد قد جيتمع فيه احلسنات املقتضية للثواب  ،والسيئات املقتضية للعقاب  ،حىت ميكن
أن يثاب ويعاقب  ،وهذا قول مجيع أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وأئمة اإلسالم وأهل السنة
واجلماعة الذين يقولون  :إنه ال خيلد يف النار من يف قلبه مثقال ذرة من إميان ".
 29انير عقيدة املؤمن أليب بكر اجلزائري ()322
 12فتاوى مهمة لعموم األمة للشيخ حممد بن صاحل العثيمني ()35
 13انير شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي ( ) 556/2
 12انير جمموع الفتاوى ( ، )6/32( ،)7-6/3وانير طريق اهلجرتني وباب السادتني البن القيم ()399
12
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ويف هذا بشارة لكل مؤمن موحد وترغيب ل ه يف الطاعات إذ هو مشمول يف مسمى أولياء الرمحن وحزب
هللا املفلحون مما يدعوه لالجتهاد يف عمل الطاعات وجماهدة نفسه لرتك املنكرات .
القاعدة الثالثة :ال تنال الوالية بالوراثة وال بالنسب :
الوالية ليست حكرا على أحد  ،وليست عالمة مميزة لطبقة معينة من الناس  ،وال تنال بالوراثة وال
بالنسب ،بل هي مرتبة يف الدين عييمة تبدأ باالميان باهلل وامتالء القلب مبحبته وتعييمه وخوفه ورجائه عز وجل
وتقواه  ،وترتجم إىل أعمال وطاعات  ،فيكسب صاحبها حب هللا تعاىل وواليته  ،إهنا ال تنال إال باإلميان
والتقوى.
قال ابن تيمية  ":فأولياء هللا هم املؤمنون املتَّقون ،كما قال  -تعاىل  ﴿ :-أََال إِ َّن أَولِياء َِّ
اَّلل َال َخ ْوف
َْ َ
ُ
َّ ِ
ِ
ِ
احلديث الصحيح الذي رواه
ين َآمنُوا َوَكانُوا يَتَّ ُقو َن ﴾ (يونس ،)61 – 62 /ويف
َعلَْيه ْم َوَال ُه ْم َْحيَزنُو َن * الذ َ
النيب  -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -قال( :يقول هللا تعاىلَ :من
البخاري وغريُه عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -عن ِّ
افرتضت عليه،
إيل عبدي مبثل أداء ما
باحلرب  -وما َّ
تقرب َّ
َ
ُ
بارزين باحملاربة  -أو فقد آذنتُه ْ
عادى يل وليًّا فقد َ
إيل بالنوافل حىت أحبَّه ،فإذا أحببتُه كنت مسعه الذي يسمع به ،وبصره الذي ي ِ
بصر به،
وال يزال عبدي َّ
يتقرب َّ
ُ َ
ُ
َ
(فيب يسمع ويب ي ِ
ويده اليت يبطش هبا ،ورجلَه اليت ميشي هبا)  -ويف روايةِ :
بصر ،ويب يبطش ويب ميشي  -ولئن
ُ
سألين ألُعطينَّه ،ولئن استعاذين ألُعيذنَّه ،وما ترددت عن ٍ
ترددي عن ْقبض ن ْفس عبدي املؤمن،
شيء أنا فاعله ُّ
ُ
يَكْره املوت وأ ْكره مساءتَه وال َّ
فبني النيب  -صلَّى هللا عليه
أصح حديث يُ َروى يف األولياءَّ ،
بد له منه) ،وهذا ُّ
بارز هللا يف احملاربة...
وسلَّم  -أنَّه َمن عادى وليًّا هلل فقد َ

رسول هللا -
البخاري ومسلم يف "صحيحيهما" عن عمرو بن العاص  -رضي هللا عنه  -قال:
وروى
مسعت َ
ُّ
ُ
ِ
هارا من غري ِسٍّرَّ ( :
إن آل فالن ليسوا يل بأولياء  -يعين :طائفة ِمن أقاربه  -إَّنا
صلَّى هللا عليه وسلَّم  -يقول ج ً
11
اَّلل هو موَاله وِج ِربيل و ِ
ِ
ِِ
ني﴾
صال ُح الْ ُم ْؤمن َ
وليِّي هللا وصالح املؤمنني)  ،وهذا موافق لقوله  -تعاىل  ﴿ :-فَِإ َّن ََّ ُ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َ
(التحرمي ،)5 /و ِ
ِِ
ني هو من كان صاحلا من املؤمنني .وهم املؤمنون املتقون أولياء هللا ،ودخل يف ذلك
صال ُح الْ ُم ْؤمن َ
ََ

أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا حتت الشجرة وكانوا ألفا وأربعمائة  ،وكلهم
يف اجلنة  ،كما ثبت يف الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال (:ال يدخل النار أحد ممن بايع حتت
16
الشجرة) 15ومثل احلديث اآلخر (:إن أوليائي املتقون أياً كانوا وحيث كانوا) " .15
 11صحيح البخاري ()153/32
 15صحيح مسلم رقم(.)2596
 15مسند االمام أمحد( )215/5وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم()2223
 36الفرقان(.)513،551 /2
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دخ َل للقرابة يف الوالية َّإَّنا هي متعلِّقة باإلميان والتقوى ،لذا نادى حممد صلى هللا عليه وسلم أقاربه :أحباءه
فال ْ
ِ
ول َِّ
ال :لَ َّما أُنْ ِزلَ ِ ِ
اَّلل -صلى
ني﴾ َد َعا َر ُس ُ
فع ْن أَِب ُهَريْ َرةَ قَ َ
ت َهذه اآليَةُ ﴿ َوأَنْذ ْر َع ِش َريتَ َ
ْ
ك األَقْ َربِ َ
مؤكدا هذا األمر َ
ٍ
ال (:يَا بَِىن َك ْع ِ
ص فَ َق َ
اجتَ َمعُوا فَ َع َّم َو َخ َّ
ى أَنِْق ُذوا أَنْ ُف َس ُك ْم ِم َن النَّا ِر؛ يَا بَِىن ُمَّرةَ
هللا عليه وسلم -قَُريْ ًشا فَ ْ
ب بْ ِن لَُؤ ّ
س أَنْ ِق ُذوا أَنْ ُفس ُكم ِمن النَّا ِر؛ يا ب ِىن عب ِد منَ ٍ
بْ ِن َك ْع ٍ
ب أَنِْق ُذوا أَنْ ُف َس ُك ْم ِم َن النَّا ِر؛ يَا بَِىن َعْب ِد ََشْ ٍ
اف أَنِْق ُذوا
َ َ َْ َ
َ ْ َ
أَنْ ُفس ُكم ِمن النَّا ِر؛ يا ب ِىن ه ِ
اش ٍم أَنِْق ُذوا أَنْ ُفس ُكم ِمن النَّا ِر؛ يَا بَِىن َعْب ِد الْمطَّلِ ِ
ب أَنِْق ُذوا أَنْ ُف َس ُك ْم ِم َن النَّا ِر؛ يَا
َ َ َ
ُ
َ ْ َ
َ ْ َ
ِ ِ 17
ِ
ِ ِِ
ك ِمن النَّا ِر؛ فَِإِن الَ أَملِك لَ ُكم ِمن َِّ
ِ
اَّلل َشْيئًا َغْي َر أ َّ
َن لَ ُك ْم َرمحًا َسأَبُلُّ َها ببَالَهلَا) .
ّ ْ ُ ْ َ
فَاط َمةُ أَنْقذى نَ ْف َس َ
ال :قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني أنزل هللا عز وجل:
وعند البخاري يف صحيحه َ :ع ْن أَِب ُهَريْ َرَة قَ َ
﴿وأنذر عشريتك األقربني ﴾  .قال  ( :يا معشر قريش  -أو كلمة حنوها  -اشرتوا أنفسكم  ،ال أغين عنكم
من هللا شيئا  ،يا بين مناف ال أغين عنكم من هللا شيئا  ،يا عباس بن عبد املطلب ال أغين عنك من هللا شيئا ،
ويا صفية عمة رسول هللا ال أغين عنك من هللا شيئا  ،ويا فاطمة بنت حممد  ،سليين ما شئت من مايل ،ال أغين
عنك من هللا شيئا ) .13
يقول ابن رجب رمحه هللا :

" وأصل املواالة القرب  ،وأصل املع اداة البعد  ،فأولياء هللا هم الذين يتقربون إليه مبا يقرهبم منه  ،وأعداؤه

الذين أبعدهم منه بأعماهلم املقتضية لطردهم وإبعادهم منه ".19

ليست الوالية  -إذًا  -تركة يتوارثها األبناء  ،ولكنها منهج واضح وصراط مستقيم  ،توىل هللا بياهنا يف كتابه

العزيز يف قوله تعاىل ﴿ :إن أولياؤه إال املتقون﴾ وقوله عز وجل ﴿ :الذين آمنوا وكانوا يتقون﴾  ،وبينها أيضا يف
حديث قدسي شريف  ،فقد روى أبو هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه
ٍ
إيل مما افرتضته عليه  ،وما
إيل عبدي بشيء أحب ّ
قال  ( :من عادى يل ولياً فقد آذنته باحلرب  ،وما تقرب ّ

إيل بالنوافل حىت أحبه .)...
يزال عبدي يتقرب ّ

فالقرآن الكرمي والسنة املطهرة وضحت الطريق إىل والية هللا  ،وهو االميان والتقوى والذي ال يكون إال
باحملافية على فرائض هللا تعاىل واحلرص على نوافله  ،وعلى هذا فمن أدعى أن هناك طريقاً يوصل إىل والية هللا

سوى طاعته مبا شرع على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم فهو كاذب مبتدع مكذب لنصوص الكتاب والسنة.
يقول شيخ اإلسالم يف هذا الصدد  " :فويل هللا من وااله باملوافقة له يف حمبوباته ومرضياته  ،وتقرب إليه مبا
52
أمر به من طاعته " .
 37صحيح مسلم رقم( ، )225وأمحد ()32725 ()3726 ()3522
 38صحيح البخاري رقم( .) 2751
 39جامع العلوم واحلكم ( ) 152/2
 40جمموعة الرسائل واملسائل (.)52/3
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والعجب وأننا يف عصر العلم جند أن الصوفية ومن ماثلهم من أهل البدعة يدعون أن الوالية بيد األولياء الكبار
يعطوهنا ملن شاءوا :
يقول أبو الفيض املنويف الصويف":وكل هذه الطرق تنسب كل واحدة لويل من األولياء رضي هللا عنهم ،وقد يرثها
حفيد أو سبط لويل من أولئك األولياء فيكرمه هللا سبحانه وتعاىل بكرامة آبائه وأجداده الصاحلني ،فإن سار على
53
درهبم أكرمه هللا مثل ما أكرمهم ،وإن فرط أو قصر أكرمه هللا ألجلهم".
فليتذكر هؤالء اجلهال املبتدعة قول هللا تعاىل لنبيه ومصطفاه ﴿ :إنك ال هتدي من أحببت ولكن هللا
يهدي من يشاء ﴾ ( القصص. ) 56 /
وصدق من قال:
أَالَ إََِّّنَا التَّ ْق َوى ِه َي العُِّز ْوالْ َكَرُم
ِ
ِ
ب
َّس ْ
فَالَ تَْت ُرك التَّ ْق َوى اتّ َكاالً َعلَى الن َ
فَ َق ْد َرفَ َع ِْ
اإل ْسالَ ُم َس ْل َما َن فَا ِر ٍس
ب.
ض َع ِّ
َوقَ ْد َو َ
يب أَبَا َهلَ ْ
َّس َ
الش ْرُك الن َ
القاعدة الرابعة  :ال تثبت الوالية و ال تصح إال ملن يصح إميانه وتصح عباداته:
ال تصح الوالية إال ملن يصح اميانه وتصح عباداته ؛ فال والية لصيب أو جمنون وال لكافر أو منافق ؛ إذ أساس
الوالية كما تقدم االميان والتقوى  ،فاملؤمنون املتقون هم أولياء هللا.
فبقولنا "إال من يصح اميانه" خيرج الكافر واملنافق من وصف الوالية إلن امياهنم ال يصح  ،ويف هذا رد على كل
من يثبت الوالية ألحد من الكافرين أو املنافقني ملا يرى على أيديهم من خوارق العادات  ،وهذا باطل قطعا فهم
أولياء للشيطان وخوارقهم خوارق شيطانية ال كرامات رمحانية.
وقولنا  ":ال تصح الوالية إال ملن تصح عباداته" ؛ خيرج والية غري املكلفني ممن رفع الشارع عنهم القلم مثل الصيب
واجملنون  ،وهذا رد على الصوفية الذين يدعون الوالية لبعض اجملانني والصبيان.
قال شيخ االسالم ابن تيمية  ":وإذا كان العبد ال يكون ولياً هلل إال إذا كان مؤمناً تقياً ،لقوله تعاىل ﴿ :أَال إِ َّن
َّ ِ
أَولِياء َِّ
ِ
ين َآمنُوا َوَكانُوا يَتَّ ُقو َن (( ﴾ )61يونس) ،ويف صحيح
اَّلل ال َخ ْوف َعلَْيه ْم َوال ُه ْم َْحيَزنُو َن ( )62الذ َ
َْ َ
البخاري ،احلديث املشهور  -وقد تقدم -يقول هللا -تبارك وتعاىل  -فيه( :وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل
حىت أحبه) ،وال يكون مؤمناً تقياً حىت يتقرب إىل هللا بالفرائض فيكون من األبرار أهل اليمني ،مث بعد ذلك ال
يزال يتقرب بالنوافل حىت يكون من السابقني املقربني ،فمعلوم أن أحد من الكفار واملنافقني ال يكون ولياً هلل.
41
أحدا يف أذنه وال يقوم عنه حىت
انير فرق معاصرة لعواجي ( ،)3235، 395/1ومن أمثلة أقوال الصوفية على ذلك قول الدباغ  " :يقدر الويل على أن يكلم ً
يكون هو والويل يف املعارف على ٍ
حد سواء ".وقول ابن ضيف هللا يف ترمجة موسى ولد يعقوب  " :كان يهدي اخللق ويوصلهم إىل درجات األولياء مبجرد النير ،
وكان إذا نير إىل األعرايب اجللف ينطق باحلكمة  ،وأرشد خلقاً كثرياً مبجرد الني ر "انير :اإلبريز ( ،) 375طبقات ابن ضيف هللا ( )125
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وكذلك من ال يصح إميانه وعباداته ،وإن قدر أنه ال إمث عليه مثل أطفال الكفار ومن مل تبلغه الدعوة وإن قيل
إهنم ال يعذبون حىت يرسل إليهم رسول ،فال يكونون من أولياء هللا إال إذا كانوا من املؤمنني املتقني فمن مل
يتقرب إىل هللا ال بفعل احلسنات وال برتك السيئات مل يكن من أولياء هللا .وكذلك اجملانني واألطفال ،فإن النيب
صلى هللا عليه وسلم ،قال ( :رفع القلم عن ثالثة :عن اجملنون حىت يفيق ،وعن الصيب حىت حيتلم ،وعن النائم
حىت يستيقظ) .وهذا احلديث قد رواه أهل السنن من حديث علي وعائشة -رضي هللا عنهما -واتفق أهل
املعرفة على تلقيه بالقبول .لكن الصيب املميز تصح عبادته ويثاب عليها عند مجهور العلماء .وأما اجملنون الذي
رفع عنه القلم فال يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء .وال يصح منه إميان وال كفر وال صالة وال غري ذلك
من العبادات ،بل ال يصلح هو عند عامة العقالء ألمور الدنيا كالتجارة والصناعة .فال يصلح أن يكون بزازاً وال
عطاراً ًً وال حداداً وال جناراً وال تصح عقوده باتفاق العلماء .فال يصح بيعه وال شراؤه وال نكاحه وال طالقه وال
إقراراه وال شهادته .وال غري ذلك من أقواله بل أقواله  -كلها -لغو ال يتعلق هبا حكم شرعي وال ثواب وال
عقاب .خبالف الصيب املميز فإن له أقواالً معتربة يف مواضع بالنص واإلمجاع ويف مواضع فيها نزاع.
وإذا كان اجملنون ال يصح منه اإلميان وال التقوى وال التقرب إىل هللا بالفرائض والنوافل وامتنع أن يكون ولياً فال
جيوز ألحد أن يعتقد أنه ويل هللا ،السيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة مسعها منه أو نوع من تصرف
مثل أن يراه قد أشار إىل واحد فمات أو صرع ،فإنه قد علم أن الكفار واملنافقني  -من املشركني وأهل الكتاب-
هلم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعباد املشركني وأهل الكتاب ،فال جيوز ألحد أن يستدل
مبجرد ذلك على كون الشخص ولياً هلل وإن مل يعلم منه ما يناقض والية هللا ،فكيف إذا علم منه ما يناقض
والية هللا ،مثل أن يعلم أنه ال يعتقد وجوب اتباع النيب صلى هللا عليه وسلما باطناً وظاهراً بل يعتقد أنه يتبع
الشرع الياهر دون احلقيقة الباطنة ،أو يعتقد أن ألولياء هللا طريقاً إىل هللا غري طريق األنبياء عليهم السالم.
أويقول :إن األنبياء ضيقوا الطريق أو هم على قدوة العامة دون اخلاصة وحنو ذلك مما يقوله بعض من يدعي
الوالية فهؤالء فيهم من الكفر ما يناقض اإلميان .فضالً عن والية هللا عز وجل .فمن احتج مبا يصدر عن أحدهم

من خرق عادة على واليتهم كان أضل من اليهود والنصارى...

فعلى هذا فمن أظهر الوالية وهو ال يؤدي الفرائض وال جيتنب احملارم  -بل قد يأيت مبا يناقض ذلك -
مل يكن ألحد أن يقول :هذا ويل هلل ،فإن هذا إن مل يكن جمنوناً بل كان متوهلاً من غري جنون ؛ أو كان يغيب
عقله باجلنون تارة ويفيق أخرى ؛ وهو ال يقوم بالفرائض بل يعتقد أنه ال جيب عليه اتباع الرسول صلى هللا عليه
وسلم فهو كافر ،وإن كان جمنوناً باطناً وظاهراً قد ارتفع عنه القلم ،فهذا وإن مل يكن معاقباً عقوبة الكافرين
فليس هو مستحقاً ملا يستحقه أهل اإلميان والتقوى من كرامة هللا عز وجل  ،فال جيوز على التقديرين أن يعتقد
52
فيه أحد أنه ويل هلل".

 52انير الفرقان البن تيمية ( ، )569 -566 /2وانير شرح العقيد الطحاوية البن أيب العز احلنفي()769،773/2
16

املطلب الثاين  :ما جيب وما ميتنع يف حق أولياء هللا  ،وفيه عشرة قواعد :
القاعدة األوىل  :األولياء متفاضلون حبسب تفاضلهم يف اإلميان والتقوى .
القاعدة الثانية  :ال سبيل حلصر عدد األولياء  ،وال تقييدهم بزمان ،وال مبكان  ،وال متييزهم بلباس.
القاعدة الثالثة  :األولياء من غري األنبياء ليسوا مبعصومني .
القاعدة الرابعة  :ال طاعة واجبة ألحد من األولياء خال األنبياء .
القاعدة اخلامسة  :ال جيوز صرف أي نوع من أنواع العبادة لغري هللا حىت لو كان نبيّاً أو ولياً ًً ،وال تقديسه حيًا
أو ميتًا.
القاعدة السادسة :الوالية ال تبيح لصاحبها فعل احملرمات وال ترك الواجبات.
القاعدة السابعة :ليس لألولياء قدرات إال ما أعطوا من الكرامات .
القاعدة الثامنة  :ليس من شرط الويل أن يعطى كرامة  ،وليست الكرامات مقياسا للتفضيل بني األولياء .
القاعدة التاسعة  :إن حصول خوارق العادات ليس دليال على الوالية .
القاعدة العاشرة  :الواجب إعطاء الويل حقه من غري غلو وال جفاء.
وهذا شرح وبيان هلذه القواعد:
القاعدة األوىل :األولياء متفاضلون حبسب تفاضلهم يف اإلميان والتقوى :
ملا كان أساس الوالية اإلميان والتقوى والذي هو يزيد بالطاعة وينقص باملعصية  ،صارت الوالية تتفاوت حبسب
إميان العبد وتقواه  ،فكل مؤمن له نصيب من والية هللا وحمبته وقربه  ،ولكن هذا النصيب يتفاوت حبسب
األعمال الصاحلة اليت يتقرب هبا إىل هللا .
يقول شيخ االسالم ابن تيمية:
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"وإذا كان أولياء هللا هم املؤمنني املتقني  ،فبحسب إميان العبد وتقواه تكون واليته هلل تعاىل  ،فمن كان أكمل
إميانا وتقوى ،كان أكمل والية هلل ،فالناس متفاضلون يف والية هللا عز وجل حبسب تفاضلهم يف اإلميان
51
والتقوى".
مقربون وأصحاب ميني مقتصدون .ذكرهم هللا يف عدة مواضع من
"وأولياء هللا على طبقتني :سابقون َّ
كتابه العزيز يف أول سورة الواقعة وآخرها ،ويف سورة اإلنسان ،واملطففني ويف سورة فاطر فإنه -سبحانه وتعاىل-
ت الْ َواقِ َعةُ ()3
ذكر يف الواقعة القيامة الكربى يف أوهلا وذكر القيامة الصغرى يف آخرها ،فقال يف أوهلا :إِذَا َوقَ َع ْ
ِ
ِ
ِ
لَي ِ ِ
ت ْ
اجلِبَ ُ
ال بَ ّساً ( )5فَ َكانَ ْ
ض َر ّجاً (َ )5وبُ َّس ْ
ضة َراف َعة ( )1إِذَا ُر َّج ْ
س ل َوقْ َعت َها َكاذبَة (َ )2خاف َ
ت األ َْر ُ
ت َهبَاءً
ْ َ
ِ
ِ
ِ
اب
اب الْ َم ْشئَ َمة َما أ ْ
اب الْ َمْي َمنَة (َ )3وأ ْ
اب الْ َمْي َمنَة َما أ ْ
ُمْنبَثّاً (َ )6وُكنتُ ْم أ َْزَواجاً ثَالثَةً ( )7فَأ ْ
َص َح ُ
َص َح ُ
َص َح ُ
َص َح ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ني ()31
السابُِقو َن َّ
الْ َم ْشئَ َم ِة (َ )9و َّ
السابِ ُقو َن ( )32أ ُْولَئِ َ
ك الْ ُم َقَّربُو َن (ِ )33يف َجنَّات النَّعي ِم ( )32ثُلَّة م ْن األ ََّول َ
ِ
ِ ِ
ين (( )35الواقعة.)35-3 :
َوقَليل م ْن اآلخ ِر َ
فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكربى اليت جيمع هللا فيها األولني واآلخرين كما وصف هللا -
ت
سبحانه -ذلك يف كتابه يف غري موضع  .مث قال تعاىل يف آخر السورة :فلوال ،أي :فهال ،فَلَ ْوال إِذَا بَلَغَ ْ
احل ْل ُقوم ( )31وأَنْتُم ِحينَئِ ٍذ تَنيُرو َن ( )35وَْحنن أَقْ رب إِلَي ِه ِمْن ُكم ولَ ِكن ال تُب ِ
ص ُرو َن ( )35فَلَ ْوال إِ ْن ُكنتُ ْم َغْي َر
ْ َ ْ ْ
َ ُ َُ ْ
ُْ َ
َ ْ
ُ
م ِدينِني ( )36تَرِجعونَها إِ ْن ُكنتم ِ ِ
ِ
ني ( )33فَ َرْوح َوَرْحيَان َو َجنَّةُ نَعِي ٍم
ني ( )37فَأ ََّما إِ ْن َكا َن م ْن الْ ُم َقَّربِ َ
صادق َ
َ َ
ُْ َ
ْ ُ َ
ني ( )92فَسالم لَ َ ِ
ِ
َصح ِ
َصح ِ
ِ
اب الْيَ ِم ِ
اب الْيَ ِم ِ
ني (َ )93وأ ََّما إِ ْن َكا َن ِم ْن
ك م ْن أ ْ َ
(َ )39وأ ََّما إ ْن َكا َن م ْن أ ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
صلِيَةُ َج ِحي ٍم ( )95إِ َّن َه َذا َهلُو َح ُّق الْيَ ِق ِ
اس ِم
ني الضَّالّ َ
الْ ُم َك ّذبِ َ
ني ( )92فَنُ ُزل م ْن َمحي ٍم (َ )91وتَ ْ
ني ( )95فَ َسبِّ ْح بِ ْ
َ
ك الْ َع ِيي ِم (( )96الواقعة .)96-31 :وقال تعاىل :إِنَّا َه َديْنَاهُ َّ ِ
يل إِ َّما َشاكِراً َوإَِّما َك ُفوراً ( )1إِنَّا
َربِّ َ
السب َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب
اج َها َكافُوراً (َ )5عْيناً يَ ْشَر ُ
ين َسالسالً َوأَ ْغالالً َو َسعرياً ( )5إ َّن األَبْ َر َار يَ ْشَربُو َن م ْن َكأْ ٍس َكا َن مَز ُ
أ َْعتَ ْدنَا ل ْل َكاف ِر َ
ِهبا ِعباد َِّ
اَّلل يُ َف ِّج ُرونَ َها تَ ْف ِجرياً ( )6يُوفُو َن بِالنَّ ْذ ِر َوَخيَافُو َن يَ ْوماً َكا َن َشُّرهُ ُم ْستَ ِطرياً (َ )7ويُطْعِ ُمو َن الطَّ َع َام َعلَى
َ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُحبِّ ِه ِم ْسكيناً َويَتيماً َوأَسرياً ( )3إََِّّنَا نُطْع ُم ُك ْم ل َو ْجه َّ
اف م ْن َربِّنَا يَ ْوماً
يد مْن ُك ْم َجَزاءً َوال ُش ُكوراً ( )9إِنَّا ََنَ ُ
اَّلل ال نُِر ُ
ِ
ِ
ِ
اه ْم َّ
صبَ ُروا َجنَّةً َو َح ِريراً
َّاه ْم نَ ْ
اَّللُ َشَّر َذل َ
ك الْيَ ْوم َولَق ُ
َعبُوساً قَ ْمطَ ِريراً ( )32فَ َوقَ ُ
ضَرًة َو ُس ُروراً (َ )33و َجَز ُاه ْم مبَا َ
ِ ِ
اب ال ُف َّجا ِر لَِفي ِس ِّج ٍ
ني ()7
(( )32اإلنسان .)32-1 :وكذلك ذكر يف سورة املطففني ،فقالَ  :كالَّ إ َّن كتَ َ
َّ ِ
ٍِ ِ ِ
ِِ
ِ
ين يُ َك ِّذبُو َن بِيَ ْوِم ال ِّدي ِن (َ )33وَما
َوَما أ َْد َر َاك َما س ّجني ( )3كتَاب َم ْرقُوم (َ )9ويْل يَ ْوَمئذ ل ْل ُم َك ّذبِ َ
ني ( )32الذ َ
ِ
ال أ ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ي َك ِّذ ِِ ِ
ني (َ )31كالَّ بَ ْل َرا َن َعلَى قُلُوهبِِ ْم َما
َساطريُ األ ََّول َ
ُ ُ
ب به إالَّ ُك ُّل ُم ْعتَد أَثي ٍم ( )32إ َذا تُْت لَى َعلَْيه آيَاتُنَا قَ َ َ
ٍ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ال َه َذا
صالُوا ْ
اجلَحي ِم (ُ )36مثَّ يُ َق ُ
َكانُوا يَكْسبُو َن (َ )35كالَّ إِن َُّه ْم َع ْن َرّهب ْم يَ ْوَمئذ لَ َم ْح ُجوبُو َن (ُ )35مثَّ إِن َُّه ْم لَ َ
ِ ِِ
ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ني (َ )33وَما أ َْد َر َاك َما ِعلِّيُّو َن ( )39كِتَاب َم ْرقُوم
اب األَبْ َرا ِر لَفي علّيِّ َ
الَّذي ُكنتُ ْم به تُ َك ّذبُو َن (َ )37كالَّ إ َّن كتَ َ
ِ
( )22ي ْشه ُده الْم َقَّربو َن ( )23إِ َّن األَب رار لَ ِفي نَعِي ٍم (َ )22علَى األَرائِ ِ
ضَرَة
ك يَنيُُرو َن ( )21تَ ْع ِر ُ
ف ِيف ُو ُجوه ِه ْم نَ ْ
َ َ ُ ُ ُ
َ
َْ َ
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ٍ
ِ
ِ
ِ
اجهُ ِم ْن
النَّعِي ِم ( )25يُ ْس َق ْو َن ِم ْن َرِح ٍيق خمَْتُوم (ِ )25ختَ ُامهُ ِم ْسك َوِيف َذل َ
س الْ ُمتَ نَاف ُسو َن (َ )26ومَز ُ
ك فَ ْليَتَ نَافَ ْ
ِ
ب ِهبَا الْ ُم َقَّربُو َن (( )23املطففني.)23-7 :
تَ ْسني ٍم (َ )27عْيناً يَ ْشَر ُ
و السابقون املقربون  :وهم الذين تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض  ،ففعلوا الواجبات واملستحبات وتركوا احملرمات
واملكرهات فلما تقربوا إليه جبميع ما يقدرون عليه من حمبوباهتم أحبهم الرب حباً تاماً كما قال تعاىل ( وال يزال
عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه ) .
وأصحاب اليمني املقتصدون  :فهم املتقربون إليه بالفرائض يفعلون ما أوجب هللا عليهم ويرتكون ما حرم هللا
55
اليكلفون أنفسهم باملندوبات وال الكف عن فضول املباحات".
وقال يف موضع آخر مبينا تفاضل األولياء من أمة حممد صلى هللا عليه وسلم ودرجاهتم:
" أما األولياء من أمة حممد صلى هللا عليه وسلم فقد قسموا إىل ثالثة أصناف بتصنيف القرآن هلم يف
قوله تعاىل من سورة فاطرُ  :مثَّ أَورثْنا الْ ِكتاب الَّ ِذين اصطَفي نا ِمن ِعب ِادنا فَ ِمن هم ظَ ِ
امل لِنَ ْف ِس ِه وِمْن هم م ْقتَ ِ
صد
َْ َ َ َ
َ ُْ ُ
َ ْ ََْ ْ َ َ ْ ُ ْ
ات بِِإ ْذ ِن َِّ ِ
اخلي ر ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
َسا ِوَر ِم ْن
ك ُه َو الْ َف ْ
اَّلل ذَل َ
ض ُل الْ َكبِريُ(َ )12جن ُ
َّات َع ْدن يَ ْد ُخلُونَ َها ُحيَلَّ ْو َن ف َيها م ْن أ َ
َومْن ُه ْم َسابق ب َْْ َ
ِ
ذَ َه ٍ
اس ُه ْم فِ َيها َح ِرير ( ،  )11ف ُق ّسموا بنص اآلية إىل ثالثة أقسام  :ظامل لنفسه  ،مقتصد ،سابق
ب َولُْؤلًُؤا َولبَ ُ
باخلريات  ،وكلهم موعودون بدخول اجلنة ،وهذا خاص بأمة حممد صلى هللا عليه وسلم .
فاليامل لنفسه من أمة حممد صلى هللا عليه وسلم  :العاصي برتك مأمور أو فعل حميور  ،صاحب الذنب
املصر عليه  .أما املقتصد  :فهو املؤدي لفرائض هللا اجملتنب حملارمه  .والسابق باخلريات  :املؤدي للفرائض والنوافل
55
اجملتنب للمحرمات و املكروهات ".
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية:
" الناس على ثالث درجات  :ظامل لنفسه  ،ومقتصد  ،وسابق باخلريات .
فاليامل لنفسه  :العاصي برتك مأمور أو فعل حميور .
واملقتصد  :املؤدي الواجبات والتارك احملرمات .
والسابق باخلريات  :املتقرب مبا يقدر عليه من فعل واجب ومستحب  ،والتارك للمحرم واملكروه .

 55انير جمموع فتاوى ( ،)7-6/3و الفرقان البن تيمية ()562-555/2
 55انير قطر الويل على حديث الويل لإلمام الشوكاين ( ،)256-255الفرقان البن تيمية()562/2
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وإن كان كل من املقتصد والسابق قد يكون له ذنوب متحى عنه  :إما بتوبة  -وهللا حيب التوابني وحيب
املتطهرين  -وإما حبسنات ماحية  ،وإما مبصائب مكفرة  ،وإما بغري ذلك  .وكل من الصنفني املقتصدين
والسابقني من أولياء هللا الذين ذكرهم يف كتابه بقوله   :أال إن أولياء هللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون *
الذين آمنوا وكانوا يتقون ،فحد أولياء هللا هم  :املؤمنون املتقون .
ولكن ذلك ينقسم  :إىل " عام "  :وهم املقتصدون  .و " خاص " وهم السابقون  ،وإن كان السابقون هم
أعلى درجات كاألنبياء والصديقني .
وقد ذكر النيب صلى هللا عليه وآله وسلم القسمني يف احلديث الذي رواه البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة
رضي هللا عنه  ،عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم أنه قال ( :يقول هللا  :من عادى يل وليا فقد بارزين باحملاربة ،
وما تقرب إيل عبدي مبثل أداء ما افرتضت عليه  ،وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه  ،فإذا أحببته
كنت مسعه الذي يسمع به  ،وبصره الذي يبصر به  ،ويده اليت يبطش هبا  ،ورجله اليت ميشي هبا  ،فيب يسمع
ويب يبصر  ،ويب يبطش  ،ويب ميشي ؛ ولئن سألين ألعطينه  ،ولئن استعاذين ألعيذنه  ،وما ترددت عن شيء أنا
فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي املؤمن  ،يكره املوت وأكره مساءته وال بد له منه) .
وأما اليامل لنفسه من أهل اإلميان  :فمعه من والية هللا بقدر إميانه وتقواه  ،كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره
 ،إذ الشخص الواحد قد جيتمع فيه احلسنات املقتضية للثواب  ،والسيئات املقتضية للعقاب  ،حىت ميكن أن
يثاب ويعاقب  ،وهذا قول مجيع أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وأئمة اإلسالم وأهل السنة
56
واجلماعة الذين يقولون  :إنه ال خيلد يف النار من يف قلبه مثقال ذرة من إميان ".
وهناك ترتيب آخر ملراتب األولياء:
العليا  :مرتبة األنبياء واملرسلني .
العالية  :مرتبة السابقني املقربني من أتباع الرسل عليهم السالم وهم متفاوتون فيها تفاوت الرسل .
الوسطى  :مرتبة أهل اإلميان من أصحاب اليمني املقتصدين .
دنيا  :مرتبة أهل الضعف يف اإلميان والتقوى وهم الياملون ألنفسهم .
عددا مما حتتها وهذا أمر ظاهر.
واملراتب على اختالفها يتفاوت أصحاهبا يف العدد قلة وكثرة فكل مرتبة أقل ً

57

السابِ ُقو َن ( )32أُولَئِك الْم َقَّربو َن (ِ )33يف جن ِ
َّات النَّعِي ِم ( )32ثُلَّة
السابُِقو َن َّ
ذكره هللا تعاىل يف سورة الواقعة َ و َّ
َ
ْ َ ُ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ين ()35
م ْن األ ََّول َ
ني (َ )31وقَليل م ْن اآلخ ِر َ

 56جمموع الفتاوى ()6/32
 57عقيدة املؤمن أليب بكر اجلزائري ( )325-325
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ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
َصح ِ
اب الْيَ ِم ِ
ين (، )52
ني ( )13ثُلَّة م َن ْاأل ََّول َ
وقال تعاىل عن أصحاب اليمني  :أل ْ َ
ني (َ )19وثُلة م َن ْاآلَخ ِر َ
فكل مرتبة ودرجة من الوالية هي أقل عددا ممن دوهنا.
القاعدة الثانية  :ال سبيل حلصر عدد األولياء  ،وال تقييدهم بزمان ،وال مبكان  ،وال متييزهم بلباس :
ال سبيل حلصر عدد األولياء وال حتديدهم بزمان دون زمان ،وال تقييدهم بسكىن مكان دون مكان ،وال
متييزهم بلباس دون لباس  ،وإن كانوا أحرص الناس على إتباع السنة يف ذلك.
يقول شيخ االسالم ابن تيمية " :ليس ألولياء هللا شيء يتميزون به عن الناس يف الياهر من األمور
مباحا  ،كما
مباحا  ،وال حبلق شعر أو تقصريه إذا كان ً
املباحات فال يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كالمها ً
قيل  :كم من صديق يف قباء  ،وكم من زنديق يف عباء  ،بل يوجدون يف مجيع أصناف أمة حممد صلى هللا عليه
وسلم إذا مل يكونوا من أهل البدع الياهرة والفجور .
عاما يف أي طائفة و أي جنس فقد أخرب القرآن الكرمي بأن أساس الوالية اإلميان والتقوى .
وشخص الويل ً
فيوجدون يف أهل القرآن و أهل العلم  ،ويوجدون يف أهل اجلهاد والسيف ،ويوجدون يف التجار والصنّاع والزراع
. 53 "...
فال سبيل حلصر أصناف األولياء فمن كان أتقى هلل فهو أكرم عند هللا وإذا استويا يف التقوى استويا يف
الدرجة  .إذ الطريق إىل الوالية أداء الفرائض والتقرب بالنوافل  ،فليس يف اإلسالم حتديد الوالية بالنسبة إىل
شخص أو نسب أو طائفة إال ما نص عليه القرآن الكرمي أو السنة النبوية كما يف جانب الصحابة رضوان هللا
عليهم والعشرة املبشرين باجلنة ،ومن انطبقت عليه أركان الوالية (اإلميان و التقوى ) فهو ويل هلل بينه وبني هللا وال
جيوز إطالق ذلك على نفسه .

59

فتحديد األفضلية باالسم ال يكون إال لصحابة الرسول صلى هللا عليه وسلم بنص احلديث ) خري الناس
قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم  52، ( ...فهم خري األمم يف سائر األمة احملمدية مثل الصحابة الكرام يف
الفضل ،فقد قال صلى هللا عليه وسلم كما ورد يف الصحيحني من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه ):ال
53
تسبوا أصحايب فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم وال نصيفه )،
واملراد النهي عن حصول السب هلم مطل ًقا .
 53جمموع الفتاوى ( ، )396-395/33وانير تبليس ابليس البن اجلوزي وحكايته عن بدع الصوفية واعتقادهم يف األولياء والباسهم وطعامهم (.)272-237
 59قطر الويل على حديث الويل (من مقدمة التحقيق )322
 52صحيح البخاري ،كتاب الشهادات ،باب ال يشهد على شهادة زور إذا شهد حديث 2652
 53صحيح البخاري ،كتاب أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم  ،باب قول النيب صلى هللا عليه وسلم لو كنت متخذا خليال حديث  ،1671و صحيح مسلم
،كتاب فضائل الصحابة ،باب حترمي سب الصحابة رضي هللا عنهم حديث2552
21

كما أنه ليس لعباد هللا الصاحلني و أوليائه املتقني عدد معني  ،ال أربعة وال سبعة وال اثنا عشر وال
أربعون وال ثالث مئة وثالث عشر  ،بل يكثرون تارة ويقلون أخرى  .و قد كان حني بعث هللا حممد صلى هللا
52
عليه وسلم يف أول األمر من أقل الناس مث أنه بعد هذا انتشر اإلميان .
وكل حديث يروى عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف عدة األولياء و األبدال والنقباء والنجباء و األوتاد
واألقطاب فليس يف ذلك شيء صحيح عن النيب صلى هللا عليه ومل ينطق السلف بشيء من هذه األلفاظ إال
رجال و أهنم بالشام وهو يف املسند من حديث علي رضي هللا عنه
بلفظ األبدال روى فيهم حديث أهنم أربعون ً
51
وهو حديث منقطع ليس بثابت .
فليس لألولياء عدد معني  ،وال لباس  ،وال مكان  ،وال اسم معني  ،وال أن وجودهم مقصور على زمن معني،
فما دام اإلميان باق يف األرض ،واملؤمنون املتقون موجودون عاملون بالشريعة والدين ؛ فالوالية باقية  ،واألولياء
موجودون حىت يرفع اإلميان من األرض قرب قيام الساعة كما ورد يف احلديث من الريح الطيبة اليت تقبض أرواح
املؤمنني فال يبقى إال شرار اخللق وعليهم تقوم الساعة.

55

القاعدة الثالثة  :األولياء من غري األنبياء ليسوا مبعصومني :
قضت نصوص الكتاب و السنة بالعصمة لألنبياء فيما يتعلق بالرسالة والتبليغ و العصمة من الكبائر ،ومن
اإلصرار واالقرار على الصغائر  ،ولكن تقع منهم اهلفوات واللم مبا ال يؤثر على نبوهتم ورسالتهم ومع ذلك
55
يسارعون بالتوبة واالستغفار .
وأولياء هللا من غري األنبياء ليسوا مبعصومني ،و ليس من شرط الويل أن يكون معصوما  ،بل جيوز عليهم ما جيوز
على سائر العباد املؤمنني ولكنهم قد صاروا يف رتبة رفيعة ومنزلة عليّة فقل منهم ما خيالف الصواب وينايف احلق ،
ولكن إذا وقع منهم ذلك فال خيرجهم عن كوهنم أولياء هلل تعاىل  ،فقد جتاوز هللا سبحانه هلذه األمة اخلطأ
ِ
ِ
َخطَأْنَا ( البقرة.)236:
والنسيان كما قال تعاىل َ :ربَّنَا َال تُ َؤاخ ْذنَا إِ ْن نَسينَا أ َْو أ ْ
ومن متسك حبديث ( فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش هبا )...
فال وجه له يف العصمة .
 52جامع املسائل البن تيمية  ،حتقيق  :حممد عزيز َشس (.)73/3
 51جمموع الفتاوى ( ،)367/33وانير أقوال أهل البدعة من الصوفية يف األوتاد األربعة واألقطاب السبعة والنجباء األربعون  :فرق معاصرة لغالب عواجي
(.)3237/1
 54انير النهاية يف الفنت واملالحم البن كثري(، )353/3اإلنصاف يف حقيقة األولياء للصنعاين( ،)53موسوعة أحاديث الفنت وأشراط الساعة (،)357القيامة
الصغرى لعمر األشقر()273
 55انير جمموع الفتاوى (  ،)139/5()295-293 /32لوامع األنوار البهية للسفاريين()125/2
 56صحيح البخاري ،كتاب الرقاق  ،باب التواضع حديث 6522
22

56

فالعصمة هي معىن خص هللا سبحانه رسله ومالئكته  ،ملقام النبوة ال مقام الوالية  ،واملراد من احلديث أن من
معصوما من
وصل إىل مقام حمبة هللا بأداء الفرائض واإلكثار من النوافل كان موف ًقا يف معيم أحواله  ،ال أنه صار
ً
57
اخلطأ أو أنه صار يف درجة األخذ من هللا مباشرة .
والناس يف عصمة األولياء من غري األنبياء على ثالثة أصناف :طرفان ووسطان :
األول  :من إذا اعتقد يف شخص أنه ويل هلل  ،فوافقه يف كل ما يين أنه حدث به قلبه عن ربه وسلم إليه مجيع
ما يفعله .
جمتهدا خمطئًا .
الثاين  :من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس مبوافق للشرع أخرجه عن والية هللا و إن كان ً
كافرا
الثالث  :من ال جيعل الويل
معصوما وال ً
ً
مأثوما إن أخطأ أو اجتهد  ،فال يتبعه يف كل ما يقوله وال جيعله ً
53
فاس ًقا مع اجتهاده  ،بل ميزانه يف اتباعه شرع هللا (كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم) ...
يقول شيخ اإلسالم مبينا هذه اآلراء -:
" وليس من شرط ويل هللا تعاىل أن يكون معصوما ال يغلط وال خيطب بل جيوز إن خيفى عليه بعض
علوم الشريعة  ،وجيوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين حىت حيسب بعض األمور مما أمر هللا تعاىل به ومما هنى
عنه  ،مث قال :والناس يف هذا الباب ثالثة أصناف  :طرفان ووسط ؛ فمنهم من إذا اعتقد يف شخص أنه ويل
هللا تعاىل وافقه يف كل ما يين انه حدثه به قلبه عن ربه  ،وسلم إليه مجيع ما يفعله 59.ومنهم من إذا رآه قد قال
أو فعل ما ليس مبوافق للشرع أخرجه من والية هللا بالكلية وإن كان جمتهدا خمطئا  ،وخيار األمور أوساطها  :وهو
أن ال جيعل معصوما وال مأثوماً إذا كان جمتهدا خمطئا  ،فال يتبع يف كل ما يقوله  ،وال حيكم عليه بالكفر
والفسوق مع اجتهاده ...بل يعرض أمرهم وخربهم على الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله
وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا وإن كان صاحبه من أولياء هللا وكان جمتهداً معذرواً فيما قاله  ،له أجر
على اجتهاده ولكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان خمطئاً  ،وكان من اخلطأ املغفور إذا كان صاحبه قد اتقى هللا
ما أستطاع  ،فإن هللا تعاىل يقول  :فاتقوا هللا ما أستطعتم ( التغابن." )16 /
القاعدة الرابعة  :ال طاعة واجبة ألحد من األولياء خال األنبياء :
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قال ابن تيمية ":فاألولياء خبالف األنبياء ال جتب طاعتهم يف كل ما يأمرون به  ،و ال اإلميان جبميع ما خيربون به
 ،بل يعرض أمرهم وخربهم على الكتاب والسنة  ،فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله وما خالفهما كان
مردودا و إن كان صاحبهما من أولياء هللا .
ً

وأولياء هللا جيب عليهم االعتصام بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم  ،و أنه ليس فيهم معصوم
يسوغ له أو لغريه اتباع ما يقع فيه قلبه من غري اعتبار بالكتاب والسنة ؛ هو مما اتفق عليه أولياء هللا عز وجل
كافرا و إما أن يكون
ومن خالف هذا فليس من أولياء هللا سبحانه الذين أمر هللا بإتباعهم  ،بل إما أن يكون ً
63
مفرطًا يف اجلهل .
وقد ثبت أن ألولياء هللا خماطبات ومكاشفات فقد ثبت يف الصحيحني عن الرسول صلى هللا عليه
وسلم أنه قال  ) :لقد كان فيما قبلكم من األمم حمدثون فإن يك يف أميت أحد فإنه عمر ( ، 62وقد كان
املسلمون ينازعونه فيما يقوله وهو وهم على الكتاب والسنة  ،فقلب احملدث ليس مبعصوم ؛ حيتاج إىل العرض

على الكتاب والسنة .
وأي أحد ادعى أنه ويل هلل أو ادعى له أصحابه ذلك  ،وأنه خماطب جيب على أتباعه أن يقبلوا منه كل
ما يقوله  ،وال يعارضوه  ،ويسلموا له  ،من غري اعتبار بالكتاب والسنة فهو وهم خمطئون  ،ومثل هذا من أضل
الناس وقد اتفق سلف األمة و أئمتها على أن كل أحد يؤخذ على قوله ويرتك إال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم".

61

وقال يف موضع آخر رمحه هللا:
" وقد اتفق سلف األمة وأئمتها على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرتك ،إال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم .وهذا من الفروق بني األنبياء وغريهم ،فإن األنبياء صلوات هللا عليهم وسالمه جيب هلم اإلميان جبميع ما
خيربون به عن هللا عز وجل وجتب طاعتهم فيما يأمرون به ،خبالف األولياء فإهنم ال جتب طاعتهم يف كل ما
يأمرون به وال اإلميان جبميع ما خيربون به ،بل يعرض أمرهم وخربهم على الكتاب والسنة فما وافق الكتاب
والسنة وجب قوله وما خالف الكتاب السنة كان مردوداً ،وإن كان صاحبه من أولياء هللا وكان جمتهداً معذوراً
فيما قاله له أجر على اجتهاده  .لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان خمطئاً وكان من اخلطأ املغفور إذا كان
صاحبه قد اتقى هللا ما استطاع...
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وقد ذكر هللا سبحانه وتعاىل اإلميان مبا جاءت به األنبياء يف غري موضع ،كقوله تعاىل :قُولُوا آمنَّا بِ َِّ
اَّلل
َ
ِ ِ ِ ِ
اعيل وإِسحق وي ع ُقوب واأل ِ
ِ
ِ ِ
وسى و ِعيسى وَما أ ِ
ِ
ُويتَ النَّبِيُّو َن
يم َوإِ ْمسَ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ
َسبَاط َوَما أُويتَ ُم َ َ َ َ
َوَما أُنزَل إلَْي نَا َوَما أُنزَل إ َىل إبْ َراه َ
ِ ِِ
َح ٍد ِمْن ُه ْم َوَْحن ُن لَهُ ُم ْسلِ ُمو َن) البقرة...)316 :
م ْن َرّهب ْم ال نُ َفِّر ُق بَ ْ َ
ني أ َ
وهذا الذي ذكرته من أن أولياء هللا جيب عليهم االعتصام بالكتاب والسنة وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ
له أو لغريه اتباع ما يقع يف قلبه من غري اعتبار بالكتاب والسنة هو مما اتفق عليه أولياء هللا عز وجل  ،ومن
خالف يف هذا فليس من أولياء هللا سبحانه الذي أمر هللا بإتباعهم  ،بل إما أن يكون كافراً وإما أن يكون مفرطاً
يف اجلهل.
وهذا كثري يف كالم املشايخ ،كقول الشيخ أيب سليمان الداراين :إنه ليقع يف قليب النكتة من نكت القوم
فال أقبلها إال بشاهدين :الكتاب والسنة .وقال أبو القاسم اجلنيد رمحة هللا عليه :علمنا هذا مقيد بالكتاب
والسنة ،فمن مل يقرأ القرآن ويكتب احلديث ال يصلح له أن يتكلم يف علمنا أو قال :ال يقتدى به .وقال أبو
عثمان النيسابوري :من َّأمر السنة على نفسه قوالً وفعالً نطق باحلكمة ،ومن َّأمر اهلوى على نفسه قوالً وفعالً
نطق بالبدعة ،ألن هللا  -تعاىل  -يقول يف كالمه القدمي َ وإِ ْن تُ ِطيعُوهُ تَ ْهتَ ُدوا( النور .)55/وقال أبو عمرو بن

جنيد :كل وجد ال يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل.

وكثري من الناس يغلط يف هذا املوضع فيين يف شخص أنه ويل هلل ويين أن ويل هللا يقبل منه كل ما
يقوله  ،ويسلم إليه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يفعله وإن خالف الكتاب والسنة  ،فيوافق ذلك الشخص له
وخيالف ما بعث هللا به رسوله الذي فرض هللا على مجيع اخللق تصديقه فيما أخرب وطاعته فيما أمر وجعله الفارق
بني أوليائه وأعدائه وبني أهل اجلنة وأهل النار وبني السعداء واألشقياء ؛ فمن اتبعه كان من أولياء هللا املتقني
وجنده املفلحني وعباده الصاحلني  ،ومن مل يتبعه كان من أعداء هللا اخلاسرين اجملرمني ؛ فتجره خمالفة الرسول
وموافقة ذلك الشخص أوالً إىل البدعة والضالل ،وآخراً إىل الكفر والنفاق  ،ويكون له نصيب من قوله تعاىل:
ض اليَّ ِ
ول سبِيالً ( )27يا وي لَِيت لَيتَ ِين َمل أ َِّ
ت مع َّ ِ
َّ
املُ َعلَى يَ َديِْه يَ ُق ُ
َ ويَ ْوَم يَ َع ُّ
ََت ْذ فُالناً َخلِيالً
َ َْ ْ ْ
الر ُس َ
ول يَا لَْيتَِين اَتَ ْذ ُ َ َ
َضلَِّين عن ال ِّذ ْك ِر ب ع َد إِ ْذ جاءِين وَكا َن الشَّيطَا ُن لِ ِإلنس ِ
ان َخ ُذوالً (( )29الفرقان) ،وقوله تعاىل:
َْ
ْ
( )23لََق ْد أ َ َ ْ
َ
ََ َ

َّ
ول (َ )66وقَالُوا َربَّنَا إِنَّا أَطَ ْعنَا َس َادتَنَا َوُكبَ َراءَنَا
وه ُه ْم ِيف النَّا ِر يَ ُقولُو َن يَا لَْيتَ نَا أَطَ ْعنَا َّ
الر ُس َ
اَّللَ َوأَطَ ْعنَا َّ
ب ُو ُج ُ
يَ ْوَم تُ َقل ُ
ِِ ِ
ني ِمن الْع َذ ِ
َضلُّونَا َّ ِ
اب َوالْ َعْن ُه ْم لَ ْعناً َكبِرياً (( )63األحزاب) ،وقوله تعاىل:
فَأ َ
يل (َ )67ربَّنَا آهت ْم ض ْع َف ْ ِ ْ َ
السب َ
َّ ِ
ب َِّ َّ ِ
ِِ
ون َِّ
اَّلل أ َ ِ
َّاس من ي ت ِ
ِ
َّخ ُذ ِمن د ِ
ِ
ين ظَلَ ُموا
ين َآمنُوا أ َ
ْ ُ
َ وم ْن الن ِ َ ْ َ
َنداداً ُحيبُّونَ ُه ْم َك ُح ّ
َش ُّد ُحبّاً ََّّلل َولَ ْو يََرى الذ َ
اَّلل َوالذ َ
اب ( )365إِ ْذ تَب َّرأَ الَّ ِذ ِ ِ َّ ِ
َن َّ ِ
َن الْ ُق َّوَة ََِّّللِ َِ
يد الْع َذ ِ
ِ
مجيعاً َوأ َّ
اب أ َّ
ين اتَّبَ عُوا َوَرأ َْوا
اَّللَ َشد ُ َ
إ ْذ يََرْو َن الْ َع َذ َ
َ
ين اتُّبعُوا م ْن الذ َ
َ
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ِ
الْع َذاب وتَ َقطَّعت هبِِم األَسباب ( )366وقَ َ َّ ِ
ين اتَّبَ عُوا لَ ْو أ َّ
ك
َن لَنَا َكَّرةً فَنَتَبَ َّرأَ ِمْن ُه ْم َك َما تَبَ َّرءُوا ِمنَّا َك َذل َ
َ َ َ َ ْ ْ َْ ُ
َ
ال الذ َ
ِ ِ
ٍ
ني ِم ْن النَّا ِر (( )367البقرة)
يُِري ِه ْم َّ
اَّللُ أ َْع َما َهلُ ْم َح َسَرات َعلَْي ِه ْم َوَما ُه ْم خبَا ِرج َ
ون َِّ
وهؤالء مشاهبون للنصارى الذين قال هللا تعاىل فيهمَّ :اَتَ ُذوا أَحبارهم ورهبانَهم أَرباباً ِمن د ِ
اَّلل
ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َْ ْ ُ
والْم ِسيح ابن مرَمي وما أ ُِمروا إِالَّ لِي عب ُدوا إِ َهلاً و ِ
احداً ال إِلَهَ إِالَّ ُه َو ُسْب َحانَهُ َع َّما يُ ْش ِرُكو َن( التوبة.)13/
َ ُْ
َ
َ َ َ ْ َ َْ َ ََ ُ
ويف املسند :وصححه الرتمذي ،عن عدي بن حامت يف تفسري هذه اآلية (ملا سأل النيب صلى هللا عليه
وسلم عنها ،فقال :ما عبدوهم ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :أحلوا هلم احلرام وحرموا عليهم احلالل
فأطاعوهم وكانت هذه عبادهتم إياهم) ،وهلذا قيل يف مثل هؤالء :إَّنا حرموا الوصول بتضييع األصول  ،فإن أصل
األصول :حتقيق اإلميان مبا جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم ،فال بد من اإلميان باهلل ورسوله ،ومبا جاء به
الرسول صلى هللا عليه وسلم  ،فال بد من اإلميان بأن حممداً رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل مجيع اخللق
إنسهم وجنهم وعرهبم وعجمهم علمائهم وعبادهم ملوكهم وسوقتهم ،وأنه ال طريق إىل هللا عز وجل ألحد من
اخللق إال مبتابعته باطناً وظاهراً حىت لو أدركه موسى وعيسى وغريمها من األنبياء لوجب عليه اتباعه ،كما قال
اب و ِحك ٍ
ِ ِ ٍ
ص ِّدق لِ َما َم َع ُك ْم لَتُ ْؤِمنُ َّن بِِه
َخ َذ َّ
اَّللُ ِميثَ َ
اق النَّبِيِّ َ
تعاىلَ :وإِ ْذ أ َ
ْمة ُمثَّ َجاءَ ُك ْم َر ُسول ُم َ
ني لَ َما آتَْيتُ ُك ْم م ْن كتَ َ َ
ِِ
ِ
ِ
ين ( )33فَ َم ْن
ص ِري قَالُوا أَقْ َرْرنَا قَ َ
ص ُرنَّهُ قَ َ
َخ ْذ ُْمت َعلَى َذل ُك ْم إِ ْ
ال أَأَقْ َرْرُْمت َوأ َ
َولَتَ ْن ُ
ال فَا ْش َه ُدوا َوأَنَا َم َع ُك ْم م ْن الشَّاهد َ
ك هم الْ َف ِ
تَوَّىل ب ع َد َذلِ َ ِ
اس ُقو َن (( )32آل عمران)...
َ َْ
ك فَأ ُْولَئ َ ُ ْ
وكل من خالف شيئاً مما جاء به الرسول مقلداً يف ذلك ملن يين أنه ويل هللا ،فإنه بىن أمره على أنه ويل

هلل ،وأن ويل هللا ال خيالف يف شيء ولو كان هذا الرجل من أكرب أولياء هللا كأكبار الصحابة والتابعني هلم
65
بإحسان مل يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة ،فكيف إذا مل يكن كذلك ".
القاعدة اخلامسة  :ال جيوز صرف أي نوع من أنواع العبادة لغري هللا حىت لو كان نبيا أو وليا  ،وال تقديسه
حيا أو ميتا :
يقول هللا تعاىل  :إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ومن يشرك باهلل فقد ضل
ضالالً بعيداً * إن يدعون من دونه إال إناثاً وإن يدعون إال شيطاناً مريداً * لعنه هللا وقال ألَتذن من عبادك
فليبتكن آذان األنعام وآلمرهنم فليغرين خلق هللا ومن يتخذ
نصيباً مفروضاً * وألضلنهم وألمنينهم وآلمرهنم
ّ
الشيطان ولياً من دون هللا فقد خسر خسراناً مبيناً ( النساء )339 – 336 /
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العبادة هلل وحده  :فال يصلى إال هلل وال يصام إال هلل وال حيج إال إىل بيت هللا  ،وال تشد الرحال إال إىل
65
املساجد الثالث  ،...وال ينذر إال هلل وال حيلف إال باهلل وال يدعى إال هلل وال يستغاث إال باهلل .
واالستغاثة باألموات وإنزال احلاجات هبم والتوسل إَّنا هي بدعة باقية من عبادة األصنام  ،فإن يف اجلاهلية
كانوا يستغيثون هبم ويطلبون احلاجات منهم  ،وكل بدعة ضاللة كما ورد يف األحاديث و أي ضاللة أعيم من
66
عبد ينزل حاجاته باألموات ويعرض عن باري الربيات.
فقد علم كل عامل أن عبادة الكفار لألصنام مل تكن إال بتعييمها واعتقاد أهنا تضر وتنفع  ،واالستغاثة
هبا عند احلاجة والتقرب هلا يف بعض احلاالت جبزء من أمواهلم  ،وهذا كله قد وقع من املعتقدين يف القبور فإهنم
قد عيموها إىل حد ال ميكن أن يكون إال هلل سبحانه  ،بل رمبا يرتك العاصي منهم فعل املعصية إذا كان يف
مشهد من يعتقده أو قريبًا منه خمافة تعجيل العقوبة من ذلك امليت ورمبا ال يرتكها إذا كان يف حرم هللا أو يف
67
مسجد من املساجد أو قريبًا من ذلك ورمبا حلف بعض غالهتم باهلل كذبًا وال حيلف بامليت الذي يعتقده .
حيسن الدعاء عند قرب الويل وأنه أرجح منه يف بيته ومسجده و أوقات سحره  ،فإذا
واملقصود أن الشيطان ّ
تقرر ذلك عنده نقله درجة أخرى من الدعاء عنده إىل الدعاء به  ،و اإلقسام على هللا به  ،وهذا أعيم من
الذي قبله فإن شأن هللا أعيم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه وقد أنكر أئمة اإلسالم ذلك .
فإذا قرر الشيطان أن اإلقسام على هللا به والدعاء به أبلغ يف تعييمه واحرتامه وأجنح يف قضاء حاجته ،
نقله درجة اخرى إىل دعاء نفسه من دون هللا  ،مث ينقله بعد ذلك درجة اخرى إىل أن يتخذ قرب الويل وثنًا
يعكف عليه ويوقد عليه القنديل ويعلق عليه الستور ويبين عليه املسجد ويعبده بالسجود له بالطواف به وتقبيله
عيدا ومنس ًكا وأن
واستالمه واحلج إليه والذبح عنده  ،مث ينقله درجة أخرى إىل دعاء الناس إىل عبادته واَتاذه ً
ذلك أنفع هلم يف دنياهم وأخراهم.

63

وجيب أن يعلم أن وال ية الشخص وإميانه وتقواه هي له وحده ،فكونه وليا طائعا تقيا ييل بوصفه األصلي
عبدا لربه وخالقه ومواله  ،كما خلقه ربه بشريا  ،ال ترقيه واليته أبدا إىل درجة األلوهية ،وال تعطه قطعا حقا يف
الربوبية  ،وكم يف كتاب هللا من آية تبني وتؤكد على بشرية خري األولياء :األنبياء ؛ عليهم الصالة والسالم -
فكيف مبن هم دوهنم من األولياء -واتصافهم بكل الصفات البشرية من أكل الطعام واملشي يف األسواق...كل
صفات النقص والعجز البشري الذي ينايف بداهةً كمال الربوبية املستحق لكل األلوهية .قال تعاىل حاكيا قول
ت إِالَّ بَ َشراً َر ُسوالً﴾(اإلسراء ،)91 /وقال ﴿:قُ ْل إََِّّنَا أَنَا
نبيه صلى هللا عليه وسلم﴿ :قُ ْل ُسْب َحا َن َرِّيب َه ْل ُكْن ُ
 65قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة البن تيمية ()336
 66اإلنصاف يف حقيقة األولياء لألمري حممد بن إمساعيل الصنعاين ()92
 67الرسائل السلفية يف إحياء سنة خري الربية للشوكاين (. )359
 63إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان البن القيم اجلوزية ()215-215/3
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احد فَمن َكا َن ي رجوا لَِقاء ربِِه فَ ْلي عمل عمالً ص ِ
يل أَََّّنَا إِ َهل ُكم إِلَه و ِ
ِ
احلًا َوالَ يُ ْش ِرْك بِعِبَ َادةِ َربِِّه
وحى إِ ََّ
َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ
َْ ُ
َْ
بَ َشر مثْ لُ ُك ْم يُ َ
ُ ْ َ
َح ًدا﴾ (الكهف)332 /
أَ
وحي إِلَي ِهم فَاسأَلُوا أَهل ِّ
ك إِالَّ ِرجاالً نُ ِ
اه ْم َج َس ًدا
وقالَ ﴿ :وَما أ َْر َس ْلنَا قَ ْب لَ َ
الذ ْك ِر إِ ْن ُكْنتُ ْم الَ تَ ْعلَ ُمو َن * َوَما َج َع ْلنَ ُ
َ
ْ ْ ْ َْ
ِِ
َّ
ين ﴾ (األنبياء)3-7 /
الَ يَأْ ُكلُو َن الط َع َام َوَما َكانُوا َخالد َ
َّ ِ
ِ ِ
اَّلل هو الْم ِسيح ابن مرَمي وقَ َ ِ
ِ
يل
ال الْ َمس ُ
ين قَالُوا إ َّن ََّ ُ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ
وقال تعاىل يف سورة املائدة ﴿ :لََق ْد َك َفَر الذ َ
يح يَا بَِين إ ْسَرائ َ
اَّلل رِيب وربَّ ُكم إِنَّه من ي ْش ِرْك بِ َِّ
اَّلل علَي ِه ا ْجلنَّةَ ومأْواه النَّار وما لِليَّالِ ِم ِ
صا ٍر ( )72لََق ْد
َ
ني م ْن أَنْ َ
اَّلل فَ َق ْد َحَّرَم َُّ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ َ
ْاعبُ ُدوا ََّ َ ّ َ َ ْ ُ َ ْ ُ
َّ ِ
َّ ِ
اَّلل ثَالِ ُ ٍ ِ ِ ٍ َِّ ِ ِ ِ
ِ
ين َك َف ُروا ِمْن ُه ْم
ين قَالُوا إ َّن ََّ
ث ثََالثَة َوَما م ْن إلَه إال إلَه َواحد َوإ ْن َملْ يَْنتَ ُهوا َع َّما يَ ُقولُو َن لَيَ َم َّس َّن الذ َ
َك َفَر الذ َ
ِ
ِ
يح ابْ ُن َم ْرَميَ إَِّال َر ُسول قَ ْد
اَّللِ َويَ ْستَ ْغ ِف ُرونَهُ َو َّ
َع َذاب أَلِيم ( )71أَفَ َال يَتُوبُو َن إِ َىل َّ
اَّللُ َغ ُفور َرحيم (َ )75ما الْ َمس ُ
الرسل وأ ُُّمه ِص ِّدي َقة َكانَا يأْ ُك َال ِن الطَّعام انْيُر َكيف نُب ِني َهلم ْاآلَي ِ
خلَ ِ ِ ِ
َن يُ ْؤفَ ُكو َن ()75
ات ُمثَّ انْيُْر أ َّ
َ ْ
ت م ْن قَ ْبله ُّ ُ ُ َ ُ
َ َ ْ ْ َ َ ّ ُ ُُ َ
َ
الس ِم ِ
ِ
ون َِّ
قُل أَتَعب ُدو َن ِمن د ِ
يم (. ﴾)76
ضًّرا َوَال نَ ْف ًعا َو َّ
اَّلل َما َال ميَْل ُ
ك لَ ُك ْم َ
ْ ُ
ْ ُْ
اَّللُ ُه َو َّ ُ
يع الْ َعل ُ
فال جيوز صرف أي نوع من أنواع العبادة لغري هللا حىت لو كان نبيّاً أو ولياً  ،وال تقديسه حيًا أو ميتًا  ،فالعبادة

هلل وحده.

القاعدة السادسة  :الوالية ال تبيح لصاحبها فعل احملرمات وال ترك الواجبات:
الويل البد له أن يقتدي يف أقواله و أفعاله بالكتاب والسنة  ،ألن ذلك هو املعيار الذي يُعرف به احلق من
69
الباطل  ،فمن ظهر عليه شيء مما خيالف هذا املعيار فهو رد عليه وال جيوز ألحد أن يعتقد فيه أنه ويل هلل.
يقول شيخ االسالم ابن تيمية:
" فويل هللا ال خيالف أمر هللا  ،وال تقبل منه خمالفته الكتاب والسنة  ،وقد جيعل البعض العمدة يف الوالية
املكاشفة يف بعض األمور أو بعض التصرفات اخلارقة للعادة مثل  :أن يشري إىل شخص فيموت أو يطري يف اهلواء
إىل مكة  ...وليس يف شيء من هذه األمور ما يدل على أن صاحبها ويل هلل ،بل الضابط متابعته لرسول هللا
صلى هللا عليه وسلم وموافقته ألمره وهنيه  ،قد تكون هذه األمور اخلارقة للعادة من عدو هلل من عند الشيطان
72
كثريا ما تكون ألهل البدع واملنافقني.
فهذه اخلوارق ً
فعلى هذا فمن أظهر الوالية وهو ال يؤدي الفرائض ،وال جيتنب احملارم بل قد يأيت مبا يناقض ذلك ،مل
يكن ألحد أن يقول هذا ويل هلل " .73

 69قطر الويل على حديث الويل ()259
 72جمموع الفتاوى ()235-231/33
 71انير الفرقان ( ، )563/2جمموع الفتاوى ( ، )235-231/33تلبيس ابليس البن اجلوزي()513
28

بل إن فعل ذلك فهو دليل على نقص واليته هلل أو كفره باهلل تعاىل  ،أما القول بأن الويل يصل ملرحلة
تسقط فيها عنه التكاليف -كما هو زعم غالة الصوفية -ألنه قد بلغ مرحلة اليقني الواردة يف قول هللا تعاىل:
واعبد ربك حىت يأتيك اليقني( احلجر ، )99/فزعموا أن اليقني درجة من درجات التوكل على هللا عز وجل
يبلغها املرء فيكشف له احلجاب  ،وأن الويل مىت ُكشف له شيء من أمر الغيب سقط عنه التكليف فال صالة
وال صيام وال غري ذلك  72 ،كذلك حتتج الصوفية بواليتهم وعلو درجتهم وأن هذا ُمسقط عنهم التكاليف
الشرعية من صالة وصيام وحج واليت هي يف حقيقتها عبادة للعوام كما يزعمون  ،أما هم فإهنم اخلواص بل
خواص اخلواص.
قال أبو سليمان الداراين عن أولياء الصوفية:
"إن هللا يفتح للعارف وهو على فراشه ما ال يفتح لغريه وهو قائم يصلي"
وقال يف ترمجة الشريف اجملذوب أحد أوليائهم:
"وكان أصله مجاال عند بعض األمراء مث حصل له اجلذب...وكان له كشف ومثاقالت للناس الذين ينكرون عليه،
وكان رضي هللا عنه يأكل يف هنار رمضان ويقول  :أنا معتوق أعتقين ريب ،وكان كل من ينكر عليه يعطبه يف
71
احلال"
و من أقبح ما وقع فيه هؤالء تسليمهم للويل  -عندهم  -بكل ما يصدر عنه  -وإن كان خمالفاً للشريعة

 مع اعتقاد أنه ال حييد عن احلق  ،فإذا أظهر شيئاً خيالف الشرع املطهر وجب تأويله ؛ ألنه إَّنا يفعل ذلك75
لغرض صحيح .
يقول ابن أيب العز احلنفي:
" فال طريقة إال طريقة الرسول صلى هللا عليه وسلم  ،وال حقيقة إال حقيقته  ،وال شريعة إال شريعته  ،وال عقيدة
إال عقيدته ،وال يصل أحد من اخللق بعده إىل هللا وإىل رضوانه وجنته وكرامته إال مبتابعته باطناً وظاهراً .ومن مل
يكن له مصدقاً فيما أخرب ،ملتزماً لطاعته فيما أمر  ،يف األمور الباطنة اليت يف القلوب  ،واألعمال الياهرة اليت
على األبدان :مل يكن مؤمناً  ،فضالً عن أن يكون ولياً هلل تعاىل  ،ولو طار يف اهلواء  ،ومشى على املاء  ،وأنفق

من الغيب  ،وأخرج الذهب من اخلشب  ،ولو حصل له من اخلوارق ماذا عسى أن حيصل ! ! فإنه ال يكون مع
تركه الفعل املأمور وعزل احمليور إال من أهل األحوال الشيطانية  ،املبعدة لصاحبها عن هللا تعاىل  ،املقربة إىل
سخطه وعذابه ...
 72فرق معاصرة لعواجي()32159/1
 71انير فرق معاصرة لعواجي()3212/1
 75انير فرق معاصرة لعواجي( ، )375/1تلبيس ابليس البن اجلوزي()513
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وأما الذين يتعبدون بالرياضات واخللوات  ،ويرتكون اجلُمع واجلماعات  ،فهم الذين ضل سعيهم يف
احلياة الدنيا  ،وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعاً  ،قد طبع هللا على قلوهبم .كما قد ثبت يف الصحيح عن النيب
صلى هللا عليه وسلم أنه قال  :من ترك ثالث مجع هتاوناً من غري عذر  ،طبع هللا على قلبه  .وكل من عدل عن

اتباع سنة الرسول  ،إن كان عاملاً هبا فهو مغضوب عليه  ،وإال فهو ضال  .وهلذا شرع هللا لنا أن نسأله يف كل
صالة أن يهدينا الصراط املستقيم  ،صراط الذين أنعم عليهم  ،من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني ،
75
وحسن أولئك رفيقاً  ،غري املغضوب عليهم وال الضالني ".
القاعدة السابعة  :ليس لألولياء قدرات إال ما أعطوا من الكرامات:

من أصول أهل السنة التصديق بكرامات األولياء ، 76وما جيري هللا على أيديهم من خوارق العادات يف
أ نواع العلوم واملكاشفات وأنواع القدرة والتأثريات كاملأثور عن سالف األمم يف سورة الكهف وغريها وعن صدر
77
هذه األمة من الصحابة والتابعني وسائر القرون وهي موجودة فيها إىل يوم القيامة .
ولكن ال يعين هذا االعتقاد بأن األولياء يعلمون الغيب أو أن هلم علما خاصا  ،أو لقاء خاصا بأحد من
األنبياء أو قدرات يشاركون هبا رب الربيات كما تزعم الصوفية ومن شاكلهم من أهل البدعة والضاللة أهنم
يقابلون النيب  -صلى هللا عليه وآله وسلم  -يقية ألغراض متعدده خمتلفة مثل سؤاله عن األحاديث وأحكامها
73

تصحيحاً وتضعيفاً !
يقول الشعراين ناقال عن شيخه البسطامي":وكان الشيخ الكامل أبو يزيد البسطامي رضي هللا عنه يقول
لعلماء عصره :أخذمت علمكم من علماء الرسوم ميتا عن ميت ،وأخذنا علمنا عن احلي الذي ال ميوت ".79
وهكذا جند أن الصوفية يُلبسون أولياءهم ثوب الربوبية  ،ويعطوهنم من حقوق األلوهية  ،تعاىل هللا عما يقولون
علواً كبرياً .وانير رعاك هللا ضالالهتم يف اعتقادهم يف األقطاب 32املزعومني عندهم إذ أهنم يف اصطالح الصوفية
:
 75شرح العقيدة الطحاوية( ،)771، 763/2وانير الفرقان (.)533/2
 76الكرامة هي خارق للعادة جيريه هللا تعاىل على يد بعض الصاحلني من أتباع الرسل إكراماً من هللا تعاىل له بربكة اتباعه للرسل صلوات هللا وسالمه عليهم  ،وليس
كل ويل حتصل له كرامة  ،فقد حتصل لبعضهم إبتداءاَ  ،وقد حتصل لبعضهم اآلخر بناءاً على طلبه ،إما  :لتقوية إميانه ،أوسداً حلاجته كاحلاجة إىل الطعام والشراب
واألمن  ،أو إلقامة احلجة على خصمه املعارض يف احلق .انير لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية أليب العون السفاريين ( ،)192/2واإلرشاد إىل صحيح
االعتقاد والرد على أهل الشرك واالحلاد لصاحل الفوزان()392
 77انير شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة هلبة هللا الاللكائي ( ،)191/2العقيدة الواسطية البن تيمية ()321
78يقول ابن عريب -الصويف الضال" :-ورب حديث يكون صحيحاً من طريق رواته حيصل هلذا املكاشف الذي عاين هذا امليهر (ميهر معاينة النيب عليه الصالة
والسالم ) فسأل النيب  -صلى هللا عليه وآله وسلم  -عن هذا احلديث الصحيح فأنكره وقال له  :مل أقله وال حكمت به  .فيعلم هذا املكاشف ضعفه  ،فيرتك
العمل به عن بينة من ربه  ،وإن كان قد عمل به أهل النقل لصحة طريقه وبنفس األمر ليس كذلك " انير :الفتوحات املكية البن عريب (  ) 153/2وانير تلبيس
ابليس البن اجلوزي()525-533
 79فرق معاصرة للعواجي ( )979/1وانير منه أيضا ناقال من كتبهم ( ، )3225-3239، 935-977/1ومن املناكري والفيائع اليت تدعيها الصوفية ألوليائها
حمتجة بواليتهم ؛ زعمهم أن األولياء يعلمون الغيب فينقل الشعراين عن شيخه اخلواص قوله  " :العارف له أن يقول  :أنا أعرف اآلن ما تكتبه األقالم اإلهلية يف
شأين ويكون صادقاً " انير اجلواهر والدرر ()232
31

" القطب وقد يسمى غوثاً باعتب ار التجاء امللهوف إليه  .وهو عب ارة عن الواحد الذي هو موضع نير هللا يف

كل زمان  ،أعطاه الطلسم األعيم من لدنه  ،وهو يس ري يف الكون وأعيانه الباطنة والياهرة سريان الروح يف
اجلسد  ،بيده قسطاس الفيض األعم  ،وزنه يتبع علمه  ،وعلمه يتبع علم احلق  ،وعلم احلق يت بع املاهيات غري
اجملع ولة  ،فهو يفيض روح احلياة على الك ون األعلى واألسفل  ،وهو على قلب إسرافيل من حيث حصته امللكية
33
احلاملة مادة احلياة واإلحساس  ،ال من حيث إنس انيته ".
ويف املوسوعة العربية امليسرة إمجال التعريفات الصوفية للقطب حيث جاء فيه ا وصف القطب بأنه " :ذو
معنيني عند الصوفية :
أحدمها  :الواحد الذي هو موضع نير هللا يف كل زمان  ،يس ري يف الكون سريان الروح يف اجلسد  ،ويفي ض
روح احلياة على الك ون األعلى واألسفل  ،وقد يسمى القط ب غوثاً اللتجاء امللهوف إليه  ،فالقطب هنا إنسان
اختص مبا مل خيتص به غريه من الكمال  .واملعىن الثاين  :أن يكون القطب قطباً سابقاً يف الوجود عليهم وعلى

كل ما يف عامل الغيب والشهادة  ،واألقطاب أربعة  :الدسوقي واجليالين  ،والرفاعي  ،والبدوي".

32

هذه بعض العقائد الصوفية يف حد القطب الذين هم أعلى الدرجات يف الوالية واألولياء عندهم  ،ويكفي ردا
عليهم قول رب األولياء واألشقياء رب العاملني سبحانه وتعاىل ﴿ :قُل لَئِ ِن ْ ِ ِ
اجلِ ُّن َعلَى أَ ْن يَأْتُوا
س َو ْ
ْ
اجتَ َم َعت اإلنْ ُ
ِ
ِِ ِ ِ
َّاس ِيف ه َذا الْ ُقر ِ
مبِِثْ ِل ه َذا الْ ُقر ِ
ض ُه ْم لِبَ ْع ٍ
آن ِم ْن ُك ِّل َمثَ ٍل
آن الَ يَأْتُو َن مبثْله َولَ ْو َكا َن بَ ْع ُ
صَّرفْ نَا للن ِ َ
َ
ض ظَ ِه ًريا * َولََق ْد َ
ْ
ْ
فَأ ََب أَ ْكثَر الن ِ ِ
ك َح َّىت تَ ْف ُجَر لَنَا ِم َن األ َْر ِ
ك َجنَّة ِم ْن ََِن ٍيل
وعا * أ َْو تَ ُكو َن لَ َ
ورا * َوقَالُوا لَ ْن نُ ْؤِم َن لَ َ
ض يَْنبُ ً
َّاس إالَّ ُك ُف ً
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
و ِعنَ ٍ
ب فَتُ َف ّجَر األَنْ َه َار ِخالَ َهلَا تَ ْفج ًريا * أ َْو تُ ْسق َ
ت َعلَْي نَا كِ َس ًفا أ َْو تَأِْيتَ بِاهلل َوالْ َمالَئِ َك ِة قَبِيالً
ط َّ
الس َماءَ َك َما َز َع ْم َ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ك َح َّىت تُنَِّزَل َعلَْي نَا كتَابًا نَ ْقَرُؤهُ قُ ْل ُسْب َحا َن
ك بَْيت م ْن ُز ْخ ُرف أ َْو تَ ْرقَى ِيف َّ
الس َماء َولَ ْن نُ ْؤم َن ل ُرقيِّ َ
* أ َْو يَ ُكو َن لَ َ
ت إِالَّ بَ َشًرا َر ُسوالً﴾ (اإلسراء.)91-33 /
َرِّيب َه ْل ُكْن ُ
وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وا ِإلفتاء يف اململكة العربية السعودية هذا السؤال فأجابت:
"هل لألولياء كرامة ،وهل هلم أن يتصرفوا يف عامل امللكوت يف السماوات واألرض ،وهل يشفعون وهم يف الربزخ
ألهل الدنيا أم ال؟
الكرامة :أمر خارق للعادة ييهره هللا تعاىل على يد عبد حي من عباده الصاحلني إكراما له فيدفع به عنه ضرا أو
حيقق له نفعا أو ينصر به حقا ،وذلك األمر ال ميلك العبد الصاحل أن يأيت به إذا أراد كما أن النيب ال ميلك أن
يأيت باملعجزة من عند نفسه ،بل كل ذلك إىل هللا وحده ،قال هللا تعاىل :سورة العنكبوت اآلية َ  : 52وقَالُوا
ِ ِ
ِ
اَّللِ َوإََِّّنَا أَنَا نَ ِذير ُمبِني . 
ات ِعْن َد َّ
لَ ْوَال أُنْ ِزَل َعلَْيه آيَات م ْن َربِّه قُ ْل إََِّّنَا ْاآليَ ُ
 32األقطاب مجع قطب والقطب لغة  :ما عليه مدار الشيء ومالكه  ،ومنه قطب الرحى  .انير :القاموس احمليط مادة قطب
 81التعريفات للجرجاين ص 373 -377
 82املوسوعة العربية امليسرة مادة قطب ( ،) 3137وانيرالشيخ عبدالقادر اجليالين وآراؤه االعتقادية والصوفية لسعيد القحطاين()553
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وال ميلك الصاحلون أن يتصرفوا يف ملكوت السماوات واألرض إال بقدر ما آتاهم هللا من األسباب كسائر البشر
من زرع وبناء وجتارة وحنو ذلك مما هو من جنس أعمال البشر بإذن هللا تعاىل ،وال ميلكون أن يشفعوا وهم يف
ِِ
الش َفاعةُ َِ
مج ًيعا
الربزخ ألحد من اخللق أحياء وأمواتا ،قال هللا تعاىل:سورة الزمر اآلية   :55قُ ْل ََّّلل َّ َ
وقال :سورة الزخرف اآلية   36وَال ميَْلِ َّ ِ
احلَ ِّق َوُه ْم يَ ْعلَ ُمو َن)
ين يَ ْدعُو َن ِم ْن ُدونِِه َّ
اع َة إَِّال َم ْن َش ِه َد بِ ْ
ُ
الش َف َ
َ
ك الذ َ
.وقال :سورة البقرة اآلية َ  :255م ْن ذَا الَّ ِذي يَ ْش َف ُع ِعْن َدهُ إَِّال بِِإ ْذنِِه . 
ومن اعتقد يف أهنم يتصرفون يف الكون أو يعلمون الغيب فهو كافر؛ لقول هللا عز وجل :سورة املائدة اآلية
ِِ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض َوَما فِي ِه َّن َوُه َو َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِدير . وقوله سبحانه :سورة النمل اآلية
ََّّ  :322لل ُم ْل ُ
ك َّ َ َ
السماو ِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
اَّللُ . وقوله سبحانه آمرا نبيه صلى هللا عليه وسلم مبا
ب إَِّال َّ
  :65قُ ْل َال يَ ْعلَ ُم َم ْن يف َّ َ َ
ض الْغَْي َ
يزيل اللبس ويوضح احلق :سورة األعراف اآلية   :333قُل َال أَملِ ُ ِ ِ
اَّللُ َولَ ْو
ضًّرا إَِّال َما َشاءَ َّ
ك لنَ ْفسي نَ ْف ًعا َوَال َ
ْ ْ
ت ِمن ْ ِ
ِ
السوءُ إِ ْن أَنَا إَِّال نَ ِذير َوبَ ِشري لَِق ْوٍم يُ ْؤِمنُو َن . 
ين ُّ
ُكْن ُ
ب َال ْستَكْثَ ْر ُ َ
ت أ َْعلَ ُم الْغَْي َ
اخلَْري َوَما َم َّس َ
وباهلل التوفيق  ،وصلى هللا على نبينا حممد ،وآله وصحبه وسلم".
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القاعدة الثامنة  :ليس من شرط الويل أن يعطى كرامة  ،وليست الكرامات مقياسا للتفضيل بني األولياء :
أهل السنة واجلماعة يؤمنون بكرامات األولياء كما دلت نصوص الكتاب والسنة  ،وكذلك يعتقدون أن
أولياء هللا هم املؤمنون املتقون  ،وأن األولياء يتفاضلون يف واليتهم هلل حبسب تفاضلهم يف اإلميان والتقوى.
فالكرامة ليست شرطا للوالية  ،و ال مقياسا للتفضيل بني األولياء  ،وال يصح اعتقاد أفضلية ويل على
آخر 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 منها ما يقوي إميانه ويسد حاجته  ،ويكون من هو أكمل والية هلل منه مستغنيا عن ذلك ؛ فال يأتيه مثل
ذلك لعلو درجته وغناه عنها ال لنقص واليته  ،وهلذا كانت هذه األمور 35يف التابعني أكثر منها يف الصحابة ،
36
خبالف من جيري على يديه اخلوارق هلدى اخللق 35وحلاجتهم فهؤالء أعيم درجة ".
القاعدة التاسعة  :إن حصول خوارق العادات ليس دليال على الوالية :
 83جمموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وا ِإلفتاء يف اململكة العربية السعودية -السؤال الرابع من الفتوى رقم (  -)575 /3( ) 9227املشايخ أعضاء
اللجنة :عبد العزيز بن عبد هللا بن باز رئيسا -عبد هللا بن قعود -عبد هللا بن غديان -عبد الرزاق عفيفي.
 84يقصد الكرامات.
 85مثل آيات األنبياء عليهم السالم.
 36جمموع الفتاوى ()231/33
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اَّللِ َال
بني هللا عز وجل غاية البيان يف كتابه العزيز من هم أولياء هللا فقال سبحانه ﴿ :أََال إِ َّن أ َْولِيَاءَ َّ
َّ ِ
ِ
ين َآمنُوا َوَكانُوا يَتَّ ُقو َن ﴾ (يونس.)61 – 62 :
َخ ْوف َعلَْيه ْم َوَال ُه ْم َْحيَزنُو َن * الذ َ
فهؤالء هم األولياء وهذا ضابط الوالية وحدها  ،وليس ضابطها وشرطها إعطاء كرامة  ،أو خرق للعادة
،كما قد يين بعض اجلهال والضالل من أن خوارق العادات هي دليل على والية العبد هلل تعاىل  ،وأن عالمة
الويل أن يعطى كرامة وَترق له العادة.
مث إن كانت اخلوارق دليال على والية هللا فلتكن دليال على والية الساحر والكاهن واملنجم واملتفرس
ورهبان اليهود والنصارى وعباد األصنام ؛ فإهنم جيري هلم من اخلوارق ألوف  ،ولكن هي من قِبل الشياطني،
37

فإهنم يتنزلون عليهم جملانستهم هلم يف األفعال واألقوال.
قال ابن حجر رمحه هللا:
"استقر عند العامة أن خرق العادة يدل على أن من وقع له ذلك من أولياء هللا  ،وهو غلط ممن يقوله ؛
فإن اخلارق قد ييهر 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 متمسكا باألوامر الشرعية والنواهي
33
كان ذلك عالمة واليته  ،ومن ال فال".
قال شيخ االسالم ابن تيمية:
"وجتد كثرياً من هؤالء عمدهتم يف اعتقاد كونه ولياً هلل أنه قد صدر عنه مكاشفة يف بعض األمور أو
بعض التصرفات اخلارقة للعادة ،مثل :أن يشري إىل شخص فيموت ،أو يطري يف اهلواء إىل مكة أو غريها أو ميشي
على املاء أحياناً أو ميأل إبريقاً من اهلواء ،أو ينفق بعض األوقات من الغيب أو أن خيتفي أحياناً عن أعني الناس،

أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته ،أو خيرب الناس مبا سرق هلم ،أو
حبال غائب هلم أو مريض أو حنو ذلك من األمور ،وليس يف شيء من هذه األمور ما يدل على أن صاحبها ويل
هلل ،بل قد اتفق أولياء هللا على أن الرجل لو طار يف اهلواء أو مشى على املاء مل يغرت به حىت ينير متابعته لرسول
هللا صلى هللا عليه وسلم وموافقته ألمره وهنيه.
وكرامات أولياء هللا  -تعاىل -أعيم من هذه األمور ،وهذه األمور اخلارقة للعادة وإن كان قد يكون
صاحبها ولياً هلل فقد يكون عدواً هلل  ،فإن هذه اخلوارق تكون لكثري من الكفار واملشركني وأهل الكتاب
واملنافقني وتكون ألهل البدع وتكون من الشياطني فال جيوز أن يين أن كل من كان له شيء من هذه األمور
أنه ويل هلل ،بل يعترب أولياء هللا بصفاهتم وأفعاهلم وأحواهلم اليت دل عليها الكتاب والسنة ،ويعرفون بنور اإلميان
والقرآن وحبقائق اإلميان الباطنة وشرائع اإلسالم الياهرة.

 37انير تيسري العزيز احلميد شرح كتاب التوحيد لسليمان آل الشيخ(.)196
 33انير فتح الباري()131/7
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فإذا كان الشخص مباشراً للنجاسات واخلبائث اليت حيبها الشيطان أو يأوي إىل احلمامات واحلشوش اليت
حتضرها الشياطني أو يأكل احليات والعقارب والزنابري ،وآذان الكالب اليت هي خبائث وفواسق أو يشرب البول
وحنوه من النجاسات اليت حيبها الشيطان أو يدعو غري هللا فيستغيث باملخلوقات ويتوجه إليها أو يسجد إىل
ناحية شيخه وال خيلص الدين لرب العاملني أو يالبس الكالب أو النريان أو يأوي إىل املزابل واملواضع النجسة أو
يأوي إىل املقابر ،والسيما إىل مقابر الكفار من اليهود والنصارى أو املشركني أو يكره مساع القرآن وينفر عنه
ويقدم عليه مساع األغاين واألشعار ويؤثر مساع مزامري الشيطان على مساع كالم الرمحن فهذه عالمات أولياء
الشيطان ال عالمات أولياء الرمحن.
وإن كان الرجل خبرياً حبقائق اإلميان الباطنة فارقاً بني األحوال الرمحانية واألحوال الشيطانية فيكون قد
َّ ِ
اَّللَ و ِآمنُوا بِر ُسولِِه يُ ْؤتِ ُكم كِ ْفلَ ْ ِ
ني ِم ْن َر ْمحَتِ ِه
ْ
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا َّ َ
قذف هللا يف قلبه من نوره كما قال تعاىل ﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ
َ
اَّللُ َغ ُفور َرِحيم﴾ (احلديد ...)23 :وقد تقدم احلديث الصحيح الذي يف
َوَْجي َع ْل لَ ُك ْم نُوراً متَْ ُشو َن بِِه َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم َو َّ
البخاري وغريه ،قال فيه ( :ال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به
وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش هبا ورجله اليت ميشي هبا ،فيب يسمع ويب يبصر ويب يبطش ويب ميشي،
ولئن سألين ألعطينه ،ولئن استعاذين ألعيذنه ،وما ترددت يف شيء أنا فاعله ترددي يف قبض نفس عبدي
املؤمن ،يكره املوت وأكره مساءته وال بد له منه).
فإذا كان العبد من هؤالء فرق بني حال أولياء الرمحن وأولياء الشيطان كما يفرق الصرييف بني الدرهم
اجليد والدرهم املزيف ،وكما يفرق من يعرف اخليل بني الفرس اجليد والفرس الرديء ،وكما يفرق من يعرف
الفروسية بني الشجاع واجلبان ،وكما أنه جيب الفرق بني النيب الصادق وبني املتنبب الكذاب ،فيفرق بني حممد
الصادق األمني رسول رب العاملني وموسى واملسيح وغريهم وبني مسيلمة الكذاب ،واألسود العنسي وطليحة
األسدي واحلارث الدمشقي ،وباباه الرومي ،وغريهم من الكذابني ،وكذلك يفرق بني أولياء هللا املتقني وأولياء
39
الشيطان الضالني ".
والويل البد له أن يقتدي يف أقواله و أفعاله بالكتاب والسنة  ،ألن ذلك هو املعيار الذي يُعرف به احلق
من الباطل  ،فمن ظهر عليه شيء مما خيالف هذا املعيار فهو رد عليه  ،وال جيوز ألحد أن يعتقد فيه أنه ويل

هلل92.حىت لو أظهر من خوارق العادات ما أظهر .
وحقيقة األمر الذي دلت عليه النصوص أن الوالية شرط يف صحة الكرامة ؛ وليست الكرامة شرطا يف
الوالية.
القاعدة العاشرة :الواجب إعطاء الويل حقه من غري غلو وال جفاء:
 39انير الفرقان( ، )533/2جمموع الفتاوى ( ، )235-231/33تلبيس ابليس البن اجلوزي(.)556
 92انير قطر الويل على حديث الويل ( ،)272،259لوامع األنوار للسفاريين()191/2
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الواجب إعطاء الويل حقه من غري غلو يؤدي للتقديس والقول بالعصمة ووجوب الطاعة العمياء ،وال
جفاء يؤدي للتجريح وتعمد األذى واالستهزاء .وكذلك ال تبيح ألحد أن يتوجه إىل من يسمون باألولياء وقد
ال يكونون يستحقون ذلك وحىت وإن كانوا يستحقون فريفعوهنم إىل مقام النبوة فال يردون هلم أمرا  ،وال
يناقشون هلم فكرا وال رأيا ،ويعتربون طاعتهم واجبة كطاعة هللا ،وهذا كله من الغلو الذي هنى هللا تعاىل عنه،
ومن أعيم أسباب وقوع الشرك يف الناس .
وقد يتعدى بعض الناس هذا احلد فيقع يف الشرك األكرب بسبب الفهم اخلاطب للوالية ومنزلة األولياء فرتاه
يدعوهم من دون هللا ويذبح هلم ويقدم هلم القرابني ويطوف حول أضرحتهم .
إن املوقف احلق املعتدل من األولياء هو عدم الغلو فيهم مع عدم اجلفاء واالستخفاف هبم وإيذائهم؛ بل
الواجب حمبتهم يف هللا ومواالهتم .ففي احلديث القدسي  :الذي يرويه عليه الصالة والسالم عن ربه  ( :إن هللا
إيل مما افرتضه عليه  ،وما
إيل عبدي بشيء أحب ّ
تعاىل قال  :من عادى يل ولياً فقد آذنته باحلرب وما تقرب ّ
يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه  ،فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به  ،وبصره الذي يبصر به ،
93
ويده اليت يبطش هبا ورجله اليت ميشي هبا  ،وإن سألين ألعطينه  ،ولئن استعاذ يب ألعيذنه )...
يقول ابن رجب" :فأولياء هللا جتب مواالاهتم ،وحترم معاداهتم  92".ويذكر الشيخ حممد بن عبد الوهاب الواجب
يف حق أولياء هللا الصاحلني فيقول " :الواجب عليهم حبهم واتباعهم واإلقرار بكرامتهم ،وال جيحد كرامات
األولياء إال أهل البدع والضالل ،ودين هللا وسط بني طرفني ،وهدى بني ضاللتني ،وحق بني باطلني".
وجند أن اإلمام عبد العزيز األول يشري إىل حقوق أولياء هللا ،مع بيان الفرق بني الويل احلق ،وبني مدعي الوالية
– كذباً وزوراً – فقال رمحه هللا:
"وكذلك حق أوليائه حمبتهم والرتضي عنهم واإلميان بكراماهتم ،ال دعاؤهم ،ليجلبوا ملن دعاهم خرياً ال يقدر على
جلبه إال هللا تعاىل ،أو ليدفعوا عنهم سوءاً ال يقدر على دفعه إال هو عز وجل ،فإن ذلك عبادة خمتصة جبالله
تعاىل وتقدس".
وبني الشيخ عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب بعضاً من حقوق األولياء ..لكن دون الغلو فيهم فيقول رمحه هللا:
"وال ننكر كرامات األولياء ،ونعرتف هلم باحلق ،وأهنم على هدى من رهبم ،مهما ساروا على الطريقة الشرعية
والقوانني املرعية ،إال أهنم ال يستحقون شيئاً من أنواع العبادات ،ال حال احلياة ،وال بعد املمات بل يطلب من
أحدهم الدعاء يف حالة حياته ،بل ومن كل مسلم".
ويقول ابن سحمان يف قصيدته (عقود اجلواهر واللئايل يف معارضة بدء األمايل) ،مبينا املعتقد احلق يف األولياء
وكراماهتم:
 93صحيح البخاري،كتاب الرقاق الصحة والفراغ وال عيش إال عيش اآلخرة ،باب التواضع،حديث  ، 6522فتح الباري ()152/33
 92جامع العلوم واحلكم()115/2
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للويل بال اختالل
وكل كرامة ثبتت حبق *** فحق ّ
نوال من كرمي حيث كانوا *** بطاعة رهبم أهل انفعال
وليس هلم نوال أو حباء *** ملن يدعومهو من كل عال
وإن اخلرق للعادات فاعلم *** على نوعني واضحة املثال
فنوع من شياطني غواه *** ملن واالمهو من ذي اخليال
ونوع وهو ما قد كان جيري *** ألهل اخلري من أهل الكمال
من الرمحن تكرمة وفضال *** لشخص ذي تقى سامي املعايل
ولكن ليس يوجب أن سيدعى *** ويرجى أو خياف بكل حال
فما يف العقل ما يقضي هبذا *** وال يف الشرع يا أهل الوبال
فحق األولياء هو احملبة والتقدير وإثبات الكرامات هلم فال جفاء يف حقهم  ،وليس من حقهم أن
تصرف بعض أنواع العبادة – اليت جيب أن تكون هلل وحده – هلم ،فال غلو يف قدرهم وال خبس  .فدين هللا
91
وسط بني طريف الغلو واجلفاء.

 91ما تقدم من نقول هي عن كتاب دعاوى املناوئني لعبدالعزيز العبداللطيف(كتاب الكرتوين على هذا الرباط:
http://saaid.net/monawein/sh/10.htm
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املطلب الثالث  :عالقة الوالية بالنبوة  ،وفيه قاعدتان :
القاعدة األوىل  :النبوة هي أعلى درجات الوالية وأرقاها .
القاعدة الثانية  :الوالية ليست خمتومة كالنبوة .
وهذا شرح وبيان هلاتني القاعدتني:
القاعدة األوىل  :النبوة هي أعلى درجات الوالية وأرقاها:
الشك أن النبوة هي أعلى وأرقى درجات الوالية هلل تعاىل  ،يقول اإلمام الطحاوي " :وال نفضل أحدا
95
من األولياء على أحد األنبياء عليهم السالم  ،ونقول نيب واحد أفضل من مجيع األولياء " .
قال ابن تيمية ":وقد اتفق سلف األمة وأئمتها وسائر أولياء هللا تعاىل على أن األنبياء أفضل من األولياء
ول
الذين ليسوا بأنبياء ،وقد رتب هللا عباده السعداء املنعم عليهم أربع مراتب ،فقال تعاىلَ  :وَم ْن يُ ِط ْع َّ
الر ُس َ
اَّللَ َو َّ
َّ ِ
الص ِّد ِيقني والشُّه َد ِاء و َّ ِِ
ِ
ِ
ك َرفِيقاً( النساء/
ين أَنْ َع َم َّ
ني َو َح ُس َن أ ُْولَئِ َ
فَأ ُْولَئِ َ
الصاحل َ
اَّللُ َعلَْي ِه ْم م ْن النَّبِيِّ َ
ني َو ّ َ َ َ َ
ك َم َع الذ َ

 )69ويف احلديث  ( :ما طلعت الشمس وال غربت على أحد بعد النبيني واملرسلني أفضل من أيب بكر) ،وأفضل
ٍ
ت لِلن ِ
َّاس( آل عمران ،)332 /وقال
ُخ ِر َج ْ
األمم أمة حممد صلى هللا عليه وسلم قال تعاىلُ :كْنتُ ْم َخْي َر أ َُّمة أ ْ
تعاىلُ :مثَّ أَورثْنا الْ ِكت َّ ِ
اصطََفْي نَا ِم ْن ِعبَ ِادنَا( فاطر .)12 /وأفضل أمة حممد صلى هللا عليه وسلم
ين ْ
َْ َ َ َ
اب الذ َ
القرن األول .وقد ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم من غري وجه ،أنه قال( :خري القرون القرن الذي بعثت فيه
مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم) ،وهذا ثابت يف الصحيحني من غري وجه.
والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار أفضل من سائر الصحابة ،قال تعاىل :ال يَ ْستَ ِوي ِمْن ُك ْم َم ْن أَنْ َف َق
ِ َّ ِ
احلُ ْس َىن( احلديد.)32/
اَّللُ ْ
ين أَنْ َف ُقوا ِم ْن بَ ْع ُد َوقَاتَلُوا َوُكالًّ َو َع َد َّ
ِم ْن قَ ْب ِل الْ َفْت ِح َوقَاتَ َل أ ُْولَئِ َ
ك أ َْعيَ ُم َد َر َج ًة م ْن الذ َ
ِ
ِ
اج ِرين واألَنصا ِر والَّ ِذين اتَّب عوهم بِِإحس ٍ
وقال تعاىل :و َّ ِ
ضوا َعْنهُ}
ان َر ِض َي َّ
اَّللُ َعْن ُه ْم َوَر ُ
َ
الساب ُقو َن األ ََّولُو َن م ْن الْ ُم َه َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ ْ َ
(التوبة ، )322 /والسابقون األولون الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا ،واملراد بالفتح :صلح احلديبية فإنه كان
أول فتح مكة.
وأفضل السابقني األولني اخللفاء األربعة ،وأفضلهم أبوبكر مث عمر ،وهذا هو املعروف عن الصحابة والتابعني هلم
95
بإحسان وأئمة األمة ومجاهريها".
 95انير شرح العقيدة الطحاوية لعبد الرمحن بن ناصر الرباك ()192
 95انير الفرقان ( ،)595/2لوامع األنوار البهية (. )122/2
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الر ُس ُل
ك ُّ
وكما أن هناك تفاضل بني أولياء هللا املؤمنني ،هناك تفاضل بني األنبياء كما قال تعاىل  :تِْل َ
ني َعلَى بَ ْع ٍ
ض ُه ْم َعلَى بَ ْع ٍ
ود
ض (البقرة ، )251/وقوله تعاىل َ  :ولََق ْد فَ َّ
فَ َّ
ض ْلنَا بَ ْع َ
ض َوآَتَْي نَا َد ُاو َ
ض النَّبِيِّ َ
ض ْلنَا بَ ْع َ
ورا ( اإلسراء)55/
َزبُ ً

فاألنبياء أفضل الناس وأولو العزم من الرسل أفضل الرسل وأفضل الرسل واألنبياء مخسة  :حممد صلى هللا عليه
وسلم  ،ونوح  ،وإبراهيم  ،وموسى  ،وعيسى  ،وهؤالء هم أولو العزم من الرسل  ،فَ ْ ِ
صبَ َر أ ُْولُوا الْ َع ْزِم
اص ْرب َك َما َ
صى
ع لَ ُكم ِّم َن ال ِّدي ِن َما َو َّ
ِم َن ُّ
الر ُس ِل ( األحقاف  ، )15 /وقد ذكرهم هللا يف كتابه يف أكثر من موضع َ  ،شَر َ
ِ
ِ
بِِه نُوحا والَّ ِذي أَوحي نا إِلَيك وما و َّ ِِ ِ ِ
ِ
ين َوَال تَتَ َفَّرقُوا فِ ِيه( الشورى
يم َوُم َ
يسى أَ ْن أَق ُ
ْ ََْ ْ َ َ َ َ
ً َ
يموا ال ّد َ
صْي نَا به إبْ َراه َ
وسى َوع َ
96

. )31/
مدع خمالف لنصوص الكتاب والسنة ممن يزعم أن الوالية أفضل من النبوة  ،وأن من األولياء
ويف هذا رد على كل ٍ
97
واألئمة من هو أفضل من األنبياء بل من بعض املرسلني نعوذ باهلل من الضالل.
القاعدة الثانية  :الوالية ليست خمتومة كالنبوة :

ليس هناك خامت لألولياء كما هو خامت األنبياء صلى هللا عليه وسلم  ،و ال فضل خاص خلامت األولياء
املزعوم  ،فكلمة خامت األولياء كلمة ال حقيقة لفضلها ومزيتها فضال عن حقيقة وجودها ،وإَّنا هي من احلكيم
الرتمذي 93تكلم هبا من عنده غلطًا مل يُسبق إليه ومل يتابع عليه  ،ولكن فتحت مقولته هذه أبواب البدع
والضالالت ومتسك هبا من متسك من ضالل الصوفية الغالة كابن عريب ومن هم على شاكلته وادعى أنه خامت
األولياء ، 99وادعى أن الوالية أفضل من النبوة ،ومسمى هذا اللفظ "خامت األولياء" ؛ يعين  :آخر مؤمن تقي؛
322
وليس هذا أفضل األولياء باتفاق املسلمني .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية-رمحه هللا:-
"منها أن دعوى املدعي وجود خامت األولياء على ما ادعوه باطل ال أصل له  .ومل يذكر هذا أحد من
املعروفني قبل هؤالء إال أبو عبد هللا حممد بن علي الرتمذي احلكيم يف كتاب "ختم الوالية" وقد ذكر يف هذا
الكتاب ما هو خطأ وغلط خمالف للكتاب والسنة واإلمجاع .
 96انير لوامع األنوار البهية ( ، )122/2الرسل والرساالت لعمر بن سليمان األشقر (.)237
 97كما تزعم االحتادية وبعض طوائف الصوفية وبعض الشيعة الروافض  ،انير  :شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي(  ، )755-752 /2الرسل
والرساالت لألشقر ( ،)232وانير كتاب احلكومة االسالمية للخميين( )52يف تفضيل بعض األئمة على األنبياء والرسل.
 98هو حممد بن علي بن احلسن بن بشر ،أبو عبد هللا ،احلكيم الرتمذي :باحث ،صويف ،عامل باحلديث وأصول الدين.من أهل (ترمذ) نفي منها بسبب تصنيفه
كتابا خالف فيه ما عليه أهلها ،فشهدوا عليه بالكفر .وقيل :اهتم باتباع طريقة الصوفية يف اإلشارات ودعوى الكشف .وقيل فضل الوالية على النبوة ،ورد بعض
العلماء هذه التهمة عنه .وقيل :كان يقول :لألولياء خامت كما أن لألنبياء خامتا .ويف (لسان امليزان) أن أهل ترمذ هجروه يف آخر عمره لتأليفه كتاب (ختم الوالية
وعلل الشريعة) وأنه محل إىل بلخ فأكرمه أهلها وكان عمره حنو تسعني سنة .واضطرب مؤرخوه يف تاريخ وفاته ،فمنهم من قال سنة  255وسنة  235ه  ،والراجح
أنه تويف حنو عام  122ه  .انير لسان امليزان البن حجر العسقالين ( ،)129/5سري أعالم النبالء للذهيب( ،)519/31األعالم للزركلي ()356/7
 99جاء ابن عريب سنة 613ه وادعى أنه خامت األولياء ،وممن ادعى أنه خامت األولياء  :أمحد التجاين من املغرب ادعى أنه خامت األولياء وتويف عام 3212ه ،
مدع أنه اخلامت يكذب من قبله .انير فرق معاصرة لغالب عواجي(.)3233/1
وكذلك حممد بن عثمان املريغين السوداين املتوىف عام 3263ه  .وكل ٍ
 322انير الفرقان( ،)593/2لوامع األنوار البهية ()122/2
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وهو  -رمحه هللا تعاىل -وإن كان فيه فضل ومعرفة وله من الكالم احلسن املقبول واحلقائق النافعة أشياء حممودة
 ففي كالمه من اخلطأ  :ما جيب رده ومن أشنعها ما ذكره يف كتاب " ختم الوالية "مثل دعواه فيه أنه يكونيف املتأخرين من درجته عند هللا أعيم من درجة أيب بكر وعمر وغريمها ".323
وقال أيضا :
"بل ملا تكلم احلكيم الرتمذي ىف كتاب ختم األولياء بكالم وذكر أنه يكون ىف آخر األولياء من هو
أفضل من الصحابة ،ورمبا لوح بشيء من ذكر األنبياء ؛ قام عليه املسلمون وأنكروا ذلك عليه ونفوه من البلد
بسبب ذلك ،وال ريب أنه تكلم ىف ذلك بكالم فاسد باطل ال ريب فيه ومن هناك ضل من اتبعه ىف ذلك حىت
صار مجاعات يدعي كل واحد أنه خامت األولياء كابن عرب صاحب الفصوص وسعد الدين بن محويه وغريمها،
وصار بعض الناس يدعي أن ىف املتأخرين من يكون أفضل ىف العلم باهلل من أب بكر وعمر واملهاجرين واألنصار
322
إىل أمثال هذه املقاالت الىت يطول وصفها مما هو باطل بالكتاب والسنة واالمجاع ".
وعقيدة ختم الوالية عقيدة خمالفة ملا يف الكتاب والسنة ؛ ودليل هؤالء زعمهم أن خامت األولياء أفضل
قياسا على خامت األنبياء  ،حيث ظنوا أن النيب صلى هللا عليه وسلم هو أفضل األنبياء ألنه خامتهم
األولياء ً
فالفضل يف اخلامتية.
فقالوا  :خامت األولياء أفضلهم وهذا خطأ يف االستدالل فإن خامت األنبياء عليه الصالة والسالم ليس
بأفضل األنبياء ألنه خامتهم بل أدلة تفضيلة أخرى دلت على ذلك .
و أول أولياء األمة وسابقهم هو أفضلهم  ،فإن أفضل األمة خامت األنبياء  ،وأفضل األولياء سابقهم إىل خامت
األنبياء وذلك ألن الويل مستفيد من النيب وتابع له  ،فكلما قرب من النيب كان أفضل وكلما بعد عنه كان
العكس ،خبالف خامت األنبياء فإَّنا استفادته استفادة من هللا .
وأصل الغلط يف هذا الباب بتفضيل األنبياء أو األولياء أو األمراء بالتقدم يف الزمن أو التأخر أصل باطل
321
فتارة يكون يف متقدم النوع وتارة يكون يف متأخره .
كما أن منهم من ادعى أن خامت األولياء أفضل من خامت األنبياء من جهة العلم باهلل  ،وأن األنبياء
يستفيدون العلم باهلل من جهته وهذا خمالف للشرع والعقل ذلك أن األنبياء أفضل يف الزمان من أولياء هذه األمة
واألنبياء عليهم السالم أفضل من األولياء و ليس آخر األولياء أفضلهم كما أن آخر األنبياء أفضل  ،فالويل ال
325
يكون وليًّا إال إذا اتبع الرسول الذي أرسل إليه .
فال يصح زعم من قال بوجود خامت لألولياء ،وكذلك ال يصح زعم من قال بفضل خامت األولياء قياسا
على فضل خامت األنبياء حممد صلى هللا عليه وسلم.

 101انير جمموع الفتاوى ( ، )222/2سري أعالم النبالء للذهيب( )519/31
 102جمموع الفتاوى ( ) 267/ 31
 321انير جمموع الفتاوى ()169-166/33
 325انير جمموع الفتاوى (  ،)225- 221/33شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز(.)751/2
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اخلامتـ ـة
محدا يليق جبالل وجهه وعييم سلطانه ،
محدا على هدايته وتوفيقه ونعمائه ً ،
كثريا ً ،
احلمد هلل ً
محدا ً
والصالة والسالم على خري خلق هللا حممد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه وسلم  ،فلقد خلص البحث إىل نتائج
تلخص قواعد مهمة يف والية هللا تعاىل وهي كما يلي:
-3

أساس الوالية  :اإلميان والتقوى ،وشرطها املتابعة .

-2

كل مؤمن معه أصل الوالية إذا كان معه أصل اإلميان .

-1

ال تنال الوالية بالوراثة وال بالنسب .

-5

ال تثبت الوالية و ال تصح إال ملن يصح إميانه وتصح عباداته .

-5

األولياء متفاضلون حبسب تفاضلهم يف اإلميان والتقوى .

-6

ال سبيل حلصر عدد األولياء  ،وال تقييدهم بزمان ،وال مبكان  ،وال متييزهم بلباس.

-7

األولياء من غري األنبياء ليسوا مبعصومني .

-3

ال طاعة واجبة ألحد من األولياء خال األنبياء .

-9

ال جيوز صرف أي نوع من أنواع العبادة لغري هللا حىت لو كان نبيّاً أو ولياً ًً ،وال تقديسه حيًا أو ميتًا.

-32

الوالية ال تبيح لصاحبها فعل احملرمات وال ترك الواجبات.

-33

ليس لألولياء قدرات إال ما أعطوا من الكرامات .

-32

ليس من شرط الويل أن يُعطى كرامة  ،وليست الكرامات مقياسا للتفضيل بني األولياء .

-31

إن حصول خوارق العادات ليس دليال على الوالية .

-35

الواجب إعطاء الويل حقه من غري غلو وال جفاء .

-35

النبوة هي أعلى درجات الوالية وأرقاها .

-36

الوالية ليست خمتومة كالنبوة .
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ويف هناية هذه اخلامتة أوصي أهل العلم والباحثني مبا يلي:
-3
-2
-1
-5

العناية و االهتمام بنشر تراث السلف الصاحل يف سائر بالد املسلمني ،وبشىت اللغات  ،واختيار الرسائل
واملؤلفات املختصرة النافعة اليت توضح عقيدة أهل السنة واجلماعة.
التحذير من كتب أهل البدعة املنتشرة بني املسلمني  ،وتتبعها بالرد واملناقشة ،وترمجتها باللغات
املشهورة عند املسلمني.
استغالل موسم احلج والعمرة من زوار البيت احلرام من مجيع بقاع العامل لنشر الكتب النافعة اآلمرة
بالتوحيد 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 البدع تنتشر عند العوام حول هذا املوضوع.

-5

العناية بالوا فدين هلذه البالد لتعلم العلوم واملعارف سواء يف التعليم العام أو التعليم العايل ببيان احلق
بدليله  ،والرد على البدعة وبيان منشئها.
أوصي عموم املسلمني باتباع منهج السلف الصاحل يف تعاملهم مع األولياء وبأن يكونوا وسطًا بدون
غلو أو جفاء .

-7

أوصي الباحثني والدعاة بإيالء موضوع الوالية مبزيد من االهتمام  ،وإفراد مصنفات َتصه  ،وعمل
حماضرات توعوية حوله  ،وربطها بواقع الناس  ،وذلك لكثرة البدع واالحنرافات الواقعة من عموم
املسلمني بغرض محاية جناب العقيدة اإلسالمية ومساعدة املسلمني على الفهم الصحيح .

-6

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم على النيب املصطفى األمني وعلى آله وصحبه
أمجعني .
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املراجـ ـع
-3
-2
-1
-5
-5
-6
-7
-3
-9
-32
-33
-32
-31
-35
-35
-36
-37
-33
-39
-22
-23

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان البن القيم اجلوزية  -القاهرة  -دار الرتاث.
اإلنصاف يف حقيقة األولياء وماهلم من الكرامات واأللطاف حملمد بن إمساعيل الصنعاين -املدينة املنورة -اجلامعة
اإلسالمية3523 ،ه
التعريفات حملمد بن علي اجلرجاين  -بريوت  -دار الكتب العلمية3521 ،ه
تفسري القرآن العييم أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي-دار طيبة3522-ه
تلبيس إبليس جلمال الدين أيب الفرج عبد احلمن ابن اجلوزي-حتقيق:السيد اجلميلي-دار الكتاب العريب-بريوت-
الرابعة3533-ه 3993م
التنبيهات اللطيفة على ما احتتوت عليه العقيدة الواسطية من املباحث املنيفة لعبد الرمحن بن ناصر السعدي  -الرياض
 :دار طيبة3535 ،ه
تيسري العزيز احلميد شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد هللا آل الشيخ  -مكتبة الرياض احلديثة  -الرياض .
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -الرسالة3522-ه
جامع البيان يف تأويل القرآن حملمد بن جرير الطربي  -بريوت  -الرسالة3522 -ه
جامع العلوم واحلكم أليب الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين الشهري بابن رجب – طبعة مؤسسة الرسالة -حتقيق
شعيب األرناؤوط –إبراهيم باجس – الطبعة الثامنة 3539ه
جامع املسائل البن تيمية حملمد عزيز َشس  -مكة  -دار علم الفوائد3522 -ه
اجلامع ألحكام القرآن حملمد بن أمحد القرطيب  -القاهرة  :دار الكتب املصرية.
احلكومة اإلسالمية للخميين –تقدمي وتعليق:حممد أمحد اخلطيب-دار عمار-األردن-األوىل3529-ه 3933م
دعاوى املناوئني دعاوى املناوئني لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب عرض ونقض لعبدالعزيز العبداللطيف (كتاب
الكرتوين –الدرر السنية  -على هذا الرباطhttp://saaid.net/monawein/sh/10.htm :
دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب سلفية ال وهابية ألمحد بن عبد العزيز بن عبد هللا احلصني -مكتبة امللك فهد
الوطنية3522 -ه
الرسائل السلفية يف إحياء سنة خري الربية حملمد بن علي الشوكاين  -بريوت  :املكتبة العصرية3526 -ه
الرسل والرساالت لعمر بن سليمان األشقر  -الكويت الفالح 3532ه
شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة حملمد حسن عبد الغفار  /كرامات األولياء.
شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة أليب القاسم هبة هللا الاللكائي-حتقيق :أمحد سعد
محدان-دار طيبة لنشر والتوزيع-الرياض .
شرح أصول أهل السنة واجلماعة أليب األشبال حسن الزهري  /الدرس 39
شرح األربعني النووية يف األحاديث الصحيحة النبوية لتقي الدين أبو الفتح حممد القشريي-املعروف بابن دقيق العيد –
الريان 3525 -ه  2221 -م.
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-22
-21
-25
-25
-26
-27
-23
-29
-12
-13
-12
-11
-15
-15
-16
-17
-13
-19
-52
-53
-52
-51
-55
-55
-56
-57
-53

شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز الدمشقي –حتقيق :عبد هللا الرتكي وشعيب األرناؤوط-الرسالة -بريوت –الثالثة-
3532ه 3993م
شرح العقيدة الطحاوية لعبد الرمحن بن ناصر الرباك  -الرياض  -دار التدمرية3529 -ه .
شرح العقيدة الواسطية لعبد الرحيم بن صمايل العلياين السلمي  /الدرس 6
كتاب الشريعة أليب بكر حممد اآلجري-حتقيق عبد هللا الدميجي-دار الوطن-الرياض-الثانية3522-ه 3999م
الشيخ عبد القادر اجليالين و أراؤه االعتقادية والصوفية لسعيد بن مسفر القحطاين -األوىل3533 -ه
صحيح البخاري حملمد بن إمساعيل البخاري -دار طوق النجاة3522 -ه .
صحيح مسلم ملسلم بن احلجاج النيسابوري  -بريوت  -دار إحياء الرتاث العريب.
طبقات الشافعية الكربى لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي -هجر للطباعة والنشر والتوزيع3531-ه
طبقات الصوفية حملمد بن احلسني بن حممد النيسابوري  -بريوت -دار الكتب العلمية3539 -ه
طريق اهلجرتني وباب السعادتني البن قيم اجلوزية -دار الوطن للنشر واالعالم-طبع على نفقة حممد الصاحل .
عقيدة املؤمن أليب بكر اجلزائري  -السعودية  -مكتبة العلوم و احلكم -دار العقيدة-األوىل2225-م
العقيدة الواسطية اعتقاد الفرقة الناجية املنصورة إىل قيام الساعة ألمحد ابن تيمية  -الرياض  -أضواء السلف-
3522ه
فتاوى مهمة لعموم األمة لعبد العزيز بن باز و حملمد بن صاحل بن عثيمني -الرياض  -دار العاصمة3531 -ه .
فتح الباري شرح صحيح البخاري ألمحد بن علي العسقالين  -بريوت  -دار املعرفة3179 -ه
الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان البن تيمية -ضمن جمموعة التوحيد  -حتقيق  :بشري حممد عيون -مكتبة
دار البيان-األردن3527-ه  3937م
قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة ألمحد بن تيمية – الرياض -رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء3522 -ه
القاموس احمليط جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوز أبادي -مؤسسة الرسالة3526 -ه
قطر الويل على حديث الويل حملمد علي الشوكاين – حتقيق :ابراهيم هالل -القاهرة  -دار الكتب3979 -م
القواعد الفقهية و تطبيقاهتا يف املذاهب األربعة حملمد مصطفى الزحيلي -دمشق -دار الفكر 3527-ه
القيامة الصغرى لعمر سليمان األشقر-مكتبة الفالح-دار النفائس-األردن-اخلامسة3535-ه 3995م
كرامات األولياء لناصر بن حممد األمحد  /املوقع الرمسي للشيخ ناصر بن حممد األمحد- .
.http://alahmad.com/node/692
كرامات األولياء وخمالفيهم  2/2لعبد اللطيف بن حممد احلسن  /البيان3522 /ه  /مجاد األول3533 /
الكليات أليب البقاء أيوب الكفوي –حتقيق:عدنان درويش وحممد املصري-مؤسسة الرسالة-بريوت-الثانية-
3539ه 3993م
لسان العرب أليب الفضل حممد بن منيور  -دار صادر-بريوت-الثالثة3535-ه 3995م
لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية اليب العون الس ّفاريين –املكتب االسالمي -بريوت-
الثالثة3533 -ه 3993م
جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية  -السعودية  -جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريفة3525 -ه .
جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن عثيمني  -مجع وترتيب فهد السليمان -دار الوطن -الرياض -الثانية3533-ه
43

-59
-52
-53
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خمتصر الفتاوى املصرية ألمحد بن تيمية -دار القلم للرتاث.
موسوعة أحاديث الفنت وأشراط الساعة-مجع وتصنيف:مهام عبد الرحيم سعيد و حممد مهام عبد الرحيم-مركز
دراسات السنة النبوية-األردن-الثانية3529-ه األوىل3523-ه 2222م
النهاية يف الفنت واملالحم البن كثري-حتقيق:عصام الدين الصبابطي-دار احلديث  -القاهرة -األوىل -
3523ه 2222م
اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد ألمحد بن حممد بن احلسني بن احلسن -أبو نصر البخاري الكالباذي-
بريوت -دار املعرفة3527 ،ه
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ملخص حبث " :قواعد يف والية هللا تعاىل"
الوالية يف الشرع:مرتبة يف الدين عييمة ال يبلغها إال املؤمن التقي الذي قام بالدين ظاهراً وباطناً.وهذه الوالية بني
العبد وبني ربه تضبطها عدة قواعد استنبطت من الكتاب والسنة ،وهذه القواعد هي:

أساس الوالية اإلميان والتقوى،وشرطها املتابعة.وكل مؤمن معه أصل الوالية إذا كان معه أصل اإلميان.وال تنال
الوالية بالوراثة وال بالنسب.وال تثبت الوالية وال تصح إال ملن يصح إميانه وتصح عباداته.واألولياء متفاضلون
حبسب تفاضلهم يف اإلميان والتقوى.وال سبيل حلصر عدد األولياء،وال تقييدهم بزمان،وال مبكان،وال متييزهم
بلباس.واألولياء من غري األنبياء ليسوا مبعصومني.وال طاعة واجبة ألحد من األولياء خال األنبياء.وال جيوز صرف
أي نوع من أنواع العبادة لغري هللا حىت لو كان نبيّاً أو ولياً ًً،وال تقديسه حيًا أو ميتًا.والوالية ال تبيح لصاحبها
فعل احملرمات وال ترك الواجبات.وليس لألولياء قدرات إال ما أعطوا من الكرامات.وليس من شرط الويل أن
يُعطى كرامة،وليست الكرامات مقياسا للتفضيل بني األولياء.وإن حصول خوارق العادات ليس دليال على
الوالية.والواجب إعطاء الويل حقه من غري غلو وال جفاء.والنبوة هي أعلى درجات الوالية وأرقاها.والوالية ليست

خمتومة كالنبوة.
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RESEARCH SUMAARY: “RULES OF THE GUARDIANSHIP OF ALLAH, THE
ALMIGHTY”
Guardianship in religion: a higher rank in religion that is only attained by
the pious believer who has adopted religion apparently and internally. This
guardianship between man and his Lord is governed by several rules which
have been deducted from the Holy Quran and Sunna. These rules are as
follows:
The basis of this guardianship is faith and piety. Its provision is followup. Every believer has the root of this guardianship if he has the basis of faith.
This guardianship cannot be attained by inheritance or kinship. This
guardianship can also be proved or verified only for the one who has the sound
faith and true worship. Protecting friends are preferred according to their
differentiation in faith and piety. There is no way for calculating the number of
protecting friends or limit them to a certain time or place. They cannot be also
differentiated by their clothing. Protectors other than prophets aren’t infallible.
There is no mandatory obedience for anyone of protectors except prophets. It
isn’t allowed to perform any type of worship for the sake of anybody else other
than Allah even if he is a prophet or a protector, nor can he be glorified dead or
alive. This guardianship cannot allow its owner to do forbidden actions or
abstain from performing his rights. Protectors have no abilities except for these
miracles they were awarded. It is not essential that the protector should have a
miracle. These miracles aren’t regarded as the scale of preference between
prophets. Performing exceptional habits isn’t considered as an evidence of
guardianship. It is necessary to offer every protector his right without any
exaggeration or repulsion. Prophethood is the higher and supreme rank of
guardianship. Guardianship isn’t sealed as prophethood.
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فهرس احمل ـتويات
املقدمة

2

التمهيد

6

املطلب األول  :سبيل الوالية  ،وفيه أربع قواعد :

33

القاعدة األوىل  :أساس الوالية  :اإلميان والتقوى

33

القاعدة الثانية  :كل مؤمن معه أصل الوالية إذا كان معه أصل اإلميان

32

القاعدة الثالثة  :ال تنال الوالية بالوراثة وال بالنسب

31

القاعدة الرابعة  :ال تثبت الوالية و ال تصح إال ملن يصح إميانه وتصح عباداته

35

املطلب الثاين  :ما جيب وما ميتنع يف حق أولياء هللا وفيه عشرة قواعد :

33

القاعدة األوىل  :األولياء متفاضلون حبسب تفاضلهم يف اإلميان والتقوى

33

القاعدة الثانية  :ال سبيل حلصر عدد األولياء  ،وال تقييدهم بزمان ،وال مبكان  ،وال متييزهم بلباس

22

القاعدة الثالثة  :األولياء من غري األنبياء ليسوا مبعصومني

21

القاعدة الرابعة  :ال طاعة واجبة ألحد من األولياء خال األنبياء

25
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