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 بسم اهللا الرحمن الرحیم    

وأشهد أن حممدا عبده ، د أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لهوأشه، وال عدوان إال على الظاملني، احلمد هللا رب العاملني
صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه ، أرسله اهللا باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولوكره املشركون، ورسوله

  .وسلم تسليما كثريا
كثري من البدع واألوهام  -صوفية فقد انتشر يف البالد احلضرمية كغريها من البلدان؛ بسبب اجلهل ودعاة ال: أما بعد

  .أو جاهل وال ينكر وجودها إال مكابر معاند، واخلرافات والشركيات اليت خنرت يف اتمع وال تزال
أحببت أن أنبه يف هذه الرسالة على مجلة من تلك ) ١) (التصفية والتربية(وملا كانت دعوة أهل السنة تقوم على قاعدة 

، لبدع والشركيات اليت الزال كثري منها يسري يف أوساط اجلهلة من الناس من صوفية وعواماألوهام واخلرافات وا
، وآلت للزوال مع ظهور وانتشار دعوة التوحيد يف هذه البالد، وإن كان بعضها قد تالشت، كسريان النار يف اهلشيم

  ! وظاهرا وباطنا ،فلله احلمد واملنة، أوال وآخرا
قَنِي إِىل مبس وقَد يلع خيعِ الشذَا اجلَمثْلِ هفُوظحم نب  ابِهتي كاُهللا ـ ف همحاعِ(ـ ردتارِ االبضي ماعِ فداِإلب ( قَدع فَقَد

  ).مفي خرافَات العامة وأَوهامهِ: (الفَصلِ الثَّانِي عشر: فَصالً في خاتمة كتابِه تحت عنوان
وتمرضةَ حيوفا صبخاطقالَ م نم نسأَح ولَقَد:  

  دينا قويما من اَألوهامِ قَد خلُصا*** خلُّوا اخلُرافات واَألحالم إِنَّ لَنا 
 هبال شو مهنا وترِيعش يا فا*** مصخر تجازقٍ مدص مائزع نلَك  

وفي سةَ بِ وإِنرشتنالْم اتيكرالشو عوالبِد امهاَألوو افَاتـ اخلُر هذي هالَتي رِساَء اُهللا ـ فإِنْ ش أَذْكُر دنع وتمرضح
الوا وهرِفَتعلَ مهسلَتا؛ وهنيرِ مذحلتوسِ أَقْالمٍ لؤكْلِ رلَى شامِ عوالعو ةوفيالص يقفوالَى التعالً اَهللا تائا سلَيهع قُوف

  :والسداد ومنها
ثُم يرمي بِه ) عين الشمسِ هاك ضرس حمار، وهاتي يل ضرس غَزاليا: (ا سقَطَ سن أَحدهمقَولُ بعضهِم إِذَ] ١[

  .كَحالِ الصابئة عبدة الكَواكبِ، دعوة غَيرِهوهذَا من الشرك بِاِهللا و!نحوها؟
 ناقَالَ اب ديبي عِهللا ف)وتابعِ التائضب طُوطخارِمِ )الْماحلَض دنسِ عمالش ةادبآثَارِ ع نع يثاقِ احلَديي سف:  

هذَا ضرس حمارٍ فَهاتي لي : نَّ الصبِي إِذَا شغر حملَ سنه الساقطَ وقَالَ لَهاومن آثَارِ عبادة آلِ حضرموت للشمسِ أَ "
  )١٥١/ ١" (ضرس غَزال

وني بلع خيالش ذَكَر فُوظحم  ابِهتي كاعِ(فداِإلب (انِهمي زف نيرِيصامل دنع الَةاجلَه هذثْلَ هم) .ثَمِ) ٤٥٧صارِ اهلَيةُ دعطَب.  

                                                 
   :والتربیِة التصفیِة قاعدِة ي في بیاِناِنالثَّ ِءْزالُج) ِةعیفالضَّ لسلِةالسِّ( مِةقدِّفي ُم )اُهللا رحمُھ( األلبانيُّ ُةالعالَم قاَل) ١
  :أموًراوأردت باألول منھما  " 

، وجحد الصفات اإللھیة وتأویلھا، ورد األحادیث الصحیحة لتعلقھا تصفیة العقیدة اإلسالمیة مما ھو غریب عنھا، كالشرك: األول
  ! بالعقیدة ونحوه

  .والسنة تصفیة الفقھ اإلسالمي من االجتھادات الخاطئة المخالفة للكتاب : الثاني
  تصفیة كتب التفسیر والفقھ والرقائق وغیرھا من األحادیث الضعیفة والموضوعة، واإلسرائیلیات: لثالثا
فأرید بھ تربیة الجیل الناشئ على ھذا اإلسالم المصفى من كل ما ذكرنا تربیة إسالمیة صحیحة منذ  :)الثاني(وأما  ...المنكرة 

 .انتھى بتصرف "  نعومة أظفاره
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  !وهذا شرك يف الربوبية عياذًا باهللا) في كَلْبٍ: (وبعضهم يقُولُ) اعقد نِيتك في حجرٍ ينفَعك: (قَولُ بعضهِم] ٢[
حتى لَوِ اعتقد فيما لَيس ، فَاع اِإلنسان يكُونُ بِحسبِ الظَّن بِهااالعتقَاد بِأَنَّ انت :ومن البِدعِ السيئَة): "اِإلبداعِ(قاَلَ في 

بِه فَاعتاالن لَ لهصعٍ حافبِن ،ذَا الظَّنبِ هسلَى حفَاعِ عاالنت ارقْدكُونُ موكَذَا ي،  يثدح نم دالفَاس قَادذَا االعتأَ هشون
 ووعٍ هوضلو (مهعفرٍ لَنجبِح هكُم ظَندأَح نساد) أَحلُ الفَسأَص قَادذَا االعتوه ،ولِ واخلُذْالناخلُم داعقَو نةٌ مدوقَاع ،

، حسن ظَنهِم إىل دارِ البواروهو مع فَساده عقْالً مبين علَى هذَا احلَديث الباطلِ الَّذي اختلَقَه عباد اَألصنامِ فَساقَهم 
إِلَيه هبسن نموم يثذَا احلَده نرِيٌء مب لَّموس لَيهلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسور ، ةوبورِ النن نانٌ عسجِب إِنإِذَا ح نولَك

علَيه وسلَّم جوز عقْلُه مثْلَ هذَا كَما جوزه عقْلُ املُشرِكني نعوذُ بِاِهللا من واشتدت غُربته عما جاَء بِه الرسولُ صلَّى اُهللا 
  .انتهى. " الضالل

  :بٍجر نِاب ارِد/ ط )٢٥٣ /١) ( إِغَاثة الَّلَهفَان(يف ) رحمه اُهللا تعاىل(وقَالَ العالمةُ ابن القَيمِ 
م ضرا وال فَما الَّذي أَوقَع عباد القُبورِ يف االفتتان بِها مع العلْمِ بِأَنَّ ساكنِيها أَموات ال يملكُونَ لَه: نْ قيلَفَإِ] فَصلٌ[

  :أَوقَعهم في ذَلك أُمور: وال موتا وال حياةً وال نشورا قيلَ، نفْعا
من تحقيقِ التوحيد وقَطْعِ أَسبابِ الشرك فَقَلَّ نصيبهم جِدا : قيقَة ما بعثَ اُهللا بِه رسولَه بلْ جميع الرسلِاجلَهلُ بِح: منها

ةنتطَانُ إِلَى الفيالش ماهعدو كذَل نم.  
تناقض ) صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم(من املقَابرِية علَى رسولِ اِهللا : اَألصنامِ ها أَشباه عبادقَةٌ وضعأَحاديثُ مكْذُوبةٌ مختلَ: ومنها

يثد؛ كَحاَء بِها جمو هنيورِ: (دابِ القُبحبِأَص فَعلَيكُم وراُألم كُمتإِذَا أَعي (ثيدحو) :ُكدأَح نسأَح لَوهعفرٍ نجبِح هم ظَن (
  . من اجلُهالِ الضاللِوأَمثالِ هذه اَألحاديث الَّيت هي مناقضةٌ لدينِ اِإلسالمِ وضعها املُشرِكُونَ وراجت علَى أَشباههِم 

  اهـ". أمته الفتنةَ بالقُبورِ بِكُلِّ طَرِيقٍ كَما تقَدم  وجنب، واُهللا بعثَ رسولَه بِقَتلِ من حسن ظنه باَألحجارِ
  ظُرانو)وتابالت عائض٢٥٠/ ٣) (ب(  
  سهيل يسرِي وال يبالي*** سهيل بِالسروات والغدارِي  :قَولُ بعضهِم] ٣[

  !ذَا طَلَع فَإِنه يأيت بالسيولِ العظيمة؛ فكَأَنَّ املطر من النجمِ ال من اِهللا تعالَىإِ) وهو نجم يماينٌّ(وهذَا فيه أنَّ سهيالً 
مطَر من وكُلُّها عبارات توحي بِأَنَّ الْ) يالْمرزم لَيتك توصي سهيال( :ومثْلَه) يمِسي يرزم، نجم الْمرزِم: (وبعضهم يقُولُ

سرِ ما إِلَى غَيهتبنِسو ةمعالن انكُفْر نـ م لَماُهللا أَعذَا ـ وال؛ فَهعلَّ واِهللا ج نمِ ال مجالَىالنعاذُ بِاِهللا تيالعا ويهد!  
ي البفَفدالنِ خب يدز نع ارِيقَالَ خ نهاُهللا ع يضر:  

"ا منجرولُ اِهللا صلَّخسلَّى لنا رفص ليلة ذَات طَرا منابفَأَص ةيبياحلد عام لَّموس لَيهلَّى اُهللا عولِ اِهللا صسر ع ى اُهللا عليه
حبالص لَينا فَقَالَ، وسلَّملَ عأَقب كُم؟ قُلنا: ثُمباذا قالَ رونَ مردأَت :لَمأَع ولُهسي : " قَالَ اُهللا :فقَالَ .اُهللا ورادبع نم حبأَص

وأَما من ، فَهو مؤمن بِي كَافر بالكَوكَبِ، وبِفَضلِ اِهللا، وبِرِزقِ اِهللا، فأما من قَالَ مطرنا بِرحمة اِهللا: مؤمن بِي وكَافر بِي
  "لكَوكَبِ كَافر بِيقَالَ مطرنا بِنجمِ كَذَا فَهو مؤمن با
 ادبِسنِ العحالْم دبةُ عالماُهللا(قالَ الع ظَهفح (اؤدنِ أَبِي دنلَى سع هحري شف " :قُولُه) :َقال نا موِء كَذَا : وأما بِننرطم

  :فيه تفْصيلٌ) ذَا وكَذَامطرنا بِنوِء كَ: (وقَولُ) وكَذَا فَذَلك كَافر بِي، مؤمن بالكَوكَبِ
فَهذَا كُفْْر باِهللا عز وجلَّ، وأَما  فإِنْ أُرِيد بِالنوِء ـ وهو النجم ـ أَنه مؤثّر، وأَنَّ ما حيصلُ من مطَرٍ فَهو من تأْثريِ النجومِ؛

ى وجوقَض راىل قَدعأنَّ اَهللا ت بذلك كَذَا، إِذَا أُرِيد قْتي وف كْثرا تهوأَن ،ةالفُالنِي ي اَألوقَاتكُونُ فت ةُ بِأَنَّ األمطارادالع تر
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بِ شدة ت في الصيف فَبِسبوتقلُّ في وقْت كَذَا، أَو أَنها إِذَا جاَءت في الشتاِء والربيعِ فلها نفْع يف الزراعة، وأما إِذَا جاَء
به، ولَك غٌ ال بأسائذَا سي، فَهاعاملر ةكَثْرو اتبالن تبي نةُ فةُ الكَبِريدكونُ هلا الفَائال ي ارةاحلر ِسبني انسكَونُ اِإلن ن

، ورمحته، مطرنا بِفَضلِ اِهللا: ولكن من قالَيعترب نقْصاً، ) عز وجلَّ(ذلك إىل تلك األوقات، دونَ أَنْ يضيف ذلك إىل اِهللا 
وأَنعم وجاد باَألمطَارِ يف هذَا املَوسمِ، أَو في تلْك ، يف الوقْت الفُالين، أو يف الزمنِ الفُالين، أو أَنَّ اَهللا تعاىل تفضلَ علَينا

بِه أْسذَا ال بفَه ،ماسانتهى. " املو  
  !غَد غَد؟: متى سيلُ ربي؟ فتقُولُ: وسؤالُهم إِياها، قَولُهم للضفْدعِ ]٤[ 

ذَا إِنعوهفْدلضل قيقن وا هم ،هولزن بِاملَطَرِ و القَةَ لَهال عو !!  
  :عالمةُ الشوكَانِي في تفِْسريِهقَالَ ال، مع أََّنه ال يعلَم متى ينزلُ املطر إال اُهللا تعالَى

) ويرتِّلُ الْغيثَ: (وقَالَ العالمةُ السعدي" يف اَألوقَات الَّتي جعلَها معينةً ِإلنزاله، وال يعلَم ذلك غَيره ) وينزلُ الْغيثَ(" 
أَي :لْمِ ووع ،هالزبِإِن فَرِدنالْم وههولزن انتهى. " قْت  
]٥ [تجبِلَه ونهمسي يالَّذ سالقَو فَعتإِذَا ار هم أَنهقَادتاع ه(هِممعن(أي) الت :سحٍ قَوطَاعِ املَطَرِ ) قُزقلَى انةٌ عالمع فَذَاك

ارِهمرمِ استدعو ،همتجقُولُونَ بِلَهفي :ارالش لَت؟ ةُفَص!  
  :ويظْهر أنَّ له عالقةً بِمعنى احلَديث املَوضوعِ التالي، وهذَا قَولٌ بِال علْمٍ

ه أَورد" قَوس اِهللا عز وجلَّ، فَهو أَمانٌ َألهلِ اَألرضِ من الغرقِ : ، فَإِنَّ قُزح شيطَانٌ، ولَكن قُولُوازحِال تقُولُوا قَوس قَُ" 
  ابن اجلَوزِي في الْموضوعات اهـ

]٦ [ هونمسا يأَوا مم إِذَا رهأَن)ريبِلْخ أَو ازونابِريِ) الوِزالز نم وعن وم، وههكَنسلَ مخد قَد:  
  !!خري خري: اسَتبشروا وتفَاَءلُوا؛ وقَالُوا 

م عهوا أَوالدها نمبهاورالفوإِت قُوفالس ادورِ أَعدخي لأْتا يمإِن هأَن عم اجِهره وإِختيأَذ ن!!  
]٧ [قُولُونَ لَهم يهدلُ أَحرِج تردم إِذَا خها لَفْظَةَ : أَنلَيهع بة(اكْتذَر ( بكْرِ أَحبِذ هونرأْمأَو ي ،بذْهتيقِ لاسِ بِالرالن

  :إِلَيه فَيقُولُ
 دمحولَ؟. مزتو بذْهفَت.!  

: أنَّ كُالً منهما خدرت رِجلُه فقيلَ لكُلِّ واحد منهما: "رضي اُهللا عنهم عن ابنِ عمر وابنِ عباسٍ ويف هذَا أَثَران روِيا
اسِ إِلَيكالن بأَح اذْكُر.  

  ".محمد : فقَالَ 
عملِ (وأَثَر ابنِ عمر رضي اُهللا عنهما رواه ابن السنِي في ": شرحِ الشفَاِء "قَالَ الشهاب اخلفَاجِي رحمه اُهللا تعالَى في 

ومِ والليلَةالي" .(لُهرِج تردخ "تعي رأَم ووه ،ردها خابها أي أَصرِيكحت نم عنمفَي ،بصالع يبصا يلَ لَمجرِي الر
  انتهى"اذْكُر أَحب الناسِ إِلَيك : "فَقيلَ لَه. مقَدماته بِسهولَة، ويزولُ سرِيعا، َألنه لَوِ امتد كَانَ فَالجا، أو

  ):اَألدبِ الْمفْرد( ـ في قَالَ العالمةُ اَأللبانِي ـ رحمه اُهللا
  :باب ما يقُولُ الرجلُ إِذَا خدرت رِجلُه - ٤٣٧"

ضعيف . " محمد: اذْكُر أَحب الناسِ إِلَيك؛ فَقَالَ: خدرت رِجلُ ابنِ عمر فَقَالَ لَه رجلٌ: عن عبد الرحمنِ بنِ سعد قَالَ
ا فبِ(ي كَممِ الطَّيرِيجِ الكَلخانتهى) " ٢٣٥) (ت.  
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  ).١٦٩" (عملِ اليومِ والليلة "فَأَخرجه ابن السنِي يف : وأَما اخلبرُ الثَّانِي"
هادني إِس؛: وفيماهرإِب ناثُ بيغ وهنيٍ. كَذَّبعم نبِيثٌ : قَالَ ابخ فَ(اهـ "كَذَّابم ِذهناهيم٥٢ص) (اه(.  

فُالنٌ يذْكُرنِي، : وهي حكَّةٌ يف باطنِ الكَف أو أَسفَلَ الرجلِ؛ قالَ) السفْر(أَنهم إِذَا أَصاب أَحدهم ما يسمى عندهم ] ٨[
ي بِأَ ثُيدح ةالثَالثَّ هماجِعي مف يانِربالطَّ دنع اَءج دقَو، ذَلكقالَ مثلَ وهكَذا إِذَا طنت أُذُنه . أَو ذَكَر اُهللا من ذَكَرنِي بِخريٍ

رعٍاف مفُرإِذَا: "اوع تأُذُنُ طَن كُمدلِّ أَحصفَلْي لَيقُلْ علْيو :ذَكَر رٍ اللَّهيبِخ ننِي مذَكَر."وهو ضعجِ يفدا أو موضكَ وعا م
نص لَعلُ يهأَه أْالشن.  
وأَلْصقَها بِالريقِ علَى جفْنِ العنيِ ، أَنهم إِذَا اضطَرب عرق فَوق عنيِ أَحدِهم وضع علَيها عوداً صغرياً أو قَشةً] ٩[ 

  .ليذْهب ذَلك االضطراب وتلْك احلركَةُ
]١٠ [هثَ مأَنإذا عأَح هِمرائنأَب دأو َألح وهكْريٌء مش لَ لَهصأَو ح مهد ،نييثغتسيا يا: قَالُوا م رمار عضحقَالُوا أو، م:  
  !الوالدين؟ هللا يا يا 

  ! وهذَا من الشرك والعياذُ باهللا
  :ئلَ القَاضي عن مسائلَ عديدة وردت علَيه من مكَّةَ وكَانَ منهاوقَد س" ):٤٠/ ٤(نِ القَيمِ الب) بدائعِ الفَوائَد(وجاَء في 

ثَرإِذَا ع انسلِ اِإلني قَوقُولُ فـ ما ت) :يلأو ع دمح؟ فَقَالَ)م :دئ إِنْ قَصطخم وةَ فَهانعتالَى االسعاِهللا ت نوثَ م؛ َألنَّ الغ
فَقَالَ و رِهلَى غَياِهللا ع ميقْدت جِبي هما؛ وَألننهوثَ مالغ حصفَال ي انتيا ممانتهى" ه.  

ولَيس ذَلك بِسببٍ ) الْحجر(حولَ البيت يمنع وقُوع الْحمى بِأَهلِ البيت ويسمونه ) ذَر الرماد(اعتقَادهم أَنَّ ] ١١[
هفْعالِء أو رفْعِ البيف د يعروال ش يسيفَةُ . ححص لَتاوح وقِ(وقَدرها أنْ ) الشادأَعد دالحِ يف أَحبِ اِإلصزحل ةابِعالت

ن أُولئك املرضى فَال يدخلُ علَيهِم أَحد حتى ال تنتقلَ العدوى إىل الزائرين م) الْحجرِ الصحي(جتعلَ ذلك الفعلَ من بِابِ 
مادالر كى ذَلرما يندع.  

وقَد سأَلْت كبار السن عن ! ة؟وهذَا تدليس وتهوِين من اخلُرافَات والتعلُّقِ بِغريِ اِهللا من قبلِ هؤالِء القَائمني علَى الصحيفَ
كوا ذَلابلِ فأَجعالف :رفْعِ الضالِء ودفْعِ البابِ رب نم هلُونفْعم يهاُهللا، بِأَن اهده يفَةحالص بكَات همعا زال كَم!  

]١٢ [ي السابٍ فهبِش يمقُولُونَ إِذَا رم يهاِءإِناللَّيلةَ : م وتميس)مبصن (جكَذَا بِلَههِم أَيالقَومِ : ت ؟كَبِري!  
وقَد أَبطَلَ ذَلك ، وادث اَألرضيةوهذَا اعتَقاد فَاسد مشابِه لما علَيه أَهلُ اجلَاهلية الَّذين يربطُونَ احلَوادثَ الفَلَكيةَ بِاحلَ

فَى أَيون لَّموس لَيهلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسر اسقَالَ الن المالةُ والسالص لَيهع هناب يمراهإِب اتا ما؛ فَلَممهبين القَةا: عم 
يماهرإِب وتمإِال ل سمالش ؟!كُِسفَت  

  :فَخطَب فيهِم علَيه الصالةُ والسالم خطْبةً بليغةً قَالَ فيها
"روالقَم سمالَى إِنَّ الشعاِهللا ت آيات نم انتآي ، هياتحوال ل دأَح وتمل كَِسفَاننم" ال يلسمو ارِيخالب اهويثُ ردوالْح.  
  !ك يصاب بِاحلُمى؟ويزعمونَ أَنَّ من لَم يشعر بِذَل) لغافلني ال إله إِال اُهللا يا(صياحهم عند خسوف القَمرِ بِـ ] ١٣[
]١٤ [لَدلوا ليلِ طَلَبخضِ النعب فعس صواِء خسطُ النب؟!ر  

لَ شرقي ترِيم، تربطُ النساُء خوصها طَلَبا للولَد وقَد رأَيتها قَب) جمالِ اللَّيلِ(تزالُ هناك نخلَةٌ بِجانِبِ مسجِد  وال
اتونس!!  

 يطُوشاُهللا(قَالَ الطَّر همحر ( يف)ِعالبِدو ثاد٣٨ص() احلَو(:  
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  :عن أَبِي واقد اللَّيثي قَالَ أحمد والترمذي وروى"
»هيثُو عدح نحنو ربيلَ خبق لَّمسو لَيهلَّى اُهللا عص بِيالن عا منجرخا وولَهكُفُونَ حعةٌ يردس نيرِكشلملبِكُفْرٍ، و وطُونَ  دني

. اجعلَ لَنا ذَات أَنواط كَما لَهم ذَات أَنواط! يا رسولَ اِهللا: فَمررنا بِِسدرة، فَقُلنا. ذَات أَنواط: بِها أَسلحتهم؛ يقَالُ لَها
اجعلْ لَنا إِلَها كَما لَهم آلهةٌ قَالَ إِنكُم قَوم {: هذَا كَما قَالَت بنو إِسرائيلَ! اُهللا أَكْبر: ي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمفَقَالَ النبِ
  .».... ، لتركنب سنن من قبلكم }تجهلُونَ

متدجا ومناُهللا ـ أَي كُممحوا ـ رظُرةً أَو فَانردس  نفاَء مَء والشرونَ البجريا وأْنِهش نونَ مظِّمعوي اسها الندقْصةً يرجش
  !انتهى كَالمه رحمه اهللا. " قبلها وينوطُونَ بِها املساميِر واخلرق؛ فَهِي ذَات أَنواط؛ فَاقْطَعوها

نم ةوفيالص نمي  ـ وا فكَم يشرِ القُرلَى قَبةَ عارجاحل ضعاسِ(يرِ النيذْكت(  
رِ الشيخِ وقَالَ ولَما كُنا عند الشيخِ القُرشي صاحب الذُّرية أَخذَ اَألخ حامد حصاةً كَبِريةً ووضعها عند قَب): " ٣٢٨(ص 

عمسونَ يراحلَاضه : "ونَوودبةَ عمفَاطا للَدي وغبن نحن فش .. رلَ فَقَدمحأَنْ ت دعبتسوم قْتالو كي ذَلةً فِسنم تكَانو
اشعو لَدبِو لَتما حهانتهى". اُهللا أَن.  

 يوف)ةيذالش اتفَحالن ( ةفْحص)١٧٥ " :(ع برِأَنَّ احلَبِيالقَب دنع هَحطْريل ىصح هَأل ثَوبم رانتهى!! "م  
]١٥ [رصلُو البجا تهأن منيها زاعلقَت دعب ةيبِ الْحم بِذَنالُهحاكْت!!  
د إىل مكَان وِالدته يف لَيلَة رأَسِ السنة واح وأَنه ينقُلُ الناس لَيالً كُلَّ) الضعيضوعِ(اعتقَادهم فيما يسمى بِـ ] ١٦[

ةرِيالْهِج.  
]١٧ [ أي الفُالنِي يلم أَنَّ الوهقَاداعت)ببِيذْرٍ ) الْحبِن لَه ذَرأَو ن ،يلالو يهضتريئًا ال يإِذَا فعلََ ش يهذؤوي رِي لفُالنسيس

 هونمسيلَ(وذُورِ؟) األماملَن كبِذَل في لَم ثُم ! هطَائِإلع ارِعسفَي يامالع وفخ ادزدى يصاً حتصأَكِّلُونَ قاملُت كي ذَلف درسوي
أَكَّلُ بِهتفَي ذرالن.  

 باحاعِ(قَالَ صد٤٥٤(ص ) اِإلب " :(ص يلونَ أَنَّ الومعزا يا مريأووكَث ةادالع بهم  احبطَالنامِ يي الْميهِم فأْتذْرِ يالن
فاِء بِهبِالو ،هامنيف م هذْرن قَطَع نم ايِقضي هوأن ،فَِسهلَى نع كَبرثونَ بِها يف ، ويدحتي الموأَح اتكَايح كي ذَلف مولَه
باتاساملن.  

ولَكن أَوحى بِها إِلَيهِم شياطني اَألضرحة الَّذين ال يرونَ العيش واالرتزاق إال ، الت وأَوهام ال أَصلَ لَهاوكُلُّ هذه ضال
 ةالقَبِيح يلَةسالو بِهذه ةامالع نيهِم مي تأْتذُرِ الَّتالن نانتهى... " م.  

؟ وأَولياُء اِهللا حقَّاً هم كُلُّ من آمن !احلمقَى واملغفلني واانني فيجعلونَ هؤالِء هم أَولياُء اِهللا إطالقُهم الوِاليةَ علَى] ١٨[
المالةُ والسالص لَيهع ولَهسر عباتو قَاهاىل، باِهللا واتعقالَ اُهللا ت) :لَيهِمع وفونَ أال إنَّ أولياَء اِهللا ال خنزحي مال هاآليةَ) و .

  .وهؤالِء هم أَكْملُُ الناسِ عقُوالً وهديا
  !حسبك: والسنةُ أَنْ يقالَ للقَارِئِ .عند ختمِ مجلسِ القُرآن، كُلَّ لَيلَة) صدق اُهللا العظيم: (قَولُهم] ١٩[

  باب قَولِ املُقْرِئِ للْقَارِئِ حسبك: " صحيحهقَالَ البخارِي رحمه اُهللا يف 
قَالَ لي : ه بنِ مسعود، قَالَحدثَنا محمد بن يوسف، حدثَنا سفْيانُ، عنِ اَألعمشِ، عن إِبراهيم، عن عبِيدةَ، عن عبد اللَّ -

و هلَيلَّى اُهللا عص بِيالنلَّمس :»لَيأْ عاقْر«آ: ، قُلْت ،ولَ اللَّهسا رزِلَ، قَالَ يأُن كلَيعو ،كلَيأُ عقْر :»معةَ » نورس أْتفَقَر
ةاآلي هذإِلَى ه تيى أَتتاِء حسلَى{: النع ا بِكجِئْنو ،هِيدبِش ةكُلِّ أُم نا مإِذَا جِئْن فا فَكَيهِيدالَِء شؤ٤١: النساء[} ه[ ،
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  ".فَالْتفَت إِلَيه، فَإِذَا عيناه تذْرِفَان» حسبك اآلنَ«: قَالَ
وهذَا من ! ) كعلَى خشمِ أَبِي: (اعتقَادهم أَنَّ الكَلْب إِذَا عوى لَيالً نعى لَه أَحدا من أَهلِ بيته؛ فَيرد علَيه قَائالً] ٢٠[

هنع هِيمِ املناؤشوالت ةرالطِّي!  
  :أَنهم إِذَا رأَوا سحاباً أَبيض في السماِء لَيالً علَى هيئَة دخان قَالُوا] ٢١[
  !نةُ قَد ماتت منذُ أَزمان؟وسلْطَا، وهذَا طَلَب شركي) شلِّي حصانِش وانقُذي سلْطَانةُ بِنت علي يا(

  ؟!بدالً من سلْطَانةَ) يا فَاطمةُ بِنت النبِي: (وبعضهم يقُولُ
من زوج : (لَهمويرددونَ قَو، وال يتزوجونَ فيه، تشاؤمهم بِشهرِ صفَر كَحالِ أَهلِ الْجاهلية فَال يعقدونَ فيه نِكَاحا] ٢٢[

كَفَر فَرٍ فقَدي صف هتناب (نياعضاُهللا الو حقَب وعوضيثٌ مدح ووه.  
كا بِذَلماؤشت وتيارِجِ البإِلَى خ هناَء مبِعرِ أَري آخونَ فجرخوي هونمسومِ ويالي :طْلَعقولُ، احلطَبِ مم يهضعوب:  

  .لَع الْجبلِمطْ
وهو قَولٌ بِغيرِ علْمٍ؛ َألنه يوم كأيامِ اِهللا يقَدر اُهللا ) والشر مرفُوع، اليوم ربوع(وبعضهم يردد كُلَّ أَربِعاَء من كُلِّ أُسبوعٍ 
ف هائيلَى أَولع ةمنِع نِهللا م اُء؛ فَكَمشا يم يهبِف لَتزن ةنِقْم نم كَمو ،ومِيهالي كي ذَلف هائدلَّى ، أَعص بِيلنل بجِيتاس قَدو

لَيهاِء؛  اُهللا عبِعاَألر ومي لَّمسي وا فكَم)صاَأل يحِحفْاملُ بِدرد( ٍنسح دنبِس ماِهللا  ن دبنِ عابِرِ بج يثدح)ا يضرهنُهللا ع (
 اَألربِعاِء ويوم الثُّالثَاِء ويوم االثْنينِ يوم الْفَتحِ؛ مسجِد الْمسجِد؛ هذَا في وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولُ دعا: " الَقَ

جِيبتفَاس لَه نينِ بيالتالص نمِ مواِء يبِعقَالَ". اَألر ابِرج :لَمزِلْ ونبِي ي رأَم هِمظٌ مإِال غائ تيخوت لْكةَ؛ تاعالس توعفَد 
اللَّه يهالصالة بني ف مواِء يبِعي اَألرف لْكت ،ةاعاإلجابة عرفت إال الس.   

]٢٣ [شت دنع يتلِ البأَه نى موتضِ الْمعم بِبهقَاؤستاس نوجِهِم مرخ دعب لَةبالق وحازةَ نونَ اجلَنهجوم فَيزِهائنجِيعِ ج
  !اجلبانةِِ والصالة علَيها ـ فَيسأَلُونَ اَهللا بِها أَنْ يسقيهم الغيثَ والرحمةَ؟

ومةً إِىل يودوجةُ منِيعلَةُ الشعالف هذالُ هزهاوال تالولَ اُهللا بِزجذَا عا هن!  
، فيحكُونَ في ذَلك الْحكَايات الكَثريةَ! الَّذي يضلُّ الناس في اَألسفَارِ؟) الغاوِي(ويسمونه ) الغولِ(اعتقَادهم في ] ٢٤[

  .وهو في الصحيحِ من حديث أَبِي هريرةَ رضي اُهللا عنه" غُولَ ال" :وقَد قَالَ علَيه الصالةُ والسالم، والعجائب الغرِيبةَ
ثُم ،ِ فَيأْتونَ بِرصاصٍ ثُم يذَاب في وِعاٍء علَى النار: لمعرِفَة ما أَخاف طفْلَهم) التبرور(فعلُ بعضهِم لما يسمى بِـ ] ٢٥[

ع بِه دارقُولُونَيأْسِ الطِّفْلِ وير: (لَى رربا مي وررا بر، يظْهفُالناً ي عفَز نكَّلُ ) مشتاٍء فَيي مف ذَابالْم اصصلْقُونَ الرمث ي
  !!لٌ وشعوذَةا كُلُّه دجوهذَ! ؟... يكَا كلباً أو د هرةً أو: فَربما تخيلُوا بعض اَألشكَالِ، الرصاص أَشَكاالً

أَي مركزِ دورانِه حتى تتسلَّطَ علَيه، وربما قَامت ) دوار البابِ(سليطًا علَى  دخلَة ابنتهاوضع أُم العروسِ لَيلَةَ  ]٢٦[ 
  .غَرزِ مسمارٍ بِكَسرِ بعضِ البيضِ، أَو

]٢٧ [عيغِقَولُ باللَّد ةقْيي رهِم فِس: (ضبح ِسنب؟حنيا احلسي دا احلَامي ن!(  
  !وهذه استغاثَةٌ شركيةٌ عياذاً بِاِهللا

يدعأَبِي س يثدا يف حكَم ةحالفَات ةوراَءةُ سرق كةُ يف ذَلوِيبنةُ النوالس ،اِإلخ ةورس اءةرحِ أَو بِقسم عنيِ مذَتواملُعالصِ و
  )رحمه اُهللا(وهو في السلِسلَة الصحيحة للعالمة اَأللبانِي : مكَانَ اللَّدغَة بِماٍء وملْحٍ كَما في احلَدِيث التالي

  ):٥٤٨(بِرقْمِ ) الَّد الثَّانِي(
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  }قُلْ يا أَيها الكَافرونَ{ويقْرأُ بِـ  ،ثُم دعا بِماٍء وملْحٍ وجعلَ يمسح علَيها. لِّياً وال غَريهلَعن اُهللا العقْرب؛ ال تدع مص[
  )صحيح. (}قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ{و } قَلْ أَعوذُ بِرب الفَلَقِ{و 
 هؤالِء جدهم البخسوس أَوِ: أَنسابِ غَريِهم من طَبقَات الْمجتمعِ؛ فَيقُولُ طَعن بعضِ املتكَبرِين من العلَوِيني في] ٢٨[

  !وجدنا النِيب محمد علَيه الصالةُ والسالم؟) دويبةٌ حقريةٌ معروفَةٌ(اجلُعلُ 
  .وهو حديثٌ ضعيف).!! لِّ تقيمحمد جد كُ: (فَيرد علَيه اآلخر قَائالً

مثَالً فيقْطَع قطْعةً من ) كَقُبة مولَى العرضِ بِنويدرة ترِيم(أَنهم كَانوا إِذَا أَراد أَحدهم ثَوباً ذَهب إىل قُبة من القبابِ ] ٢٩[
مري ثُم انِهنها بِأَسغضم ثُم أَكَّثَوبِهتأَنْ ت تدوإِذَا أَر ،ةارِ القُّبابٍ بِجِدلُع نا ميها فبِم قصلْتى تحت ةنِ القُباطي با في بِه نم د

ةنلَوقِ الْمرلُوَءةً بِاخلما مهجِدتفَس ةالقُب قْفإِىل س ظُرا أَقُولُ فَانقِ مدان. صعواُهللا املست!  
تارِيخِ حضرموت : كتابِهوقَد ذَكَر مثْلَ ذَلك املؤرخ صالح البكْرِي عند حديثه عن القُبة املَبنِية في شعبِ هود ـ في 

 ياسي٦٥ص(الس(  
  !!يا ترِيم وأَهلَها: قَولُهم] ٣٠[

  : ابِه العزِيزِفي كت واُهللا جلَّ جاللُه يقُولُ
)وا لَكُمابجتا اسوا معمس لَوو اَءكُمعوا دعمسال ي موهعدإِنْ ت كُمكرونَ بِشكْفُري ةاميالق مويو َروبِيثْلُ خم ئُكبنال ي.(  
وقَد قيلَ أَنَّ ذَلك من شعارِ ) الكرعان والدجرِ(شوراَء كَـ صنع وطَبخ بعضِ اَألطْعمة غَيرِ الْمعتادة يف يومِ عا] ٣١[

 بةاصالنيلنِ عنيِ بساِء الْحدا( أعمهناُهللا ع يضومِ) رالي كيف ذَل هلقْتونَ بِمحفْري ينالَّذ.  
  .كَماِء زمزمِ في يومِ عاشوراَء من الفَجرِ حتى الزوالِيكُونُ ) ترِيم(اعتقَادهم أَنَّ الْماَء في ] ٣٢[

  .فيتبركُونَ بِه فيشربونه ويغتِسلونَ منه ويغسلونَ ثيابهم بِه تبركَا
يومِ عرفَةَ تشبهاً بِالْحجِيجِ؛ فَيفْعلُونَ ما يفعلُه الْحاج  بِترِيم عشيةَ) خيلَةَ(فعلُهم ما يسمى بِالتعرِيف في سفْحِ جبلِ ] ٣٣[

التعرِيف الْمحدثُ عبارةٌ عن اجتماعِ الناسِ عشيةَ يومِ عرفَةَ في : "قالَ أَبو شامةَ رحمه اُهللا، يوم عرفَةَ من الدعاِء والثَّناِء
رِ عفةَ غَيا ... رميثَ قَددذَا أُح٢٦(ص "وه(  

  :قَالَ ابن وهبٍ سمعت مالكًا يسأَلُ عن ذَلك فقالَ
" عاَء البِدياَألش هذه احفتا مماسِ وإِنرِ النأَم نذَا مه سلَي"الَ إِقَوبراهيعخالن يم :فَةَ أَاالجرع ومي اعمثٌ تدحم رانتهى "م
  )١٨١(للسيوطي ص ) اَألمر باالتباعِ(

ى عوسنا أَبِي ميخشولبلِ  ديلبانَ حضمنِ راُهللا(اِهللا ب ظَهفح( ِكَاري إِنةٌ فبالةٌ طَيرِس  بِعنوان كذَل)فيذْفالت  ةعلَى بِدع
رِيفعالت(  

وتخصيصهم ذَلك اليوم ، سبعاً فيما يسمونه بِالشعبانِية عصر لَيلَة النصف من شعبانَ) الفُريط(برة طَوافُهم بِمقْ] ٣٤[
  .طْفَاالجاالً ونِساًء وأووضعِ الرياحنيِ علَيها رِ، بِزِيارة القُبورِ

  .اهليتمي في الزواجِرِ ا قَالَ ابن حجرٍوإِال كَانَ بِدعةً كَم، شركي إِذَا فَعلَه تعبداًوالطَّواف بِالقُبورِ عملٌ 
  .وأما وضع الرياحنيِ علَى القُبورِ فَبِدعةٌ مل يفْعلْها السلَف رضوانُ اِهللا علَيهِم

حـ ر انِيةُ اَأللبالمقَالَ العهصا نزِ مائنكَامِ الْجي أَحاُهللا ـ ف هم:  
ف، ولَو كَانَ خريا لَسبقُونا وال يشرع وضع اآلسِ ونحوِها من الرياحنيِ والورود علَى القُبورِ؛ َألنه لَم يكُن من فعلِ السلَ"



 واألوھام عند الصوفیة والعوامالشركیات والبدع في رؤوس أقالم 
 

10 
 

 إِلَيه "ر رمع نقَالَ اب قَداومهناُهللا ع يةً: (ضنسح اسا النآهإِنْ راللَةٌ، وض ةع١٢٧(ص ) كُلُّ بِد(  
ما و، إنهما لَيعذَّبان : ((فَقَالَ، بِقَبرينِ  - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمِ  -مر النبِي : وأَما حديثُ ابنِ عباسٍ رضي اُهللا عنهما قَالَ

فَشقَّها ، فَكَانَ يمشي بِالنميمة فَأَخذَ جرِيدةً رطْبةً : وأَما اآلخر، فَكَانَ ال يستتر من الْبولِ : يعذَّبان في كَبِريٍ أَما أَحدهما
  :فَغرز في كُلِّ قَبرٍ واحدةً، فَقَالُوا، نِصفَينِ 

  )).لَعلَّه يخفَّف عنهما ما لَم ييبسا: لم فَعلْت هذَا؟ قَالَ، ه يا رسولَ اللَّ
  :فَال يدلُّ علَى مشروعية ذَلك العملِ لما يلي

١ (ةيددع اترم لَهفَع هأَن تثْبي نٍ لَميثَةُ عادا حهَألن.  
٢ ( ةَ لَمابحَألنَّ الصالمالسالةُ والص لَيهع هفَاتو دعال بو هاتيي حال ف ،كلُونَ ذَلفْعوا يكُوني.  
٣ (ريِهغكُونَ لأَنْ ي نكمال ي بِيغَي رأَم ولَنيِ، فَهجذَابِ الرلَى عع هبِين أَنَّ اَهللا أَطْلَع.  
  .منه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، وغَيره لَيس مْثلَهأَنَّ وضعها كَانَ شفَاعةً ) ٤
]٣٥ [ةانيبعالمِ يف الشلُ اَألعمباِء، حرالْح يقلعاسِ، وتراألج يقعلوت.  

ت ككَذَلو ،الباطلة ةوفيالص رافاتخ نفم ،ةايالر لكباِء يف ترالْح يقعلا تقَالَ فأم ؛ فَقَدرظَاه نكَرا فميهاسِ فراَألج يقلع
هيححي صاىل فعاُهللا ت همحر مسلم امبٍ :اِإلمرح نب ريها زثَنداُهللا  ح يضةَ ريررأَبِي ه نع أَبِيه نلٍ عيهس نرِيرٍ عج نع

  ".تصحب املالئكةُ رِفْقَةً فيها جرس وال كَلْب  ال: "ُهللا علَيه وسلَّم قَالَعنه أَنَّ رسولَ اِهللا صلَّى ا
املُفَصلِ في تارِيخِ (وحولُ اسم صنمٍ من اَألصنامِ فَقَد جاَء في ) حول يا حول يا: (قَولُ بعضِهم عند نزولِ الْمطَرِ] ٣٦[

وهو من آلهة " ... حول"ومن اآللهة الَّتي ورد اسمها في الكتابات العربِية اجلَنوبِية، اِإللَه : "اد عليلجو) العربِ
 وتمرض٣٠٥/ ١". (ح(  

  .ة املطَهرةونحوه مما ثَبت في السن" اللَّهم صيباً نافعا : "والسنةُ أَنْ يقُولَ
]٣٧ [ي لَكاَء مونَ أَنَّ الْممعزوي تيالب نم وجرالْخ األم تادإِذَا أَر بِيأْسِ الصر دناملَاِء ع عضورِورالش نم يهمح.  
  ).آلَ بِاسمِ اِهللا: (تسميتهم اَألرواح الشرِيرةَ] ٣٨[
خارِج  وإِنْ كَانت لذَكَرٍ، إِنْ كَانت ُألنثَى داخلَ البيت) اللُّمات(مشيمة الَّتي يسمونها بِلَهجتهِم العامية دفْنهم الْ] ٣٩[

تيالب. ابِ وتي كجاَء ف قَد)تادب اتادع ( ةيوفبِ الصكُت نم ووه)٣٠ص:(  
 ) عضا تمدنا وعنا ههونمسي يةُ الَّتمياملش جرخها وتولُودأَةُ ماملر)اتالُّلم ( يتي البةُ فالوِالد تإِذَا كَان اتادفَإِنَّ هلم ع

طَعوا بِها حبلَ الصر وفَوق ذَلك قَليلٌ توضع اللُّمات في قُفَّة قَديمة ال يحتاج إِلَيها ويوضع فَوقَها مسمار والْموسى الَّتي قَ
 ارِجخ فَندا فَتذَكَر إِنْ كَانَ املولُود ثُم ادمالر نم)قَةيمِ الضدرم) (يتلِ البخدم دنع أَي ( فَندثَى فَتأُن إِنْ كَانَ املولُودو

  اهـ) الضيقَة(داخلَ 
  :ضرموتعند ذهابِهِم لزِيارة الضرِيحِ الْمزعومِ لنبِي اِهللا هود علَيه الصالةُ والسالم بِأَسفَلِ وادي حقَولُهم ] ٤٠[
) ا إِلَيكاِهللا جِئْن بِيا ني ***لَيكجِع عرلَينا والْمر عشن؟ !الْم(  

اِهللا م دبو عا أَبنخيقَالَ ش ابِهتك يالَى ـ فعاُهللا ت ظَهفال ـ حماجاِهللا ب دبع نب دمح)ودصرابِ الْمه٧٧ص( )الش(:  
  .انتهى".موهو شرك بِاِهللا العظي، اَألمرِ إِلَيهِمورد ، كُّلٌ علَى اَألمواتوهذَا تو، والعودةُ علَيك، أَي الذِّهاب علَينا "
خِ ويلشربِين(لاصب يلع (ةاربالع هذثْلِ هلَى مع دي الرالةٌ فالَى، رِسعاَء اُهللا تا إِنْ شهكْري ذأْتي وفسا وهنرِ ميذحوالت!  
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 ]٤١ [عرِ املزالقَب ارةزِيابِهِم لهيف طَرِيقِ ذ ذَفةحلْمم لهيمرلَيهع وداِهللا ه بِيالةُ ومِِ لناجِ  الصيِ احلُجمبِيهاً بِرشت المالس
  .للجمرات بِمنًِى

]٤٢ [ رهم أَنَّ نهقَادتاع)يففالْح (نيلَوِيالع دأَح هعمس فاتلَى هاًء عبِن ةنالْج نم ، يلع نب دحمم ووه) وىلملَةويالد (
 باحص دأَور وقَد)وِيعِ الرر٢٠٠/ ١) (املش (هتمجريف ت " :قُولُ لَهفًا يهات عمس أنه : نها منِ؛ فإِنيالع دنا عارنِ داب

  .انتهى!! " أَنهارِ اجلنة
يمِ الزاسرِء ملَ بِدقَب يهِسلونَ فتغوا يارى صحتةاري ،م احلَبِييهقسوي ي بِهأْتيقاً يقد ونَ بِهجِنعوا يكَانو يهدبةً بيرش يوفالص ب

ريةغاصٍ صكْلِ أَقْرلَى شع لُهعجفَي رائالز . ابِهتي كابٍ فهش نقَالَ اب)تادبو تادس اتادع:(  
 "تعي رائاِء اكَانَ الزيقًا بِمقد جِنعي هذَا فَإِنلكَةً ورب يهأَنَّ فو ةارِ اجلنهأَن نم هرِ أَنهاِء الني مف دق ا ثُماصأَقْر لُهعجيرِ وهلن

  .)٦٨ص(اهـ ... " ه وجِريانِه يجفِّفُها ويجعلُها فَوق هدية الزيارة الَّتي يقَسمها علَى أَقَارِبِ
  .وهذه بِدعةٌ) شهرِ هود(تسميتهم لشهرِ شعبانَ بِـ ] ٤٣[
]٤٤[ وداِهللا ه بِينومِ لعرِ املزالقَب بقُر ةرخي صم فهقَاداعت )المالسالةُ والص لَيهةُ )عاقَتا نهأَنانُ فب؛ قَالَ الص ابِهتي ك
)اتادوع اتا "): ٤٩٦ص) (زِياررجح تارص ثُم تضخمت وداقَةَ هأنَّ ن اموالع معزاهـ"ي  
  .ي تربتهامحميةٌ من كُلِّ سوٍء بِأَوليائهِم املَدفُونِني من آلِ باعلَوِي ف) ترِيم(اعتقَاد بعضهِم أَنَّ مدينةَ ] ٤٥[

 لَه ةديي قَصف يلع ننِ بمحالر دبقُولُ علَ يا أَهرأَ(ذَاكو طيرِالفُركْد (مرِيبِت انترقْبا ممهو:  
 لَمسرِمي تة تاحس مهبِِسر ***ملّكُ ن عوف اغْوشم  

 كذَللاَألو يعافالي راعقَالَ الشكِّرنم ةارِجالد جةبِاللَّه وتمرضلَى حع ةطَانِييالبِر ايةماحل ةيفَاقيعِ اتوقت دعب يدماح:  
]ودارِ اجلُدرا بِأَساهنيمي قَالُوا حنِ الَّذوِي *** ودهش هعيلَى البوا عكَان موه هعيوا البدهش مه[  
وربطُ قطْعة من الصوف علَى مكَان ، ربطُ الْخيوط في الرسغِ من الْحمى، وكَذَلك وضع العضادة علَى العضد] ٤٦[

  .)الصلُولِ(اَأللَمِ الْمسمى بِـ 
]٤٧ [ا عمبرو ،اتزاخلَرعِ ودم الويقُهلعالكَلْبِت ابلَلَّقُوا نوذَي ، ةظْرالننِ ويةَ العيشارِ خغلَى اَألطْفَالِ الصشِ عالكَب.  
]٤٨ [عالن يقلعةًتقْلُوبم ةميالِ القَد  ادوأَع يقلعت ككَذَلو اتاريالسو وتيلَى البلِ(عمامريِ ) احلَرسالْماِء وودالس ةبالْحو

  .النوافذ أو بِجانِبِها خوفًا من العينِ وكَذَلك تعليق جِلْد احلَيوان الْمحشو بِالتبنِ فَوق البابِ أَسفَلَ
لِ أَيعالو ونقُر عضوا؟: وومعنيِ زلْعفْعاً لد وتيضِ البعب اتاجِهلَى ولِ عاجلَب سيت!  

حةَ الفقيه يدفنونَ موتاهم لَيالً؛ وإِذَا تحتم أَمر بِالدفنِ لَيالً فإنَّ الدافن ال يرتِلُ القَرب إِال وهو البس سب أَنهم ال] ٤٩[
  ؟!املقدمِ زعموا

]٥٠ [التدبع ةعاجلُم ومي ريلِ ذْكاَألو اَألذَان.  
]٥١ [اليف لَي ةالطَّاس برورِضحلساسِ لالن قَاظانَ ِإليضمي ، ي را فعِ كَمالبِد نم ولِ(وهخاملَد (نِ احلَاجِ املالكيالب.  
مع ما يحصلُ ) وغَدا عقْبةٌ، اللَّيلَةَ مسجِد: (فعلُ ما يسمى بِاخلُتومات الرمضانية يف لَيالي رمضانَ الوِترِية فيقُولُونَ] ٥٢[

اتشهِريعٍ وتبِد نا ميهف ،َألوقَاتاعٍ ليضو ،اتومزيف الع افرإِسا ، وذُكُور اَألوالد اف؛ كَطَواتاحملذُور نرِها موغي
ل يندجتسارِ معازِيجِ واَألشاَأله ضعونَ بددريثُ يح وتيلَى الباثًا عوإِنوتيابِ الببأَر نم قُودالنو اتلَوِيلح!!  

 باحاعِ(قَالَ صد٣٩٩(ص ) اِإلب:(  
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"اتادِء العييس نوم: الي لَيم فهنكُونُ ما يكَم طَالَةم بِالبالُهغتاشلَةَ والفَاض اسِ اَألوقَاتةُ الناعم إِضهانَ فَإِنضمرِ رهي ش
ريما بِالسيهونَ فلْه، ةٌ وكُلّهميمةٌ ونبيغ ،رهالش كلَيهِم ذَللَ عخإِذَا د لَفكَانَ الس قَدىت إِذَا ، وضٍ حعب نم مهضعب اكَرنت

أَبِي عبد الرحمنِ يحيى احلَجورِي ـ حفظَه اُهللا ا العالمة نولشيخ .انتهى... " وأَقْبلَ بعضهم علَى بعضٍ ، فَرغُوا اجتمعوا
 لَةئأَس نمض كذَل نع يهى يف النوورٍ(ـ فَتلِ بالةٌ كذا و) أَهاُهللا ـ رِس فَظَهال ـ حمباج دمحدِ اِهللا مبا أَبِي عنيخشل

 انوبةٌ بِعناملُ(طي عاجلَام ديفامِي فيرِ الصهش الَفَاتخم يدالعو( بأَح نا مإِلَيهِم رجِعفَلْي.  
ووطِْء الناسِ حالَ ، ووضعِ آخرِين في أَماكنِهِم مما يؤدي إِىل كَسرِ عظَامِهِم، أَذيةُ الْموتى من خاللِ نبشِ قُبورِهم] ٥٣[

ورِهفْنِ لقُبلَم الدجوأَر مهوسؤاً روصصهِم وخامبأَقْد تطُولِ املي عم باسنترِ ال يلَى القَبع عوضي يالَّذ ن؛ َألنَّ الطيمه
يهموكَذَا قَد ةي طَرِيقِ املارف تاملي أْسأَنَّ ر جِداذُ ،فَتيرِ والعلَى القَبئُ عكتي نم مهناىلومعبِاِهللا ت!  

  :أَنَّ رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: فَعنَ عائشةَ رضي اُهللا عنها
  .رواه أَبو داود وغَيره"كَسر عظْمِ الْميت كَكَسرِه حيا " 

َألنْ يجلس أَحدكُم علَى جمرة فَتحرِق ثيابه : " اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ رسولُ: وعن أَبِي هريرةَ رضي اُهللا عنه قَالَ
  .رواه مسلم" فَتخلُص إِلَى جِلْده خير لَه من أَنْ يجلس علَى قَبرٍ 

   :ها بِالْجص والنورةصيصوتج، وتارِيخ وفَاته، يتقُبورِ أَعنِي كتابةَ اسمِِ الْمالكتابةُ علَى ال] ٥٤[ 
  : قَالَ جابِرٍ، عن) علَيه والْبِناِء الْقَبرِ تجصيصِ عن النهيِ باب( :كَما في صحيحِ مسلمٍ رِميٍنهي تح وقَد نهِينا عنهما

  )٩٧٠(»علَيه يبنى وأَنْ علَيه، يقْعد وأَنْ الْقَبر، يجصص أَنْ وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسولُ نهى«
 وه ةيوفالص دنورِ علَى القُباِء عالبِنو ةابتالك رأَمي وا فونَ؛ كَممقَداملت لُهفْعي كُنومل ي رِينأَخلِ املتعف نم)وِيعِ الرراملش( 

 اَءنالبِ ونَبنجتوا يانكَ نيلاألو نََّأل:" حيثُ يقُولُ في بيان سببِ اندراسِ بعضِ قَبورِهم )١/١٤٦(ص من كُتبِ الصوفية
والكتةَاب ى القُلَع؛ورِب إِونما استحسنالْ همأَتخاهـ .." ونَر  
]٥٥ [ ةربِأُج آنالقُر اَءةرقامِ لياخل بصنمتخى يتفْنِ حالد دعاملُ بفحص.  

]٥٦ [رِهي قَبف هضعو ندع تيلمعِ لدتنيِ املبلْقلُ التعف ،حصال ي كي ذَليثُ فاحلَدو.  
]٥٧ [اهشلمةُ لعوناملت اتارياالزالِ إِلَيهحالر دوش ةيائورِ النوالقُب ةحرواَألض يئُونَ، دلِ بِساحلَو ةاركَزِي،  ةارزِيو

لِ وادي حضرموت بِأَسفَلنبِي اِهللا هود وزِيارة القَبرِ املزعومِ  ،وزِيارة القَطْنِ واحلَوطَة ،وزِيارة املشهد ،العمودي بِقَيدونَ
  .في شهرِ شعبانَ سنوِيا

بنِ ساجِد اعتمادا علَى حديث عبادةَ إِحياؤهم لَيلَةَ العيد بِالتكْبِيرِ علَى املنائرِ وقراَءة القُرآن واالجتماعِ في امل] ٥٨[
 هناُهللا ع يضر تامالطَّالص دنعانِيرا لَيلَةَ ( بأَحي نىمحلَيلَةَ اَألضطْرِ والف  تمي القُلُوبِلَم وتمت ومي هقَلْب(  

  .)وعوضم( :يانِلباَألقَالَ العالمةُ  
 الَقَو ابالقَ نمِي رحماُهللا ه تىالَع ي ف)زاملَ ادع٢/٢٢٨( )اد:( " ثُم امى نتح بأَص،ح لَميِ وحي لْكلَةَ، تال اللَّيو حص هنع 

  ". شيء الْعيدينِ لَيلَتيِ إِحياِء في
 ثَالثَةُ أَعياد؛ عيدان أَنَّ أَعياد املُسلمني معلُومو: ةنالس امِيأَ ى مدارِلَع ةيانِكَاملَو ةيانِمالز اديعاَأل نم ريٍثكَم لهاثُدحإِ] ٥٩[ 

  .وعيد أُسبِوِعي وهو يوم الْجمعة، عيد الفطْرِ وعيد اَألضحى: سنوِيان وهما
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]٦٠ [ةامضِ الععى: قَولُ بصداً بِحأَح ذِّفحا يم ك؟!رب  
  !الرزق أَعور؟: لناسِوقُوهلُم إِذَا أَنعم اُهللا علَى بعضِ ا

قَلَةي احلَوهِم فضعولَ اهللا: (وقَولُ بى) ال حثْنتسلْمكْرٍ لونَ ذد!!  
عز (ت اِهللا الشبابات داخلَ بيواليراعِ وإِحياؤهم للَيالي الوِترِ املباركَة بِالضربِ علَى الطُّبولِ والدفُوف واستعمالِ ] ٦١[

  :والتغني بِالقَصائد الشركية كَقَولهِم بِلَهجتهم العامية في بعضها )وجلَّ
  .)صفْوةَ اْهللا الْمدد يا** الْمدد يا ولْد علْوِي (
مسجِد السقَّاف وهي من السماعِ الصوفي الَّذي حكَى ابن  فعلُ ما يسمى بِاحلضرة أُسبوعيا إِلَى يومنا هذَا في] ٦٢[

همرِيحلَى تع اعماُهللا اِإلج همحالحِ رالص ،كثْلِ ذَلكَارِ مي إِناُهللا ف همحاملقْرِئِ ر نةُ ابالمقَالَ العو:  
  أَضحت مساجِدنا للَّهوِ واللَّعبِ*** بِرغْمِ سنة خيرِ العربِ والعجمِ 

  قَصبِ بِضربِ دف وال زمرٍ وال*** ما كَانَ صلَّى علَيه اُهللا يأْمرنا 
  :إِىل أَنْ قَالَ

  وهي الْمصونةُ كَاحلَانات للَّعبِ*** فَضحتمونا وصيرتم مساجِدنا 
غَي ينالد متشوش هناسحم متي احلَطَبِ*** رارِ فلَ النعف يهو فملْتفَع  

  !وهي قَصيدةٌ بديعةٌ جزى اُهللا ناظمها خرياً وعفَا عنه
 ابتك ظُرانقَّاف(والس ةرضح ةيفكَيو يلَةي فَضي فِافالص جِيبلَ العهنالْم( ها يم جِدتكْرِ ولُكذ نم يهف  اعِ آالتمالس

يوفالص ع يفأْلت نم وهورِوهنِ املَشمحالر دب، يهقَالَ ف:  
 "ي الطَّاراحلَاد فَعري امِ، ثُماخلُد نم رضح نمو ، باحص هعبتيو ةبأَي القَص ةاببالش باحص رِجخي١٢ص... " الطَّار و  
]٦٣ [ف تيلَى الْمحِ عابِيسبالت ونهمسا يلُ معالٍفثَالثةَ لَي اجِدسي الْم، هدعمِ بتلُ الْخعف و، ثُماَءةرق  هائوإِهد آنالقُر

تيلمل. نا ملَ اُهللا بِهزا أَني معِ الَّتالبِد نم كلْطَان؟ وكُلُّ ذَلس!  
]٦٤ [ا املرِيضبِه حسموحٍ يسكَم امم الطَّعاذُهخات ،أَو هأْسر دنع عوضوت يالب كَانأَر دنعلْجِنل ت.  
]٦٥ [ لجِنقَاًء لات يتي البف ةضيالب حيِيست .. هذَكَر ان(فَقَدنباح ( يف ابِهتك) ِيحِالقَولحالص:("  ذَابِه قلْحوي) أَي

  )٣٧(ص . انتهى" تسيِيح البيضة لَهم ) بِالذَّبائحِ احملَرمة واملنهِي عنها
 ]٦٦ [ نفَاًء مش اجِدارِ املسضِ آبعاِء بي مأنَّ ف مهقَادالوِفْقِ(اعت(  

وبِئْر ، بئر مسجِد احلَداد :اجللْد ومن هذه اآلبارِ لَى سطِْحِخ بِسببِه حبوب تظْهر عفتنيةَ تاسسوهو مرض يشبِه احلَ
  .وغَريها من اآلبارِ ،وبِئْر املْحضار ،باعلَوِي

 بِ احلَاوِياحص اداِهللا احلَد دبخِ عيالش انيوي دف درو قَد٥٣٩ص(و (هصا نيل : "ماحراشب ذَكَرو)ُيذلْمت ادأَنَّ املَاَء ) احلَد
" ومن أَراد حاجةً فَلْينزِحِ املَاَء من البِئْرِ إِلَى اجلَابِية اثْني عشر دلْوا فَتقْضى حاجته ، من اجلَابِية يؤخذُ للشفَاِء من اَألمراضِ

تىانه.  
فَقَد جاَء في كتابٍ من كُتبِ الصوفية وهو . استالم ومسح القُُُبورِ باليد وتقْبِيلُ شواهدها وأَخذُ ترابِها تبركاً بِها] ٦٧[
يأْخذُ منه الزائر لقَصد ): النهرِ املورود(كَما قَالَ في ، وهذَا التراب املبارك يتبرك بِه ويستشفَى بِه): "أَغْلَى اجلَواهرِ(

ةالقَرِيبو ةيدعنِ الباكإِىل اَألم كرب١٠١ص(انتهى " الت(  
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 وِيواُهللا تعاىل(قالَ الن وعِ) رمحهمي اقَالَ اِإل: فى ووسو مقَالَ أَبمحنِ مسو الْحأَب امم نكَانَ مو انِيفَرعوقٍ الززرم نب د
 :قَالَ أَبو الْحسنِ. وعلَى هذَا مضت السنةُ :قَالَ ، يقَبلُهه وال يستلم الْقَبر بِيدوال :كتابِه في الْجنائزِ الْفُقَهاِء الْمحقِّقني في

فَمن  قَالَ ،نَ من الْمبتدعات الْمنكَرة شرعا ينبغي تجنب فعله وينهى فَاعلُهذي يفْعلُه الْعوام اآليلُها الَّم الْقُبورِ وتقْبِواستال
قَالَ أَبو موسى  .لَ عن موضعه واستقْبلَ الْقبلَةَوإِذَا أَراد الدعاَء تحو ،م علَى ميت سلَّم علَيه من قبلِ وجهِهقَصد السال

وجه الْميت يسلِّم  دبِر الْقبلَة مستقْبِالأَنْ يقف مست :وقَالَ الْفُقَهاُء الْمتبحرونَ الْخراسانِيونَ الْمستحب في زِيارة الْقُبورِ
عن تعظيمِ  نه قَد صح النهيوما ذَكَروه صحيح َأل) الَقَ( . يمسه فَإِنَّ ذَلك عادةُ النصارى يقَبلُه والالالْقَبر و  يمسحوال

نينِ مِ الركْسن مع استحبابِ استالالْكَعبة لكَونِه لَم يم الركْنينِ الشاميينِ من أَركَان ه إذَا لَم يستحب استالنوَألالْقُبورِ؛ 
  .هالمى كَهتان) ملَعأَ ى واُهللاولَ يستحب مس الْقُبورِ أَخرينِ فََألنْ الاآل
ربهم إِلَى اِهللا تعاىل زلْفَى كَحالِ املشرِكني اَألولني والعكُوف عندها واتخاذُ أَهلها وسائطَ تقَ، الطَّواف بِالقُبورِ] ٦٨[

  .اآليةَ) والَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياَء ما نعبدهم إِال ليقَربونا إِىل اِهللا زلْفَى: (الَّذين قَالَ اُهللا عنهم
  .اآليةَ) دون اِهللا ما ال يضرهم وال ينفَعهم ويقُولُونَ هؤالِء شفَعاؤنا عند اِهللاويعبدونَ من : (وقَالَ اُهللا تعاىل

لَةهالْج كُوففًا عاصاِهللا و ديبع نَقَالَ اب ،دنلُ عصحا يمو احل وتابتئُبيبِس يونَش:  
  ).١٢٣/ ٢) (بضائعِ التاُبوت(انتهى  ]كَما عكَفَت هذَيلُ علَى سواعِ*** تراهم عند قُبته عكُوفًا [  
فَمن أَين لَهم أَنَّ هذه عالمةٌ من عالمات قيامِ ؛ زعموا إِذَا امتألت قَامت القيامةُ) بئر التسلُومِ(اعتقَادهم أَنَّ ] ٦٩[

ةاعالس: } نيقادص متإِنْ كُن كُمانهروا باتو} قُلْ ههقَادتي اعف المالةُ والسهِم الصلَياِء عبِياَألن احولُومِ بِئْرِ(م أَنَّ أَرس؛)الت 
نومِ لعرِ املزالقَب ةاري زِيهِم فاحولَى أَريمِ علسلتها لدنفُونَ عقي كذَلولالمالسالةُ والص لَيهع وداِهللا ه ؟! بِي  

 ابِهتي كل فلَ بافَضمذَا العه فصو وقَد)اخللَف ةوع٣٢١) (د (هابِ:" بِأَنرغتبِ واالسجو إِلَى الععدي ر؟"أَم!  
 ]٧٠ [الكُفَّارِ ف احوم أَنَّ أَرهقَادتاع ثْلُهي بِئْرِ وم)وتهرإِنْ ؛ )بيٌء، وها شنم حصيفَةٌ ال يعض كذَل ييثَ فأَنَّ اَألحاد عم

 ابِهتي كمِ فالقَي نها ابَوحِ(ذَكَرالر.(  
  ).النبأ(النعي علَى رؤوسِ املآذن وهو ما يسمى عند أَهلِ حضرموت بِـ ] ٧١[
]٧٢ [شقَةُ اِإلنرف ةازنالْج مقَدتثُ تيح لَوِينيضِ الععزِ بائنعِ جيِيشاَء تأَثْن ا(ادرِي آلِ بصاِء) مودمِ السائمذَوِي الع.   

 في السكُوت من السلَف لَيهع كَانَ ما الصواب بلْ والْمختار": الْمجموعِ في قَالَ:" )٢/٤٨() مغنِي املُحتاجِ(وجاَء في 
 وما ،بِه يتعلَّق وما الْموت في بِالتفَكُّرِ يشتغلُ بلْ غَيرِهما، وال ذكْرٍ وال بِقراَءة صوته يرفَع وال الْجِنازة، مع السيرِ حالِ
لُهفْعلَةُ يهاِء جالْقُر طمبِالتاجِ يطرإِخالْكَالمِ و نع هوعضوم امرفَح جِبي هكَاراهـ..."إن   

]٧٣ [كاً بِهربت اتإِذَا م ببِيالْح ل بِهي غُساِء الَّذلمهِم لضعب بر؟ ش!  
  .وهو من التبرك البِدعي الْممنوعِ في الشرعِ

نقَلْ عن السم أَوومل يوتاهلِ ماِء غَسربِ مكُوا بِشم تربأ والتابعني ةحابالص نم نِ  لفى عروبثيابِهِم وما ي كرالتب
 دموأح افعينيِ الشاما اُهللا(اِإلممهمحر (حصعيفةٌ ال تيصِ فَضبالقَم كرالتب كَايةح نه. مفتنب!!  

ولَم يكُن صاحب : "يف ترجمة الربيعِ بنِ سلَيمانَ الْمرادي) ٥٨٧/ ١٢) (سيرِ أَعالمِ النبالِء(م الذَّهبِي يف قَالَ اِإلما
ب دمإِىل أَح ابِهتبِك اددغإِىل ب ثَهعب عيافى أَنَّ الشروا ما يفَأَم ،لَةلٍرِحبننِ حص رييحٍ، فَغى" حهتان.  

) ٦٠٩: ص(، ومناقبِ اِإلمامِ أحمد البنِ اجلَوزِي )٣١٢ـ٥( البنِ عساكر) رِيخِ دمشقتا(في أَيضا والقصةُ موجودةٌ 
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ابِهتي كف يسقْدا الْماهور نِ اجلَوزِيطَرِيقِ اب نمو : دمامِ أَحاِإلم ةنح٧ص (م:(  
  . وفي هذَا اِإلسناد محمد بن احلُسنيِ أَبو عبد الرحمنِ السلَمي، متهم بِالوضعِ

]٧٤ [اذُهخرِاتوص م مهتونَ وِاليمعزي نم ،الع نم مهدنع نيظَّماملعويي بيقُها فِلعوت لَوِينيضا ومبهم ورم وتهعضها بع
  .تحت الوِسادة الَّتي ينامونَ علَيها

والِّلقَاِء بِه كَما هو مذْكُور عن سلطانةَ الزبيدية يف شعرِ ، رؤية النبِي علَيه الصالةُ والسالم يقَظَةً اعتقَادهم جوازِ ]٧٥[
 يدعنِ سب دمحرِ ماعا يف الشكَم افوالش)ةيداَألب ادةعوزِ الس١١٩ص) (كُن.(  

]٧٦ [قَادتاعمه احل دولي ما فاثَ بِهِم كَمغتاس نثُ ميغةٌ تاروهِم دائيأَولأَقْطَابِهِم و احوأَنَّ أَرى بماملس يطَ(شمرِ سرالد (
يش فصي وقَالَ ف نيةحارِجهِم الدتطَّاسِ بِلَهجالع هخ:  

) وهه نالْ ما يرجريدم *** وهعدما ينده عجِيبي ***ارونا دندع ه؟)!وروح  
الْمضطَّر إِذَا دعاه ويكْشف أَمن يجِيب : (ويقُولُ تبارك اسمه) ومن ورائهِم برزخ إِىل يومِ يبعثُونَ: (واُهللا جلَّ وعال يقُولُ

  .اآليةَ! ؟)إِلَه مع اِهللاَء  السوَء ويجعلُكُم خلَفَاَء اَألرضِ
. صاحبِ القَهوةوأَموات  ختمهم اَالسِ بِقراَءة الفَاتحة إِىل روحِ النبِي علَيه الصالةُ والسالم وإِىل أَرواحِ أَقْطَابِهِم] ٧٧[
الدالئلَ (رِسالَةً في بِدعية ذَلك العملِ سماها  –وهو من تالميذ العالمة الشوكَانِي  –اجلفْرِي  د كَتب علَوِي بنِ سقَّافوقَ

ةحالفَات الَةلَى رِسع دي الرحةَ فاضالو(  لْكأَنَّ ت رالَةَغَيسالر وتابعِ التائضي باِهللا ف يدبع ناب ا ذَكَركَم تدفُق.  
و باحاعِ(قَالَ صدهِم): "٣٤٠(ص ) اِإلبعبِد نمكَذَا: و ةكَذَا وبِنِي ةبني قراءةُ الفاحتة ، ناغِ مالفَر بقع كلُونَ ذَلفْعي

  .انتهى. " مل يعرف عمن يقْتدى بِهفَكُلُّ هذَا ... الذِّكرِ 
]٧٨[ بيترتلٍ هودي جرِ فوارِ السصوعِ؛ م لقبامِ اُألسأَي وِفْقكم بِذَلهامزسِ والتاخلَم اتلوي الصف امأُ اِإلمقْرا يانَ ميبل ،

م جرهم ذَلك إِىل اِإلسراعِ في أَداِء أَعظَمِ أَركَان اِإلسالمِ بعد الشهادتنيِ كَما ثُ، فَحرموا الناس سماع القَرآن العظيمِ
  ! سيأْتي؛ وهذَا من شؤمِ البِدعِ

 ]٧٩ [لَيهع م قَولُههنريٍ ملَى كَثع قدصيثُ ياً بِحسِ جِداخلَم اتلَوي الصم فهاعري  إِسف ِسئلمل المالةُ والسالص
هالتص) : عجلِّارصت لَم كلِّ فَإِنفَص (هناُهللا ع يضةَ ريررأَبِي ه يثدح نم لَيهع فَقتم.  

فوصال ي راوِيحِ فَأَمرالت الةي صم فهاعرا إِسأَمو ،ي ةامالع ضعب ارى صتبِاخلَح اجِداملس لْكي تالةَ في الصمطِّ س
  !!السرِيع

 هكَرأَن الَوقَدي رِسف احلَاوِي باحص اداحلد ةيوفايِخِ الصشم نم ة)ةناوثُ قَالَ) املعيح:" ضِ البِالدعي بةُ فادالع ترج قَدو
بى رتاً حها جِديففخببِ بِتبِس قَعا ومكَانضِ اَألرعب كرت كنِ ذَلننِ السالً عانتهى ٨٣ص"فَض.  

في بعضِ اَألوقَات اعتمادا علَى جدولٍ  صا الفَجر والعصرإِيقاعهم الصالةَ قَبلَ وقْتها الشرعي الْمحدد وخصو] ٨٠[
  .بعضِ ساداتهِم زمنِي من وضعِ

  :هِم في رِسالَة أَسماَهاوقَد أَنكَر ذَلك من هو من العلَوِيين أَنفُِس
  )لمن يقَدم صالةَ الصبحِ علَى الفَجرِ اآلخرِ السيوف البواترِ(بِـ

  :ولي في إِنكَارِها قَصيدتان مطْلَع اُألولَى
  مذْكُورةٌ في محكَمِ الفُرقَانِ... اَألذَانَ شعريةٌ وفَرِيضةٌ  إِنَّ
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  ومعانِد لشرِيعة الرحمنِ... ال يمترِي فيها سوى متجاهلٍ 
ةالثَّانِي طْلَعوم:  

  برهانتؤخر فطْرا دونَ نقْلٍ و*** أَيا فَلَكي العصرِ مالَك هكَذَا 
  لخيطَينِ جاَءا ضمن آيٍ بِقُرآن*** وتجعلُ وقْت الفَجرِ قَبلَ تبينٍ

وتجِد ذَلك جليا في بعضِ مساجِدهم كَمسجِد  ،زخرفَةُ املساجِد بِكتابة اآليِ وعملِ التزاوِيقِ والتحمريِ والتصفريِ] ٨١[
  .داد بِاحلَاوِي وغَيرِهاحل

  : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: قَالَ: وهذَا الفعلُ من هديِ اليهود كَما قَالَ احلبر ابن عباسٍ رضي اُهللا عنهما
»اجِدسالْم يِيدشبِت ترا أُماسٍ»مبع نقَالَ اب ، :ىلَتارصالنو ودهالْي فَترخا زا كَمهرِفُنخز" اودو دأَب اهور نِهني سف  

انِيةُ اَأللبالمقَالَ الع :يححص.  
ارِيخي البوف :يدعو سقَالَ أَبلِ«: وخرِيد النج نم جِداملَس قْفكَانَ س «اِء املَسبِبِن رمع رأَمقَالَوو جِد :» نم اسالن نأَك

اسالن نفْتفَت فِّرصت أَو رمحأَنْ ت اكإِياملَطَرِ، و «سقَالَ أَنالَ«: و ا ثُمنَ بِهواهبتياليا إِال قَلهونرمعي  «  
]٨٢ [ت نيلَوِيي العدلُ أَيقْبِيت ةهِم القَبِيحاتادع نكَانَ ومم ـ وهنغُالمٍ م دقْبِيلَ يت لَيهع ركا أُنم لَمهدى أَنَّ أَحتكًا حَََََََََََََََََََرب

  )فيه أنا ال أُقَبِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِلُ يده فَحسب؛ وإِنما أَشم العرق الْمحمدي( :الْمقَبلُ شيخا كَبِريا ـ قَالَ
]٨٣ [بِ الْمعي الشف موتضردي حافَلِ وي أَسف المالةُ والسالص لَيهع وداِهللا ه بِين رِيحم أَنَّ ضهقَاداداً اعتماعت وفرع

نيلاجلَاه نريٍ ملَى كَثع وجرت ةيوفص وفَاتكُشو اتامنعلى م.   ظُراندي الرلَى  فذَعلك  ابتك)الشالْ ابِهمرصود 
لنسف مزأَ مِاعدعاِءي شبِع وده (لشيخبِا أَني عباِهللا د محمد باجمال حظَفاُهللا ه!  
شي في مولده باته في موالدهم كَما قَالَ احلالقيام عند ذكْرِ وِالدته، واعتقَاد حضورِه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم بِذَ] ٨٤[
  بِك إِنا بِك نسعد***يا رسولَ اِهللا أَهالً ): ٢٦ص(تحت مطْلَبِ القيامِ ) سمط الدررِ(

يّرٍ املكجح ني  قالَ ابف)ثَةيى احلداوالفَت (انونع تحت:  
ونظري ذَلك فعُل كَثريٍ عند ذكْرِه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم . أَنَّ القيام في أَثْناِء املولد الشرِيف بِدعةٌ ال ينبغي فعلُهامطْلَب في 

  .ىانته... " ووضعِ أُمه لَه من القيامِ وهو أَيضا بِدعةٌ لَم يرِد فيه شيٌء 
  ):قُرة العنيِ علَى أَسئلَة وادي العينِ(ال كَما قَالَ حممد بن ساملِ بنِ حفيظ في 

استلْزم بما ملنع منه، بلْ رأَنه صار شعاراً َألهلِ السنة واجلماعة، وتركُه من عالمات االبتداعِ، فَال ينبغي تركُه، وال ا" 
فَافخاالست ك؟ ذَللَّمسو لَيهلَّى اُهللا عص بِيانتهى! " بِالن.  

]٨٥ [دها بِاحلمونحتفْتثُ ييح المالةُ والسالص لَيهع بِينِ النع ةارِدالو الةالص ةي إِقَامم فهتادزِي نياملالع بِهللا ر 
خيونيعمأَج ةابحلَى الصي عضرها بِالتونمتت.  

  :وقَد قَالَ اِإلمام الشافعي، مع أَنَّ أَمر العبادات قَائم علَى التوقيف، فَال مدخلَ لالستحسان فَيها
 )عرش فَقَد نسحتنِ اس٢( )م(  
 فَيصلُّونها، وغَريِها )عينات(في بلْدة  الَّتي تقَام )اخلَمسة الفُروضِ(ذْكَارِ والصلَوات املبتدعة كَصالة التعبد ِهللا بِاَأل] ٨٦[

                                                 
  ) ٤/١٥٦(ال یوجد ھذا النص في كتب الشافعي، ولكن ذكره عن الشافعي جمع من العلماء منھم اآلمدي في اإلحكام ) ٢

  ).١٨٨ /٣(لمنھاج واإلبھاج شرح ا
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من رمضانَ اخلَمس من صلَّى آخر جمعة : (وفيه، سنوِيا في آخرِ جمعة من رمضانَ اعتمادا علَى حديث موضوعٍ
هتني سف هالتص نم لَ بِها أَخم هنع تقَض ومِ واللَّيلَةي اليف اتوضاملَفْر اتلَواُهللا ـ  )الص همحـ ر وكَانِيةُ الشالمقَالَ الع

 ابِهتي كف)ةوعْما دائال إِ" ):الفَو وعوضيثٌ مدذَا حهيهكَالَ فا ، شيهف عمي جبِ الَّتالكُت نٍء ميي شف هأَجِد لَمو
وال ، وصار كَثري منهم يفْعلُونَ ذَلك، ولَكنه اشتهر بني علَماِء صنعاَء في عصرِنا هذَا، مصنفُوها اَألحاديثَ املَوضوعةَ

ضو نرِي مأَدح اُهللا الكَذَّابِنيفَقَب ملَه ه٥٤(انتهى ص !! " ع(  
]٨٧ [ي كان فرِ؛ قَالَ باحناشالع ني القَرف تادي سالَّت ةيمظالع اتكَراملُن نم وهعِ ولَى الطَّوع حالذَّب ابِهالقَولِ (ت

ان شبكَة الصيد البري في القَنِيصِ الْمعروف علَى اهلَيئَة الْمعروفَةِ بِحضرموت ـ ومن هذَا ما يذْبح علَى عيد): "الصحيحِ
القَنِيصي  القَانون بِسببِ مخالَفَة الْمبتدعةُ في آخرِ القَرن العاشرِ؛ فَإِنهم كَانوا إِذَا لَم يظْفَروا بِالصيد توهموا أَنَّ ذَلك

لْكونَ تمسيالَفَةَ بِـ  واملُخ)ِم٣٦ص. (انتهى" ) الذي(  
بعد أَنْ ذَكَر أَنه من أَكْبرِ البِدعِ املُنكَرات والدواهي املُخزِيات وأَنه من  )٣٣ـ٣٠/ ٢( )بغية املُسترشدين(وفَيِ فَتاوى 

) قَنص(ا امتنع علَيهِم قَتلُ يالت الرجِيمِ وتهوِيسات ذي العقْلِ الذَّميمِ والعقْلِ الغيرِ مستقيمِ؛ َألنَّ من عاداتهِم أَنه إِذَتسوِ
  اهـ" كَةُ تطْهِريا للْقَنِيصِود الَّذي تمسك بِه الشبيعنِي الع) الطَّوعِ(فَيذْبحونَ رأْس غَنمٍ علَى ! بِكُم ذَيم ؟: الصيد قَالُوا

]٨٨ [كَاني كُلِّ ماىل فعوت كبارم أَنَّ اَهللا تهنريٍ مكَث قَادابِ ، اعتتالك لَّةالفًاِ َألدنِ، خاَألي الِ بِلَفْظؤلسم لهكَاروإِن
  : ع السلَف وخالفًا لِإلمامِ الشافعي رحمه اُهللا الَّذي يزعمونَ أَنهم علَى مذْهبِه؛ وهو القَائلُوالسنة، وما علَيه إِجما

ا، اِإلقْرار بِشهادة أَنْ ال إِلَه إِال سفْيانَ ومالك وغَيرِهم: القَولُ في السنة الَّتي أَنا علَيها، ورأَيت علَيها الَّذين رأَيتهم، مثْلَ"
لُ إِىل السماِء الدنيا كَيف اُهللا، وأَنَّ حممدا رسولُ اِهللا، وأَنَّ اَهللا علَى عرشه في سمائه، يقْرب من خلْقه كَيف شاَء، وينزِ

  .لِإلمامِ اَأللبانِي رحمه اُهللا) لغفَّارِالعلُو للعلي ا(مختصر ... " شاَء 
سالَةي الرف يعافوقَالَ الش" :هولسبِر نمؤي لَمو ،بِه دبع نآم فَلَو : نمؤى يا، حتدأَب انمالِ اِإليكَم ماس لَيهع قَعي مل

هعم هولسولُ .بِرسر نكَذا سوه انمِإليل هنحتام ني كُلِّ ماِهللا ف.  
: أتيت رسولَ اِهللا بِجارِية، فَقُلْت: " قَالَ" عمر بنِ الْحكَم"عن " عطَاِء بنِ يسارٍ"عن " مةَهاللِ بنِ أُسا"عن " مالك"أَخبرنا 

تةٌ، أَفَأَعقَبر لَيولَ اِهللا، عسولُ اِهللاياَ رسا را؟ فَقَالَ لَهقُه :اُهللا؟ فَقَالَت ناِء: أَيمي السفَقَالَ. ف :ا؟ قَالَتأَن نمولُ : وسر تأَن
  ."فَأَعتقْها : قَالَ. اِهللا

  انتهى. "اسمه لَم حيفَظ مالكاً ، وكَذَلك رواه غَير مالك، وأَظُن"معاوِيةُ بن احلَكَمِ"وهو : )الشافعي(قَالَ 
ا مالك عن أَخبرن وأَحب إِلَي أَنْ ال يعتق إِال بالغةً مؤمنةً فَإِنْ كَانت أَعجميةً فَوصفَت اِإلسالم أَجزأَته،): " اُألم(وقَالَ في 

يا رسول : أَتيت رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَقُلْت: يسارٍ عن عمرِ بنِ احلَكَمِ أَنه قَالَبنِ أُسامةَ عن عطَاِء بنِ هاللِ 
كَلَها الذِّئْب؛ فَأَسفْت علَيها أَ: لَتاِهللا إنَّ جارِيةً لَي كَانت ترعى غَنما لي فَجِئْتها وفَقَدت شاةً من الغنمِ فَسأَلْتها عنها؟ فَقَا

منِي آدب نم تكُنو ،لَّى اُهللا عولُ اِهللا صسا رقُها؟ فَقَالَ لَهتةٌ أَفَأُعقَبر لَيعا وههجو تفَلَطَملَّمسو اهللا؟: (لَيه نأَي (فَقَالَت :
اسم الرجلِ : رحمه اُهللا تعاىل) قَاَل الشافعي" ... (فَأَعتقْها: "قَالَ. أَنت رسولُ اِهللا: فَقَالَت) من أَنا؟ ( :فَقَالَ. في السماِء

ر كاحلَكَمِ كَذَل نةُ باوِيعمنى بيحيو رِيهى الزريٍ وأَبِى كَث.  
]٨٩ [ماهمىت سح اتامم بِالكَرهلَعوم وهاماِء  غَريعأَدو ورِينرغـ بِالْم قَّافاِهللا الس ديبع ناب وهـ و سِِِهِماِء جِننأَب دأَح

 ابِهتك يا فـ كَم اتامالكَر اةوهو ةلِ(الوِاليامالع نيقِ بالفَر غَريِهو هلْمبِع...(.  
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: كَمثْلِ ها وادعاؤها َألوليائهِم، ورِوايتهم إِياها في غَالبِ مجالِسهِم وتأْليف الكُتبِ اجلَامعة لَهاافْتتانِهِم بِ ومما يدلُّ علَى
  .وغَيرِها، اَألبدية وكُنوزِ السعادة، وغُررِ البهاِء الضوِي، وتاجِ اَألعراسِ، الْمشرعِ الروِي، وتذْكريِ الناسِ

  .ولَو أَردنا أَنْ نسرد بعضا منها لَطَالَ بِنا املَقَامِ وما أَردنا إِال التنبِيه واِإلشارةَ
ري في الْهواِء فَال تصدقُوه وال تغتروا بِه حىت إِذَا رأَيتم الرجلَ يمشي علَى الْماِء أَو يط: " قَالَ اِإلمام الشافعي رحمه اُهللا

لَّمسو لَيهلَّى اُهللا عولِ صسلرل هتعابتوا ملَمعت"  
]٩٠ [عو ،بِيالن دبرِ اِهللا؛ كَعيغل هِمائنضِ أَبعبل مهدبِيعخِتيالش دب ،وده دبعو، بعودمأَح مٍ، دالس دبعو ،كوِ ذَلحنو.  

 اتفَاق العلَماِء علَى تحرِيمِ كُلِّ اسمٍ معبد لغيرِ اِهللا كَعبد عمرٍو وعبد الكَعبة حاشى عبد :وقَد حكَى ابن حزمٍ رحمه اُهللا
  انتهى" )٣(املُطَّلبِ

المنٍ ةُقَالَ العسنِ حنِ بمحالر دبي  عف)حِ املَجِيدفَت (كذَللِّالً لعم ... " : مكُلَّه ؛ َألنَّ اخلَلْقةاِإللَهِية ووبِيبي الرف كرش هَألن
 هدحو هتادبعل مهدبعتاس ،لَه بِيدعِهللا و لْك٤٤٣(ص ... " م(.  

  .بِحذْف اَأللف من لَفْظ اجلَاللَة عند النطْقِ بِها) ال واهللا: (كَثريٍ من العامة في حلفه بِاِهللاقَولُ ] ٩١[
  .فَيحذف اَأللف} ال واهللا{وبعض العامة يقُولُ : قَالَ أَبو حاتمٍ

مفَاس ،ي اللَّفْظا فهاتإِثْب نم دال بو وهجلِ الوملَى أَجإِال ع بِه طَقنلُّ أَنْ يجاىل يعاِهللا ت . ذَفتاً حياسِ بالن ضعب عضو وقَد
  للفَيومي) املصباح الْمنِري(انتهى "وال يعرِف أَئمةُ اللِّسان هذَا احلَذْف . فيه اَأللف فَال جزِي خريا

يحترز من حذْف أَلف لَفْظ  ): ارِ علَى متخذي الطَّاردق الْمسم(القَاضي محمد بن عمر العمارِي في رِسالَته وقَالَ 
يمي بِه دقعنال تو كْرذ هعم حصال ي حلَن وفَه ،اجلَاللَة ١٤(ص  .ن(.  

يدها لتخرج بعد الْمعتدةَ عدةَ وفَاة إِذَا استكْملَت عدتها البد من إِدخالِ غُالمٍ أَجنبِي علَيها ليقَبلَ  زعمهم أَنَّ] ٩٢[
ةدالع نم ك؟ ذَل!  

  .اهاحلَولِ إِعالنا لخروجِ رأْسِ وهذَا قَرِيب من فعلِ أَهلِ اجلَاهلية من رميِ البعرة عَلَى
في كتابِ كَما ، وهذَا منِ اتخاذ الدينِ لَهوا ولَعبا) رسولَ اهللا محمد يا، ال إِله إِال اهللا(ـ التغني لَيلَةَ العرسِ بِ] ٩٣[
)ةيللِ اجلَاهائسم (ب دمحامِ مخِ اِإلميلشاُهللال همحابِ رهالو دبنِ ع !  
يونغا التضأَي كذَل نهِمبِ ملبِاِهللا؛ كَقَو كرلَى الشع لَةمتاملُش ةيوفالص يداشاَألن:  
)يبغايال بو ا غَابم را قَمنعم ***هي نا الَّذنعمجِيبا يرِيعرِي بِه ست(  

  !اُء لَفْظٌ عامي وهو بِمعنى الدعاِء؟هترواال
ه بِالنساِء؛ قالَ العالمةُ النووِي رحمه اُهللا تعالَى حناِء، وهذَا فيه تشبصبغُ الرجالِ لَأليدي واَألرجلِ لَيلَةَ الزفَاف بِالْ] ٩٤[ 

  ):٣٤٥/ ١(في الْمجموعِ 
"عفَر :ورهشامل يثادَألحاِء لسالن نم ةجوزتلْمل بحتساِء فَمنلَنيِ بِاحلجنِ والريدالي ابضا خوأَميهف ة.  
صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم في احلَديث  ومن الدالئلِ علَى تحرِيمه قُولُه. وهو حرام علَى الرجالِ إِال لحاجة التداوِي ونحوِه ـ

: أَنَّ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: (ويدلُّ علَيه حديثُ الصحيحِ عن أَنسٍ) لَعن اُهللا املُتشبهِني بِالنساِء من الرجالِ: (الصحيحِ

                                                 
 !ھذا االستثناء فیھ نظر ) ٣
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واحلناُء ، فَإِنَّ رِيح الطِّيبِ للرجالِ محبوب، وما ذَاك إِال للَونِه ال لرِيحه. رواه البخارِي ومسلم )نهى أَنْ يتزعفَر الرجلُ(
انفَرعذَا كَالزي هف.  

أُتي بِمخنث قَد : نَّ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّّموفي كتابِ اَألدبِ من سننِ أَبِي داود عن أَبِي هريرةَ رضي اُهللا عنه أَ
  :فَقَالَ، خضب يديه ورِجلَيه بِاحلناِء

  !!رسولَ اِهللا؛ يتشبه بِالنساِء يا: ما بالُ هذَا؟ فَقيلَ
  ).٤(لَكن إِسناده فيه مجهولٌ . احلَديثَ] من املدينة ناحيةٌ: بِالنون[فَأَمر بِه فَنفي إِىل النقيعِ 

رافضاملُت لَّةا بِاَألدطَهسبأَلَةَ واملَس هذه انِيهبى اَألصسوو مظُ أَباحلَاف اماِإلم حأَوض وقَدابِهتي كف ة" : رِفَةعي ماِء فنغتاالس
  !مِ النووِي رحمه اُهللانتهى كَالم اِإلما" وهو كتاب نفيس "لِ احلَناِءاستعما

وأَما خضب اليدينِ والرجلَنيِ للرجالِ؛ ": ( باب اخلضابِ) "١٠/ ٤٣٦(ـ وقَالَ احلَافظُ ابن حجرٍ رحمه اُهللا في الفَتحِ 
  اهـ". ال في التداوِيفَال يجوز إِ

 انونالَةً بِعرِس يعافالش ياهلَيثَم يهالفَق أَلَّف قَدـ و]ارِِِهوعاِء وني احلف هلقَوةَ ترعم رأَظْه نلَى مع ةارالغ نلَى ] شا عبِه در
 يعافأَنَّ الر معز نمور وِيوبِ النضمِ خرِيحي تةٌ فرةٌ ظَاهجا حمهدعب نمال لا وملَه كُني اىل لَمعتو كاربما اُهللا تهمح

  .اليدينِ والرجلَنيِ بِاحلناِء للرجالِ
نالٍ عؤوابِ سي جف حاِء: وأَوضنلَنيِ بِاحلجالرينِ ودبِ اليضكْمِ خالِ  حجلرى(لرالكُب ةقْهِيى الفاوالفَت نمض:(  

علَى تحرِيمِ احلناِء ) مختصرِ املُزنِي(اُهللا أَنَّ الشافعي رحمه اُهللا نص في نقَلَ النووِي رحمه إِنَّ ذَلك هو مذْهب الشافعي و"
  اهـ"وهو أَمر ظَاهر جلي قَاطع للنِزاعِ ومظْهِر لخطَإِ املُعترِضني ، ه علَيه أَصحابه رحمهم تبارك وتعاىلوتابع، للرجالِ

ةاناِإلبحِ وري الشطَّةَ فب نـ وقَالَ اب" :ضخلُ أَو يجالر فَرعزتعِ أَنْ يالبِد نموي اِءبنبِاحل ه٤٦٠( انتهى ص" د(  
  :وسئلَ فَضيلَةُ الشيخِ ابن عثَيمنيٍ رحمه اُهللا تعالَى

  ما حكْم تخضيبِ الرجالِ بِاحلناِء في مناسبات الزواجِ؟
بة الزواجِ أَو غَيرِ مناسبة الزواجِ؛ وذَلك َألنَّ اخلضاب بِاحلناِء حرم علَى الرجلِ أَنْ يختضب بِاحلناِء في مناسي: " بفَأَجا

نم أَةلِ بِاملَرجالر هبشتو ،أَةا بِاملَرهبشتلُ كَانَ مجالر لَهاِء، فَإِذاَ فَعسصِ النائصخ نمشا أَنَّ توبِ، كَمرِ الذُّنائكَب  أَةرالَم هب
  .بِالرجلِ من كَبائرِ الذُّنوبِ

مشابهة أَنَّ خضاب الرجلِ بِمناسبة الزواجِ أَو غَيرِه محرم، بلْ من كَبائرِ الذُّنوبِ؛ لما فيه من الْ: وخالصةُ اجلَوابِ
  .)٤١٦ -  ٤١٥/ ١١) (نورٍ علَى الدربِ(من فَتاوى  .انتهى" بِالنساِء 

]٩٥ [ لَيهع ترم نم أَنَّ مهمعز)ماوِياللَّت (يهقُولُونَ، وا يكَم) :ثَانِي عبِيرلَ وأَو عبِير ،مجل واَألو ادمجرواآلخ اَد (
سا وجن ؟فَقَداملَوت نم مل!  
وقْد ذَكَره شيخنا أَبو عبد اِهللا حممد باجمال . د جرهم إِىل االحتفَالِ بِيومِ السالمة وهو اَألولُ من شهرِ رجبٍوهذَا االعتقَا

 هالَتي رِساُهللا ف ظَهفبِ(حجالع وتثُب (الَفَاتاملُخ نبٍ: مجر نومٍ ملِ يةُ أَويمسا  تماؤشت ةالمالس ديأَو ع ةالمومِ السبِي
 ،ةعرِيي الشف لَ لَهذَا ال أَصها وديع اذُهخاتى، وادمج يرهشبِيعٍ ور يرهبِش مهنم) ارِفاملَع ف١١٨ص(لَطَائ.(  

                                                 
  ) .التحقیق الثاني/  ٤٤٨١(صحیح، المشكاة (  َوَقْد َصحََّحُھ الَعالَمُة اَأللَباِنيُّ َرِحَمُھ اُهللا ِفي َصِحیِح َأِبي َداُوَد ) ٤
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؟ !عمر شيء ِهللا يا، شيء ِهللا آلَ باعلَوي شفَاعة: تراهم يكْثرونَ من قَولهِمطَلَبهم الشفَاعةَ من غَيرِ اِهللا تعاىل فَ] ٩٦[
  ! ويلْفظُونها بحذْف همزة شيٍء

وال يشفَعونَ إِال لمنِ : (ويقُولُ) إِذْنِهمن ذَا الَّذي يشفَع عنده إِال بِ: (ويقُولُ) قُلْ ِهللا الشفَاعةُ جميعا: (واُهللا عز وجلَّ يقُولُ
شرك وبِه أَفْتى العالمةُ ابن بازٍ ـ رحمهم اُهللا : فُالنُ بِأَنَّ قَولَهم شيٌء ِهللا يا )رحمه اُهللا( وقَد أَفْتى شيخ اِإلسالمِ )ارتضى

 اهاوفَت وعمجم ظُر٣١٢(ـ ان:( " امِ أَو غَينأَوِ اَألص نأَوِ اجل بِنيائالغو اتواَألم نم مرِهياِء أَو بِغبِياثَةُ بِاَألنغتا االسا أَمرِه
اجِبفَالو ،رِيناآلخو نيلاَألو نيرِكلِ املُشمع نم وهرِ، واَألكْب كرالش نذَا مفَه ،اتاداجلَم ني  ماصوالتو هنةُ إِىل اِهللا موبالت

دقُولَ أَحأَنْ ي وزجفَال ي ،هكربِت :)ٌء ِهللا، أَوييبِ شالَ الغا رِجٌء ِهللا، أَو: يياَء اِهللا شيلا أَوٌء ِهللا :ييولَ اِهللا شسا رأَو )ي :
  !؟انصرونا: أَعينونا، أَوِ: أَغيثُونا، أَو
  :حانه يف كتابِه العظيمِر وشرك أَكْبر بِاِهللا عز وجلَّ؛ لقَولِ اِهللا سبكُلُّ هذَا منكَ

}دي نمالو را آخإِلَه اللَّه عم عإِن هبر دنع هابسا حمفَإِن بِه انَ لَههرونَ برالْكَاف حفْلال ي ى }همس -  هانحبس-  ماَءهعد
ذَلكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك والَّذين تدعونَ من دونِه ما يملكُونَ من {:م بِعدمِ الفَالحِ، وقَالَغَير اِهللا كُفْرا، وحكَم علَيهِ

، فَسمى }و سمعوا ما استجابوا لَكُم ويوم الْقيامة يكْفُرونَ بِشرككُم يسمعوا دعاَءكُم ولَإِنْ تدعوهم ال )٢( قطْمريٍ
  اهـ. " من هذَا  شركًا، فَالواجِب احلَذَردعاَءهم غَير اِهللا
  :يف حضراتهِم وموالدهم وأَشعارِهم الصوفية ـ وعلَيه فَقُولُ

)ي؟شروسديا عٌء ِهللا ي !رما عٌء ِهللا ييش ال) ؟ !أَوعلَّ ورِ بِاِهللا جاَألكْب كرالش نم دعي كذَل وحون!!  
كَتمسحِ بعضهِم بِركْني : طَلَبا للبركَة واَألحجارِ ،والشواهد الَّتي علَى القُبورِ، بعضِ املَساجِد أَركَانالتمسح بِ ]٩٧[ 

يندي ملَوِي فاعوب قَافي السجِدسا اممهى أَنتح مرِيت ةكذَل هِملعف ةكَثْر نا مدوس ،املَوض اةبِاحلص هِمضعحِ بسمكَتو ةوع
كْلِ رلَى شاعاحلص جِدسم لَةبي قأَو طَاقٍ ف فناَء ملْسم تارى صتاخلَارِجِ ح نم فُالنَ ة ؛ َألنَّ احلَبِيبكذَل  فُالن نب

  .كَانَ يضع حذَاَءه علَيها
  .والركْنِ اليمانِي من الكَعبة فَقَطْ،ِ بِركْنِ احلَجر: يجوز التمسح إِال بِالركْننيِ ومعلُوم أَنه ال

هناُهللا ع يضر رمقَالَ ع قَدو " :فَعنال تو رضال ت رجح كأَن ملي َألعإِن، لُكقبولَ اِهللا يسر أَيتي رلوال أَنو كلتا قبم "
  .أَخرجه البَخارِي

اريي الزف المالسالةُ والص لَيهع وداِهللا ه بِينومِ لعرِ املَزالقَب اروز لَهفْعا يم كذَل نموةوِينالس ة.  
 ابهتي كن فمؤا مةُ بامقَالَ كَر)ي حعِ فمتاملُجكْرِ والفوتمرض:(  

 "ي يارِ الَّتجاَألحورِ وخكُونَ بِالصربتي اروةُإِنَّ الزمقَدا مهونَ أَندقترِ عأْسِ القَبر ، ةنهدم تيي زف مهابِعونَ أَصسمغيو
تيونَ بِالزحسمي رِ ثُمالقَب ةفُوه نبِ مبِالقُر ةوعوضكًا  مربطُوحِ تالس هذونَ بِهحسمتي رِ ثُمخطُوحِ الصلَى ساهـ " ع

  .)٢٤٧ص(
  .لْمنتِسبِني للصوفيةاستشفَاؤهم بِالعزائمِ الشركية تعليقًا وتدخينا وشربا من قبلِ كَثيرٍ من العامة ومن ا] ٩٨[
]٩٩ [هِمالتحوم هِموتيوب مهأَوالدو هِماتنلَى بنيِ عنِ احلَصصلْحم ليقُهلعت جلئٌ بالكَذَبِ والدم ووهذةوعلِ والش ،

أَن هِلي أوف وبكْتقرآنيةٌ وأدعيةٌ، وم ابِ آياتتذَا الكيف ه دوجوتذَا الْحأَ هقَر نم هنوإذا ، ص ،هى دينقَضا اناندإذا كانَ م
رِضللطفلِ إذا م نافع اٍء، وأنهواُء لكلِّ دد وأنه ،هضمن مر يفا شوإذا كانَ مريض ،نِهجس من جرا خسجونفعلى كانَ م ،
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البِكْرِ، الَّالئ اتيللفَت عناف وأنه ،رِهدعلَى ص لِّقَهعأنْ ت هلَى والدتع لِّقُهعاَء، وترضحريرٍ خ ةطْعيف ق هعضها تفإِن ،نجوزتي مل ي
  .رأْسها، حتى تتزوج مبكِّرا

 صلَّى اُهللا عليه كُلَّ هذَا غري صحيحٍ، بلْ منكَّر والتمائم نهى عنها الرسولُ" أَنَّ ): نورٍ علَى الدربِ(وجاَء في فَتاوى 
  ).٢٦٠ص("...وسلَّم وحذَّر منها

  .أَي اجلُنون والْهلْوسة) السنورة(زعمهم أَنَّ كَثْرةَ العلْمِ تؤدي إِلَى ] ١٠٠[
وردالص بِه رِحشني تعِ الَّذافلْمِ النالع نم يرذحالت ذَا فيهوه ، فرعاموياحلَاللُ واحلر بِه ، اسالن رِفصنونَ ويحضفْتي وبِه

  !!عنهم
]١٠١ [ هملَكًا اسم اكنهِم أَنَّ هبعض قَاداعت)كَزالفجرِ) كَو اسِ لصالةالن كَّالً بإِيقَاظوقَالَ، م ومم النهدأَح ادفَإِذَا أَر :  

ظْنِي لصقأَي كَزا كَورِيالْفَج الة.  
وما ورد في ذَلك عنهم ، زعم بعضِ أَقْطَابِهِم الَّذين ال يصلُّونَ اجلُمع واجلَماعات أَنهم يصلُّونَ في الْحرمينِ] ١٠٢[

  :ونذْكُر هنا بعضا منهفَكَثري؛ 
قَدي مفَف ةيلِ (مبِ اجلَمت١٤ص(الع (ةمجرت ييلٍ فقع بِن دمحم دالو لَوِيى العيحنِ يب رمنِ عب.  

كُنت ذَات يومٍ في املَدينة في احلَرمِ املَدنِي أُصلِّي العصر؛ فَإِذَا : "اَألدعج قَالَ علي بن سالمٍ :قَالَ احلَبِيب أَبو بكْرٍ العطَّاس 
نِي راقَبته حتى ركَع اِإلمام وإِذَا عقيلِ بنِ عبد اِهللا يصلِّي بِجانِبِي اَأليمنِ، فَلَما سلَّمت لَم أَجِده، فَلَما كَانَ في اليومِ الثَّابِ

  ؟ه وفَوت الركْعةَ اَألولَىبيوم الثَّالثُ بقيت مراقبِعقيلٍ بِجانِبِي اَأليمنِ، فَلَما كَانَ ال
لَه لَ فَقُلْتيلٍ أَقْبقال: ـ فَإِذَا بِع اِهللا أَم دبع نيلُ بق؟ع  

معـ قَالَ ن .لَه اِهللا، فَقُلْت دبع نيلُ بقا عأَن : نم ى جِئْتتم)لَة؟ )املَِسي!  
  :، وال تخبِر أَحدا، فَقُلْت لَه)الْمِسيلَة(يومٍ أُصلِّي العصر في املَدينة وأَرجِع إِلَى  فَقَالَ هذه الساعة، وإِني كُلَّ

  ؟؟عقيلُ  يصلُح لَك يا 
يلع بقَالَ احلَبِي : ودسحقَامٍ مي مكُلُّ ذا ووممسم اتفَم وهمسو وهدسح مهنلَكى! ؟"وهتان.  
  .)٢٨٢/ ٢(مجموعِ الكَالمِ املَخطُوط من بِتصرف يِسيرٍ 

ةً أُخصابِ قي البف ظُرانوطيمنِ سينٍ بز نب رما عوِيهرى ير  اداِهللا احلَد دبع انيوي دة)١٧ص(فالثَّانِي ةعالطَّب.  
]١٠٣ [عم اتواَألص فْعر هِميلِ؛ كَقَوللهالتبِالذِّكْرِ و ةازا: اجلَني كبر اذْكُر هِمكَقَولو ،ملسم : الةكَالصإِال اُهللا، و ال إِلَه

لَّمسو لَيهلَّى اُهللا عص بِيلَى النع.  
خفْض الصوت في السيرِ بِاجلَنازة ومعها، فَال يشغلُوا بِشيٍء املُستحب : ")٥/٣٢١( )املَجموعِ(قَالَ العالمةُ النووِي يف 

 هنم دالبها ورذَا آخأَنَّ هو اةلِ احلَياصي حفو ةٌ إِلَيهرائصةٌ ويالق يا هميكْرِ فرِ الفغَي"  
  ".اَهللا لَهاستغفروا : "ف اجلَنازةي وإِسحاق قَولَ القَائلِ خلْوالنخع حلَسن وسعيد بن جبيرٍوكَرِه ا

 طَاءوثَةٌ: قَالَ عدحم يه، ياعزبِه قَالَ اَألورِ. وذاملُن نكْ :قَالَ ابن نحواونا كَرِهم كذَل نم هانتهى" .ر  
وهذَا مع أَنه بِدعةٌ فَهو غُلُو في الرسولِ علَيه ) يسمعك من طَيبةَ يا مصلِّي علَيه: (اجلَنازة ومثْلُه قَولُ بعضهِم حالَ حملِ

  .احلَديثَ" تكُم علَيإنَّ ِهللا مالئكَةً سياحني في اَألرضِ يبلِّّغوني تسليمكُم وصال: "الصالةُ والسالم؛ َألنه هو القَائلُ
  .ولَيس فيه أَنه يسمع ذَلك مباشرةً علَيه الصالةُ والسالم
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  .واهلدي النبوِي حالَ حملِ اجلنازة هو السكينةُ والسكُوت
  )٥( )!غَفر اُهللا لَكال (جرا لَه ز) غَفَر اُهللا لَه: (ورد ابن عمر علَى من قالَ

  !فهؤالِء جدير أَنْ يرد علَيهِم بِنحوِ ذَلك حتى يرتدعوا عن تلْك البدعة
]١٠٤ [ةيائورِ النالِ إِىل القُبحالر دش ،المالسالةُ والص ليهقَالَ ع قَدو:  
)الَ إِال إِىل ثَالثَةحوا الردشال ت اجِدسى: ماَألقْص جِداملَسذَا وي هجِدسمامِ، واحلَر جِدأَبِي ) املَس يثدح نم لَيهع فَقتم

  .هريرةَ وأَبِي سعيد رضي اُهللا عنهما
 يعافالش امقَالَ اِإلماىل(وعاُهللا ت همحر (َأ ذَرن نملَ عئا سمدنفَةَ؟عرإِىل ع بذْهنْ ي) : ِراعشم نفَةُ مرع ،ذْرِهي بِنفال ي

احلَج (إِال فَـ : أَيو ،احلَج قْترِ وي غَيف)ُفَةرع احلَج (المالةُ والسالص لَيها قَالَ عكَم.  
ا سونَ لَهجحي يورِ الَّتالقُب نفَةَ مررِ عيبِغ فَكَيف مهنن موطْلُبيا وهليثُونَ بِأَهغتسيا وهتارزِيالََ لحا الرونَ لَهدشيا ووِين

كبِذَل اداملُرو اددي : اِإلمف وسرديا قَالَ العةُ كَمفَاعالش)ودهجذْلِ الْم٢٧ص) ب  
]١٠٥ [الةيف الص ةيبِالن ملَفُّظُهت هِموِء؛ كَقَولضالواًء : وأَد اتكَعر عبرِ أَرصالع الةص ضلِّي فَرأُص تيواخل... ن  

ا بِدلَفُّظُ بِهوالتا اِإلمقُولُ بِهال يةٌ واعي  ملْ قَالَ فاُهللا ب همحر يعافالش)اُألم() :ركَبيا ونِهيا بِعوِيهنيو (و وِيوةُ النالمقَالَ الع
الةابِ الصتاُهللا يف ك همحال:"ر ادرا ممإِن ةيبِالن لَفُّظالتقُولُ باُهللا ي همحر يعافالش امقَالَ إِنَّ اِإلم نطَ مغَل لَقَد دنع يعافش

  :وقَالَ رحمه اُهللا). تكْبِريةُ اِإلحرامِ(كْرِ مراده بِذَلك أَنْ قَالَ ال تصح الصالةُ إِال بِالذِّ
"لَمو انِهسلَفَّظَ بِللَو تو كْبِريالت هادرلْ مذَا، به الةالص يطْقِ فبِالن يعافالش ادرم لَيساعٍومبِإِج هالتص دقعنت لَم وِ بِقَلْبِهني  
هيف .هياعِ فما بِاِإلجنابحاهـ"كَذَا قَالَ أَص  
]١٠٦ [نِهنس نم ةنبِس كذَل لَيسوِء وضي الوف ماقَهنونَ أَعحسمي مهوعِ. أَنمجي الْمف وِيوالن ةالمقَالَ : "قَالَ الع

م يذْكُره الشافعي رضي اُهللا عنه وال قَالَه أَحد من أَصحابِنا وال وردت بِه سنةٌ، وقَالَ مسح العنقِ لَ: القَاضي أَبو الطَّيبِ
  ."لَيس هو سنةٌ : " املَاوردي في كتابِ اِإلقْناعِ

  سنة التعجِيلِ فيها خري اجلَنازة ومخالَفَةُه في ذَلك؛ فَيترتب علَيه تأْنقْلُ موتاهم من بلَد إِلَى آخر مع بعد املَسافَ] ١٠٧[
 باح؛ قَالَ صفْنِهلَ دقَب لَدإِلَى ب لَدب نم تيقْلِ الْمي ناُهللا ف همحر وِيوةُ النالماحلَاوِي(قَالَ الع:(  

يعافالَى قَالَ الشعاُهللا ت همحكَّةَ أَوِ: رم بكُونَ قُرإِال أَنْ ي هبقَلَ إِلَ ال أُحنأَنْ ي ارتخسِ؛ فَيقْدالْم تيب أَو ةينلِ املَدفَضا ليه
  ."الدفْنِ فيها

نيياقرالع نم نِيجِيدنرٍ البصو نأَب يخوالش وِيغقَالَ البو) :قْلُهن هكْري.(  
  .)يحرم نقْلُه: (وقَالَ القَاضي حسني والدارِمي والْمتولِّي

  ."ولَو أَوصى بِنقْله لَم تنفَّذْ وصيته: "قَالَ القَاضي حسني واملتولِّي
وِيوالن ام؛ َألنَّ: "قَالَ اِإلمحاَألص وذَا ههو  ريأْخت هقْلي نفو ،فْنِهجِيلِ دعبِت رأَم عرى... " الشهتان.  

بنِ أَبِي تنبطَة من حديث سعد عند ذكْرِه للْفَوائد الْمس) ٤٥٢ـ ٤٥١/ ٥(وقالَ احلَافظُ ابن حجرٍ رحمه اُهللا في الفَتحِ 
اُهللا ع يضقَّاصٍ روهنِ" :نب عدقْلِ سبِن را َألموعرشكَانَ م إِذْ لَو لَدإِلَى ب لَدب نم تقْلِ املَين عنم هيفلَةَ  ووى" خهتان .  

                                                 
  :عن ابن عمر، وعلق علیھ بقولھ) ٢٧٦(» الباعث«ذكره أبو شامة في  )٥
 »ا فیھ من التشویش على المشّیعین، المَوفَّقین المَفكِّرین في أحوالھم ومعادھملم: وإنما كره ذلك« 
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  .)٢٦٢ص (اِإلبداع  وانظُرِ
]١٠٨ [م مهرغَي بِه يلتا ابكَم وتمرضلُ حأَه بِه يلتا ابمموالب نريٍ مي كَثف نيملسالْم اللُّن لْقح وهأَال و انلْد ى أَوح

وقَالَ اِإلمام ) حرم حلْق اللِّحيةي( :وقَد جاَءت اَألدلَّةُ بِوجوبِ توفيرِها وحرمة حلْقها وقَد جاَء في كتابِ اُألم، تقْصريها
ومٍالنلسحِ مري شاُهللا ف همحر ا : (وِيأَمفُوا(وى) أَونعبِم وفَه : ا قَولُهأَما، ووهقُصلَةً ال تةً كَاميافا وكُوهرات فُوا، أَياع

  )اتركْها وال تتعرض لَها بِتغيِيرٍ: معناه) أَرخوا(
أَعفُوا وأَوفُوا وأَرخوا وارجوا ووفِّروا، : فَحصلَ خمس روايات) حىوفِّروا اللُّ(ة البخارِي ي روايوجاَء ف: (وقَالَ أَيضا

ج ي قَالَهالَّذ ووه ،أَلْفَاظُه يهضقْتي تالَّذ يثاحلَد نم رذَا الظَّاها ههاللَى حا عكُهرا تاهنعماعم نم مرِهغَيا وابِنحأَص نةٌ م
  .انتهى) العلَماِء

]١٠٩ [هكَرأَن قَد؛ ونيلَوِيالع امكَبِ أَملَى الرع يثالْج ناسِ مري اَألعف قَّافالس امدأَخ لُهفْعا يي ماِهللا ف ديبع نبِ ( ابوص
ال شك في حرمة ما يفْعلُه أَخدام السقَّاف عندنا في اَألعراسِ من الْجثي علَى : (قَالَ) ٦٥٠( مسأَلَةٌ) ٢٨٦/ ١) (الركَامِ

اتادالس امكَبِ أَمانتهى) الر.  
وهي الزغَارِيد ، املُناسبات كَالزواجات وغَيرِهافي ) احلَجِيرِ أَوِ التعايِيط(رفْع النساِء أَصواتهِن بِما يسمى بِـ ] ١١٠[

دع قَدويكاملَال احلَاج نا ابي  هلِ(فخاملَد (َثُ قَاليعِ حالبِد نم) :ةدغْرةُ الزع٢٨٧/ ٢) (بِد(.  
]١١١ [الً لأَه سلَي نلَى مع ةاديلَفْظَ الس مقًا أَوإِطْالقُهكَانَ فَاس نلَى مع هقُونطْل؛ فَيكا  ذَلعدتبا أَو منوِذًا أَو كَاهعشم

وقَضاِء احلَاجات وشفَاِء  الكُروبِ يقْدر علَيه إِال اُهللا من تفْرِيجِ أَو مشرِكًا يدعو غَير اِهللا ويستغيثُ بِغيرِ اِهللا فيما ال
  !ملَرضى؟ا
) املَدخلِ(ما في سجودهم للسهوِ إِذَا صلَّى أَحدهم خلْف من لَم يقْنت في صالة الفَجرِ؛ وفعلُهم ذَلك بِدعةٌ كَ] ١١٢[
)٢٨٧/ ٢ ( و)اتعدتنِ واملًبن٧٥ص ) (الس( ِاجروع )َاملجموع (للنوِوي رحماُهللا ه !  
. من البِدعِ ضرب الْمدفَعِ ِإلعالمِ الناسِ بِدخولِ وقْت الْمغرِبِ والفَجرِ في رمضانَ لِإلفْطَارِ واِإلمساك وهذَا] ١١٣[
)اجِداملس الح١٣٥ص) (إِص( وتمرضي حراً فخؤةَ معالبِد هةُ هذيوفد الصدج ي وقَدينتدم ني كُلٍّ مئُونَ: فيوس مرِيت ،

  !؟ ولَكنها باَءت محاولتهم بالفَشل
]١١٤ [تهِيزِ امليجم يف تهاطؤبود؟، تهالي ببِيا دونَ بِهدبم يهى كَأَنتح ةازلِ اجلَنمح دنريِ عي السم فهاطُؤبت كوكَذَل!  

سيقولُوالر المالةُ والسالص لَيهولُ ع " : ازةوا بِاجلنرِعزِ "أَسائابِ اجلَنتي كف هناُهللا ع يضةَ رريرأَبِي ه نع ارِيخالب اهور
  .وكَذَا مسلم أَيضا) السرعة بِاجلَنازة(بابِ 

شركية للبوصيِري حتى جعلُوها شفَاًء لكَثريٍ من اَألوجاعِ بلْ ألَّف أَحد العلَوِيني غُلُوهم يف بردة الْمديحِ ال] ١١٥[
  :فَمثالً قولُه، العصرِيني كتابا جمع فيه بني نص البردة وخصائصِ كُلِّ بيت من أبياتها

  الرسمِ اَألنيقِسعيا وفَوق متون *** ساحته  يا خري من يمم العافُونَ
رِيصقَالَ الع :نفَال ي ةالظَّلَمو لُ علَى املُلُوكخد؛ فَيرِهدلَى صع هعضي رٍ ثُميعب لَى جِلْدع بكْتي تيذَا البوٌء؟هس الُه!  
اهعنانتهى بِم.  

اربي مكي قَالَ زك ف)ةوِيبحِ النائدةً): "املدها فَائاتيأَب نم تيكُلِّ بها أَنَّ لاحرش ضعب معز الفَقْرِ، وقَد نانٌ مها أَمضعفب ،
  .)١٧٩(انتهى ص ! " ؟ وبعضها أَمانٌ من الطَّاعون
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  .ال سالم علَى طَعام: قَولُهم] ١١٦[
 ص بِيقُولُوالني لَّموس هلَى آلعو لَيهلَّى اُهللا ع ... " : كُمنيب الموا السثَ" أَفْشيةَ . احلَديرريِ هأب نع ملسم اهور) يضر

اُهللا عنه (يذمرالتالمٍ ونِ ساِهللا ب دبع نع )اُهللا عنه يضوقَالَ) ر" :حص نسثٌ حيدا" يححمهرغَي اهورو.  
فَأَرسلَنِي ابن : "ننيٍ رضي اُهللا عنه قَالَاِهللا بنِ ح كَما في حديث عبد، والسالم جائز حتى علَى الْمتطَهرِ يف وضوٍء أَو غُسلٍ

وباسٍ إِلَى أَبِي أَيبع ،نالقَر نيِسلُ بتغي هتدجفَو لَيهع تلَّمبِثَوبٍ فَس رتتسي وهم" نيِ ولسارِي ومخالب اهور.  
بعد كُلِّ ، قُبيلَ أَذَان الصبحِ مع الترضي علَى كُلِّ خليفة من اخللفاِء الراشدين) الترحيمِ(ابتداعهم ما يسمى بِـ ] ١١٧[

؛ فيةيمحرقُولُت : نيماحالر محا أَرعٍ... يفترم وتا ثَالثًا بِصهركَرقُولُ، يي ه: ثُمناُهللا ع يضيقِ ردكْرٍ الصأَبِي ب اهبِج ! ثُم
  !وهكَذَا؟، بِجاه عمر بنِ اخلطَّابِ رِضي اُهللا عنه: يعيدها ويقُولَ

  .هكَذَا!! صالة يا مصلِّني صالة: ولهوبعضهم ينادي بِقَ
  !!صالة يا أَهلَ الْخريِ صالة

وهو ثُلُثُ اللَّيلِ ، َألذية والتشوِيشِ علَى عباد اِهللا القَانِتني يف ذَلك الوقت الفَضيلِاملنكَّرة؛ لما فيها من افهذَا من البِدعِ 
رِ الَّذياآلخادن؛ فيهبِجلَال والً يليقزا ننياِء الدمإىل الس املَنيالع بر يهزلُ فني ي :لَيهع وببٍ فَأَتائت نلْ مه ، نلْ مه

لَه ررٍ فَأَغْففغتسم ،لَه جِيباعٍ فَأَستد نلْ مه، هيطلٍ فَأُعائس نلْ مت. " هيثُ مواحلَدروات.  
يه الصالةُ والسالم اعتمادهم علَى الكُشوفَات واملنامات في إِثْبات ما هم علَيه من الباطلِ كإِثْباتهِم لقَبرِ هود علَ] ١١٨[

موتضري حادفَلِ ويف أَس هوكَ، وأَن رقَب كبنِ بِشرٍ(ذَل ادعب يساَألو (ضر ةيي قَرف اُهللا عنه ي)ك؛ ) اللِّسمرِيت يقرش
موتضري حال ف ةامميف الي هادهشلَى استع صنلَّةُ تواَألد ،لَهقَب تاتم ةنى ابوس لَه بقال ع هأَنو.  

الَ قَ": حث لدارِ اُألصولِ ـ اجلمهورِيةُ اليمنيةُ ـ ترِيم حضرموتقسمِ الب: تأليف) أَغْلَى اجلَواهرِ(وقَد جاَء في كتابِ  
هو بِاللِّسك مقْبور، واخلرب صحيح، وكُوشفْنا به مراراً، : "بن سالمٍ حني سئلَ عن عباد بنِ بِشرٍ؟ فَقَالَ بكرِ الشيخ أبو

وي ،ككَذَل واألمر رِهقَب نم هترإِذَا ز المالس لَيع در)اُهللا عنه يضر] (١٤٠ص [ ابب)نهع ترهتي اشالت هاتاماهـ ) كَر  
  .لْمية السلَفيةالع وهو منشور في الشبكَة )اجلَلية الشواهد( وانظُر بحثَنا في إِبطَالِ ذَلك وقَد سميته بِـ

]١١٩ [بيونَ الغلَمعم ياَءهيم أنَّ أَولهمعز ، روسديفًا العاصم ولُهى قَالَ قَائحت املطْلَق فرصالت ي الكَونفُونَ فرصتوي
هبِأَن ةارِجالد هتجبِلَه:  

 هتعن ظَمواع هظما أعرِ*** مصتهيف لَفْت يفُه  
 هقْتي ولْ فاَء فَعا شبِاْهللا*** م فنِييو يِيحي  
 وِيعِ الررشي الْموخِ" ):١١٦/ ٢(وفيالش نم ةرشكَع خيش يلَدو ، ي اللّوحِ احملفُوظف هأَيتر يا إِال أَنخيش هيتما سوم

  .انتهى" وعقدت لَه أَلْوِيةُ التصرف في الوجود" ):٢٤٢/ ٢(وجاء فيه أيضا "شيخا 
]١٢٠ [تيلِ البأَه نم هأَن درجمصِ لخي الشامِ فوالع نريٍ مكَث قَادتأو، اع هئَتينِ هسحل ،هتحائبِ ريطو ، نم هونَ أَنظُنفي

لذَلك؛ وربما يكُونُ منشأُ هذَا االعتقَاد الفَاسد تساهلَه  حبأو أَنه معصوم فَي، عظيمذين لَهم عند اِهللا جاه أَهلِ اخلريِ الَّ
... وحينئذ يبغضه قَومه ، هيا عنِ املنكَرِفَإِنَّ هذَا لَو كَانَ من اخليارِ كَما اعتقَدوا لَكَانََ آمراً بِاملعروف نا، في أَمرِ الدينِ

" نِسريٍ مي فرصاعِ(بِتد٣٥٠(ص ) اِإلب(  
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كَاحِ؛ وفاتهم أنَّ املستحب أنْ يراها حتى تطْمئن نفْسه قَبلَ الن، لمخطُوبة قَبلَ العقْدلتحرجهم من رؤية اخلَاطبِ ] ١٢١[
أنه ) رضي اُهللا عنه(بنِ شعبةَ  فَعنِ املغيرة، ت في صحيحِ احلديثكَما ثَب، فيكُونَ ذَلك أَعونَ علَى دوامِ اُأللْفَة بينهما

  .رواه الترمذي وحسنه"ى أَنْ يؤدم بينكُما انظُر إِلَيها فإنه أَحر: "خطَب امرأَةً فقَالَ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم
مَدؤةُ واُأللْفَةُ: ويدكُما املونيب ومداع(اهـ . أي تد٤٠٣) (اِإلب(.  

، هثري منهم يجهلُ حكْموكَ، يزالُ يفعلُه الكَثريونَ يف يومنا هذا ومن املنكَرات تسوِيد الشعرِ بِالسواد الَّذي ال] ١٢٢[
  :فَصلٌ يف محرمات تتعلَّق بالشعرِ ونحوه): "١٦٣(ص ) مة احلضرميةاملقد: (قالَ بافَضل في

" وِيدست مرحيبِويانتهى" الش.  
  ):٣١١(ص ) املنهاجِ القَوميِ(اهليتمي في شرحه  قالَ ابن حجرٍ

"حبِوييالش وِيدست مر " أَةرلمانتهى... " ولو ل.  
  ."وغَيرِه" الشرحِ"كَما يف  ولو المرأة) ويحرم تسوِيد الشيبِ): "٧٨٠(ص ) بشرى الكَرِميِ(في : وقَالَ سعيد باعشن

 يعادالو ةالما العنخيشاُهللا(ول همحالةٌ طَ) ري رِسةً قَالَ فرييثَ كَثادا أَحيهف عمج ادورِ بالسعغِ الشبحرِميِ صي تةٌ فبي
   :مقَدمتها

" ب هفهذاَألع ضحادالو ارِيثدف ي الْةخابِِض قَنهلتا ليتضخ وال أَ أُطَح ،شالغ نم ا فيهمل ادوبالس بضخي نا مقُلُ إال من
  .انتهى" .علَيه وعلَى آله وسلَّم يث رسولِ اِهللا، إذْ ال حجةَ إال في كتابِ اِهللا أَو سنة رسولِ اِهللا صلَّى اُهللادن حانَ مكَ
]١٢٣ [ةقُوتمالْم اتادالعزِي وااملَخ نمولِ، وخي دف مهنم ريلُ كَثاهسضٍ تعلَى بع هِمضعاِء ، بسالِ بِالنجالر الطتاخو

  !غَيرِ املَحارِمِ والعياذُ بِاِهللا؟
 هالَتي رِسف كا ذَلركناُهللا ـ م همحرِين ـ رباصب خيقَالَ الش)ةنييالد اتونَ) (املُهِمعباَألرةُ وساخلَام :(  

"يتا اعمةبالقَصو يفَةحي الدالِ فجاِء بِالرسالن الطتنِ اخم د ، النولِ الكخدو ،يهوِ أَخحن ةجوبِز هِتلْولِ كَخجظَرِ الرنو
 عازِـ مجي احلـ ف اةصاةُ بِالنمسالْم هتوجلَى زع حسمي؛ لرِهغَي عم أَو هدحاوهِمإِلَي اتبِينظَرِ اَألجن : هقْبِيلكَت قَبِيح امرح

كَعادة حضرموت ـ وكَدخوله بين اَألجنبِيات لحملها والشردة بِها كَعادة بعضِ  الزوجةَ بِحضرة، ونظَرِ اَألجنبِيات ـ
رصلِ ممِ أَهيأَقَال .و دنع ةديي الرا فهتدرورِ(كَشاحلُجوِ ودى ) البمستا وهونقْبِضيا وونَ لَهشتعولِ فَيخلَةَ الداسِ، لَيلَى النع

خلي يلْعب بِش، لَو أَنت عند أَهلش، ارحيب مرحبا بِش، اد: " ثُم يقُولُونَ في زفَّتهِم لَها، لَيلَةَ الربوط فَيهوكُونَ علَيها
شل نسى" لَكَانَ أَحهتان.  

 باحاعِ(قَالَ صدلَى ): "٤٠٩(ص ) اِإلبولِ عخالَى بِالدعاِهللا ت اتمرح اكهتلَى انالُ عجالر رِئتجأَنْ ي كذَل نم حأَقْبو
عز وجلَّ ـ بِرِعاية احلجابِ الَّذي هو الضمانُ الوحيد للْعفَاف والطَّهارة خصوصا في هذَا  لْزمهم اُهللا ـالنساِء بعد أَنْ أَ

وهن من وراِء حجابٍ ذَلكُم أَطْهر وإِذَا سأَلْتموهن متاعا فَاسأَلُ: (الزمان الَّذي كَثَُر فيه الفُسوق والعصيانُ قَالَ تعالَى
قُلُوبِهِنو قُلُوبِكُماب) ٥٣) (لزاَألح .لَّمسو لَيهلَّى اُهللا عقَالَ صاِء : "وسلَى النولَ عخالدو اكُمإِي " نلٌ مجفَقَالَ ر

  .متفَق علَيه" احلَمو الْموت : لَيه وسلَّّمفَقَالَ صلَّى اُهللا ع ؟ أَفَرأَيت احلَمو: اَألنصارِ
دخولِ علَى النساِء كَما يمنع استفْهم اَألنصارِي عنِ احلَمو وهو قَرِيب الزوجِ كَأَخيه وابنِ أَخيه وابنِ عمه أَيمنع من ال

 وأَعظَم بِ الغرباِء؟ فَأَجابه النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم بِأَنَّ دخولَ احلَمو علَى الزوجة أَشد بالًءغَيره من الرجالِ اَألجانِ
 رِهولِ غَيخد نةً منتى... " فهتان  
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]١٢٤ [ مهيمظعت هِمامهأَو نمزِ(وبةَ الْخطْعق (وِهحنو ، لَم هضِ؛ فَإِنلَى اَألرع هدي نم قَطَتا إِذَا سهقَاطالت دنا عهقْبِيلبِت
دورِ اَألسى احلَجوس اتاداجلَم نيٍء مقْبِيلُ شت رعشْي " . نم فرصى بِتهتاعِ(اند٤٥٥(ص ) اِإلب(  

  !ولَم يأْمره بِتقْبِيلها ألبتةَ، م أَمر من سقَطَت لُقْمته أَنْ يأْخذَها فَيزِيلُ اَألذَى منها ثُم يأْكُلُهاوالرسولُ علَيه الصالةُ والسال
ا لَعامكَانَ إِذَا أَكَلَ طَع لَّمسو لَيهلَّى اُهللا عولَ اِهللا صسأَنَّ ر هناُهللا ع يسٍ رضأَن نالثَّالثَ قَالَفَع هابِعأَص قَالَ: قإِذَا : "و

طَانيلشا لهعدال يا، وأْكُلُهلْيا اَألذَى، وهنطْ عمفَلْي ،كُمدةُ أَحلُقْم قَطَتةُ. سعالقَص لَتسأَنْ ت رأَمو.  
  .واه مسلم وغَيرهر" فَإِنكُم ال تدرونَ في أَي طَعامكُم البركَةُ: قَالَ

]١٢٥ [ ةلَ لَبِنونَ أَوعضياسِ وعِ اَألسضو نونَ مهتنا يمدنع ح١(الذَّب ( حذْبأَنْ ي تيبِ الباحلَى ص؛ فَكَانَ عتياِء الببِنل
وكَذَلك إِذَا ارتفَع البِناُء ووصلَ إِلَى حد ما فَوق النوافذ ، َألركَان اُألخرىرأْس غَنمٍ فَوق اللَّبِنة اُألولَى ويِسير بِدمه إِلَى ا

  .مثَالً؛ فَيذَبح رأْساً أَيضا
فَعن علي رضي . عونٌ فَاعلُها ويحرم أَكْلُهاوهذَا الذَّبح إِنْ كَانَ لغيرِ اِهللا كَأَنْ يذْبح خوفًا من اجلن فَهذَا محرم وكَبِريةٌ ملْ

ما خصنا رسولُ اِهللا بِشيٍء لَم يعم بِه الناس كَافَّةً إِال ما كَانَ في قراب : اُهللا عنه أَنه سئلَ أَخصكُم رسولُ اِهللا بِشيٍء؟ فَقَالَ
  .رواه مسلم وغَيره. احلَديثَ" لَعن اُهللا من ذَبح لغيرِ اِهللا : "صحيفَةً مكْتوب فيهافَأَخرج . سيفي هذَا

كةً بِذَلرسما وحفَر الِ أَوملعا لامإِنْ كَانَ إِكْرلِ اجلَ، ولِ أَهعبِف هبشالت نم هيا فمل كُهري تغبنفَيةيلاه ، كَانِهللا بِم حذْبفَال ي
  !!يذْبح فيه لغيرِ اِهللا

فَمن ، وهي أَعواد شبكَة الصيد البري الْمسمى بِالقَنِيصِ في حضرموت) الطَّوعِ(ـ ومن الذَّبحِ لغيرِ اِهللا الذَّبح علَى 
العود الَّذي تمسك : فَيذْبحونَ رأْس غَنمٍ علَى الطَّوعِ يعنِي) بِكُم ذَيم: (الصيد؛ قَالُوا) قَنصِ(ا امتنع علَيهِم عاداتهِم أَنه إِذَ

  .بِه الشبكَةُ تطْهِريا للقَنِيصِ من كُلِّ شك ووسواسٍ
 اهاوي فَتف ورهشقَالَ الْم)يغبيندشرتاملُس ٣٣ـ٣٠/ ٢) (ة:(  

  :ثُم الذَّبح علَى مثْلِ هذه احلَالَة يتنوُّع إِلَى ثَالثَة أُمورٍ"
  .ذَا حسن ال بأْس بِهربِه؛ فََهـ إِما أَنْ يقْصد بِه التقَرب إِلَى ربه ولَم يشرِِك معه أَحدا من اخلَلْقِ طَامعا في رِضاه وقُ

 ـ كَالذَّبحِ املَذْكُورِ ـ بِتقْديرِكَونِه ـ وإِما أَنْ يقْصد بِه التقَرب لغريِ اِهللا تعالَى كَما يتقَرب إِلَيه معظِّما لَه كَتعظيمِ اِهللا
  .لذَّيمِ علَيه؛ فَهذَا كُفْر والذَّبِيحةُ ميتةٌَشيئًا يتقَرب إِلَيه ويعولُ في زوالِ ا

كَ الكَيفية مزِيلٌ للْمانِعِ املَذْكُورِ ـ وإِما أَنْ ال يقْصد ذَا وال ذَا بلْ يذْبحه علَى نحوِ الطَّوعِ معتقدا أَنَّ ذَلك الذَّبح علَى تلْ
من حالِ العوام، كَما اد أَمرٍ آخر؛ فَهذَا لَيس بِكُفْرٍ ولَكنه حرام، واملَذْبوح ميتةٌ أَيضا، وهذَا هو الَّذي يظْهر من غَيرِ اعتقَ

 هِمالأَفْع ناِء مقْرتبِاالس رِفع " نى مهتان)يندشرتاملُس ةيغ٣٣ـ٣٠/ ٢( )ب(  
مى ـ ومسا ياذُ مخريِ اِهللا اتغحِ لالذَّب ن)رائاملُس شنِ) الكَبرِ الكَاها ، بِأَمحِ مذَب نلِ ميلُ الغأَه لُُهفْعا يمع ادئلَ احلَدس قَدو

  اهـ) وإِنَّ الشرك لَظُلْم عظيم(شرك إِنه : فَقَالَ) النفَائسِ العلْوِية(كَما في ،يدعى بِالكَبشِ الْمسائرِ
لِإلنسان ) الْمسائرِ(إِبقَاُء الْحيوان الْمسمى ) بِالذَّبائحِ الْمحرمة الْمنهِي عنها: أَي(ويلْحق بِهذَا ): "٣٧(وقَالَ باحنان ص 

  .من الْجِن: أَي". ليكُونَ محفُوظًا ومحروسا
  :القَولُ بِالكَفَاَءة في النكَاحِ عند الصوفية من بنِي علَوِي] ١٢٦[

ابِهتي كل فافَضب دمحقَالَ م) :لفإىل طَرِيقِ الس اخللَف ةعو٣٨٤ـ ٣٨٣(ص  )د" :(قُولُونَ بِالكَفَاَءةي ارِمما زالَ احلض ،



 واألوھام عند الصوفیة والعوامالشركیات والبدع في رؤوس أقالم 
 

27 
 

سمم تهدونَ وأَشلَوِيالع ما هلَى ... كًا بِها عصرا حأْوِيلَهلُوا تاوم حهنلَك يهضقْتا تمهِم لمفَهو لَّةَألدهم لاَءترق نغْمِ مبِالر
رونَ غَياوسوا يارصو ازيتذَا االمقَطَ هم ساهووا سجوى زتم مهازِ؛ ألنيتاالم مجِ ... هوِيزازِ تومِ جدقُولُ بِعت فيآلت ملَهو

 بها اَألقْرليو يضرو تيضلَو رو لَوِيرِ العيبِغ ةلَوِيي... العورِ فهنِ املَشمحالر دبعا لكَالم ذَكَر ثُم) :يندشرتاملُس ةغيب (
م بِسقْتن نحأَلَةونسم لَهقَو هن" : فرِيش را غَيهطَبةٌ خلَوِيفَةٌ عرِيش)لَوِيع رغَي أَي ( تيضإِنْ ركَاحِ والن ازوى جفَال أَر

 امرال يى وامسال ي رِيفالش حيحالص بسذَا الن؛ َألنَّ هبا اَألقْرهيلو يرِض٢٠٨( اهـ... "و(  
من الكتابِ  هذه أَيها السائلُ عصبِيةُ القَومِ الَّتي صرحوا فيها من دون مباالة بِمخالَفَتهِم للنصوصِ: ثُم قَالَ بافَضل معلِّقًا

  !!صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَاعجب معي والسنة وما قَالَه الفُقَهاُء العالمونَ بِسنة رسولِ اِهللا
الَقَو ابن عباِهللا يد ي ف)بضائع١/٢٤٥ ه( " :ورفع ذَللك العهد سالٌؤ  ...لشيخنا الوالد وِلَعي نِب عبد الرحنِم 
قَّالسأَفَ افجاب ):...مأَ ننه ال اعتراض لَعى من يزوجها الولقْاَأل يررِبِ بضاها مغَ نالكُ رِيِءف(.  
بِوثْملفْأَ هتيت في سنب١٣٥١ِ ةأْشن رلٍج مهِالْ نند تزوبِ جيفَرِشرِبِ ةضاها من وليها مسنِتدي ذَا فلك ى الْلَعمناجِه 
وشروحلَإِ" ...هرِى آخه .  
  ).ورد الثَّالث(ذَهبت عنه الْحمى ويسموا ، اعتقَاد بعضهِم أَنَّ الْمحموم إِذَا قَفَز بعض القُبورِ] ١٢٧[
بضائعِ (بن عبيد اِهللا السقَّاف في وقَد ذَكَر ا) علي(والثَّعلَبِ بِـ ) عائشةَ(تسميتهم بعض أَنواعِ اخلَنافسِ بِـ ] ١٢٨[

وتابالت ( طَوطاملَخ) ٢٠٨ص :(وتمرضبِح ةياضاٍإلب دقَائا عقَايب نم كقُولُ، أَنَّ ذَلثُ ييإِلَى : "ح ةياقالب مآثَارِه نمو
يللَبِ بِعةُ الثَّعيمسمِ توةُ، الييمستةَ  وشائضِ بِعسِ اَألرافنخ نم ةريغص ةبيوى" )٦(دهتان.  

  !!اجلَنازة بِغطَاٍء مكْتوبٍ علَيه آيةُ الكُرسي تغطيةُ النعشِ أَوِ] ١٢٩[
نيٍـ ومثَيع نةُ ابالملَ العئس قَد يفَق كذَل نالَى ـ ععاُهللا ت همحـ رخِ: لَ لَهيلَةَ الشيا : فَضمدنعنِ واكضِ اَألمعي بف

أَو آيات متفَرقَةٌ ، يه آيةُ الكُرسييحملُ الناس الْميت إِلَى الصالة، ومن ثَم إِلَى الْمقْبرة يغطُّونَ الْميت بِغطَاٍء مكْتوبٍ علَ
  ؟ فَهلْ لهذَا العملِ أَصلٌ في الشرعِ من القُرآن؛

هبِقَول هيلَتفَض ابعِ : فَأَجري الشلٌ فلِ أَصمذَا العهل سلَي" قفَو تيطِّي الْمغا يلَى مع ةآنِيالقُر اتاآلي ةابكَتل سلَي أَي
في احلَقيقَة امتهانٌ لكَالمِ اِهللا عز وجلَّ؛ بِجعله غطَاًء يغطَّى بِه الْميت، ولَيس بِنافعٍ ؛ بلْ هو "النعشِ أَصلٌ في الشرعِ 

هبنجت اجِبذَا فَالولَى هعيٍء؛ وبِش تيالْم:  
  .ألنه لَيس من عملِ السلَف: أَوالً
  .ئًا منِ امتهان القُرآن الكَرِميَِألنَّ فيه شي: ثَانِيا
  .اهـ. " َألنَّ فيِه اعتقَادا فَاسدا، وهو أَنَّ هذَا ينفَع الْميت ولَيس هو بِنافعه: ثَالثًا

لسل فَةالخورٍ مأُم لَةمج نا مذِّرحاُهللا م همحازٍ رب نةُ ابالمقَالَ العوةلِ، ناَألو:  
جِب ترك ذَلك، والتواصي يعمد بعض الناسِ إِلَى وضعِ أَردية علَى اجلَنائزِ مكْتوبٍ علَيها بعض اآليات القُرآنِية؛ فَالوا"

انهتالمل ضِ اآلياترِيعت نم كي ذَلا فم؛ لهنيرِ مذحطَأٌ بِالتخ كذَلو ،تيالْم فَعني كأَنَّ ذَل ظُني اسِ قَدالن ضعَألنَّ ب؛ و
  اهـ. " منكَر ال وجه لَه في الشرعِ الْمطَهرِ

                                                 
  !أما عن عائشة فما أظنھ إال من بوائق الرفض ) ٦
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]١٣٠ [ةوعرشم رغَي يه؛ ورصوالع را الفَجوصصوخ الةالص ناغِ مالفَر دعةُ بافَحاملُص دنةُ عافَحاملُص ترِعا شم؛ وإِن
  .)٤٣٧ص ) (اِإلبداع في مضار االبتداعِ. " (وكَانَ من العلَماِء من ينهى عنها وينكر علَى فَاعلها، الِّلقَاِء

، ومنهم من يطْلُب من شيخه االجتماع بِه، التلقِّي عنهو، وزعمهم االجتماع بِه في اليقَظة، قُوهلُم بِحياة اخلَضر] ١٣١[
  .إِلَى غَيرِ ذَلك من خرافَاتهِم

ولَقيت اخلَضر : "في ذكْرِ جملَة مما قَالَه عن نفِْسه) سعد السوينِي(في ترجمة ) النورِ السافرِ(وقَد أَورد العيدروس في 
  .الطَّبعةُ اُألولَى بِدارِ الكُتبِ العلْمية) ٤٢٩ص. (اهـ"واستفَدت منه فَوائد كَثرية ، علَيه السالم مراراً

قِّقحالْم نفَةٌ مطَائ هرا قَركَم يلبِو سلَيو بِين رأَنَّ اخلَض ابوالصوني ، لَيهرِ عاخلَض ةوببِن نيلكْرِ القَائي ذالً ففَص اكهو
  ):القَولِ اجلَلي في أَنَّ اخلَِضر نبِي وأَنه متوفَّى ولَيس بِحي(الصالةُ والسالم وحججهم من كتابِ 

طُبِيالقٌر اماُهللا  -قَالَ اِإلم همحر - ف ي]فِْسريِهال " ]:ت هالأَفْع ناطو؛ َألنَّ بهتوببِن دهشةُ تاآليورِ وهاجلُم دنع بِين راخلَضو
أَنْ ي وزجي سلَيو فَوقَه نإِال م بِعتال يو لَّمعتانَ ال يسا فَإِنَّ اِإلنضأَييٍ، وحكُونُ إِال بِوكُونَ فت بِيبِن سلَي نم بِيالن وق "  

واجلُمهور علَى أَنَّ اخلَضر نبِي وكَانَ عنده معرِفَةٌ بِبواطن ]: " البحرِ املُحيط[كَما في  -رحمه اُهللا  -وقَالَ أَبو حيانَ 
إِلَيه تيحاهـ. أُو  

  ]:٢٤٨/ ٢] [اإلِِصابة[كَما في  -رحمه اُهللا  -وقَالَ احلَافظُ ابن حجرٍ 
 النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم إِنه نبِي فَال إِنكَار في ذَلك وأَيضا كَيف يكُونُ غَير النبِي أَعلَم من النبِي؟ وقَد أَخبر: فَإِنْ قيلَ" 

  ". بلَى، عبدنا خضر"  :صحيحِ أَنَّ اَهللا قَالَ لموسىفي احلَديث ال
بِيرِ النيغا لابِعت بِيكُونُ الني ا فَكَيفضأَي؟!و  

  ].١٦/ ٢[السابِق . " نَ نبِياغَالب أَخبارِه مع موسى هي الدالَّةُ علَى تصحيحِ قَولِ من قَالَ إِنه كَا: -رحمه اُهللا  -وقَالَ
  ].١٦٢] [الزهر النضر. [اجلَزم بِنبوته: والَّذي ال يتوقَّف فيه: -رحمه اُهللا  -وقَالَ 

لَبِيالثَّع امرٍ : اِإلمجح نظُ ابقَلَ احلَافاُهللا  -ن همحر- لَهقَو لَبِيالثَّع نع :والِ هرِ اَألقْوائي سف بِين" .  
 نِييالع ردقَالَ الباُهللا  -و همحي  - را فالقَارِي[كَم ةدماعٍ]: ٣٨ - ٣٧/ ١٣] [عولَى أَنع هيف الكَالمو ... : عوالن

  !فَراجِعه فَإِنه مفَيد) ٦٠(انتهى من صفْحة . " حيحفي نبوته، فَاجلُمهور علَى أَنه نبِي وهو الص/ الثَّالثُ
نَ العامةُ يأْتونَ بِمواليدِِهم أَنَّ للْعلَوِيني تدخالً حتى في اختيارِ اَألسماِء َألبناِء طَبقَات الْمجتمعِِ الْحضرمي؛ فَكَا] ١٣٢[

ؤثْلِإِلَى هةَ كَمرغصالْمةَ وعيضاَء الوماَألس مونَ لَهارتخ؛ فَيبِهِم هِمنِ ظَنسحح: (الِء ليلورِك صبيد ميمد حيبوا ) عمإذَا سو
 مهضعا(بيلعا أَودمحم (هقُونطنفَي لهوا أوركَس) :يلد ـ عمحكَانَ) مي  وا فكَم همبِاس دى أَحمستأَنْ ي عنمي مهضعب

)وِيعِ الررم) ٢١٣/ ٢(ص ) املشاملقَد يهنِ الفَقلَوي بع ةمجري تف.  
يمراحلَض بِيعالش راعالش ئَةيالس هذإِلَى ه ارأَش قَدفَقَالَ، و:  

مى اسلُوا فخدوت اهسي كوف هويف قُوت ه ***اِإللَه دبم عهندى عمسي نمكال ي يدبع  
]١٣٣" [كرِ ذَلغَيو دالوالْم ةبِإِقَام يهلُونَ ففتحانَ يضمي رف موي ةوفيلصل وتمرضح نم نوعي دعِ  وفالبِد نم

معزي اتركيالشو ديلوخ تةَ بِنجيدخ املؤمنني أَنَّ أُم يها(ونَ فهناُهللا ع يضانَ) رضمكُلِّ ر نومِ مذَا اليي هف مهورزت ،
ِةسرِيلِ أَكْلِ الْهأَج نفَالَ متذَا االحونَ هرضحي ينامِ الَّذوالع ضعب ذْكُريو:  

 "ري مهاسِأَنالن بني رمت يهسٍ ولَى فَرا عهنذَا" وا هانِنمإِلَى ز ودوجفَالُ متذَا االحهو!!  
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ه إِنما يرون وكُلُّ من عنده فطْرةٌ سليمةٌ وعقْلٌ راجِح يعلم كَذب دجاجِلَة الصوفية في ذَلك ويعلَم أَنَّ الَّذي"إِلَى أَنْ قَالَ 
 اسلَّ النضيل املَذْكُورة ةوري الصثَّلُ فمتي جِنِي و٧٠ص(انتهى " ه ( ِابتك نم)ٍذَارإِن ةحيص (دبا عينحٍ َألخالنِ صاِهللا ب 

  !الشريفِّ حفظَه اُهللا تعالَى
لُعبةُ العبِيد ) دوعن(وتشبِِهها عند أَهلِ ، ) ترِيم(لُعبةٌ معمولٌ بِها في مدينة  وهي) الطُّنبرة(فعلُ ما يسمى بِـ ] ١٣٤[

اِهللا؛ فَربما لِ علَى عباد ية والشعوذَة والدجويحصلُ فيهِما من خوارِقِ العادات الشيطَانِ) شرحِ الصبيان(الْمسمى بِـ 
في ظلِّ ، وربما طَعن نفْسه بِالسالحِ اَألبيضِ في وهدة عنقه أَو في خاصرته!! أَكَلَ الراقص الْجمر اَألحمر أَمام الناسِ

جِنيفراملُت نرٍ ميعٍ غَفمورِ جضح!!  
كساًء خاصا ـ مضاهاةً لكسوة الكَعبة املُشرفَة ) شياحلب علي بنِ محمد(رِ فَوق قَب املُقَامِ ضرِيحِأّنهم يجعلُونَ لل] ١٣٥[

  .لَّلُها طُقُوس متعددةالَّتي تتكَرر في كُلِّ عامٍ وتستمر عدةَ أَيامٍ تتخ) زِيارة الْحولِ(ـ ويكسونه في موسمِ 
) واقْبلُوا أَهلَ الزيارة، شيْء هللا: (يطْلُبونَ من صاحبِ القَبرِ املَدد والتعطُّف علَيهِم بِقَولهِم ،ثُم إِنهم بعد القيامِ بِكَساِء القَبرِ

ف كذَل كْمح مقَدت قَدو كرش كذَلو أَلَةس٩٦(ي الْم (هاجِعفَر!  
]١٣٦ [اتبِيناِء اَألجسلنالِ لجةُ الرافَحصم مهنيب ةرشتاملُن ةكَرورِ املُناألم نمقُولُ ،وي المالسالةُ والص هلَيولُ عسوالر :
أَخرجه النسائي من  »ة امرأَة كَقَولي المرأَة واحدة، أَو مثْلَ قَولي المرأَة واحدةإِني ال أُصافح النساَء، إِنما قُولي لمائَ«

 يثدةَحميأُم تقَة بِنقَيا( رهناُهللا ع يضاُهللا ) ر همحانِي رةُ اَأللبالمالع هححصو!  
وروى البارِخي ي ف)صحيحه( عةَ نشائا عهناُهللا ع يضـ ر، كَانَ« :قَالَت بِيلَّى الناُهللا ص هلَيع لَّمسو ايِعباَء يسالن 

 يد وسلَّم علَيه اُهللا ىصلَّ اللَّه رسولِ يد مست وما: قَالَت ،]١٢: املمتحنة[} شيئًا بِاللَّه يشرِكْن الَ{: اآلية بِهذه بِالكَالَمِ
أَةرأَةً إِال امرا امكُهلمي «.  

... وكَانَ : "فَقَالَت، بِدوعنِ عند آلِ املحضارِ) القُويرة(عندما وصفَت دخولَها لـ ) اجنرامس(ومن العجِيبِِ أَنَّ زوجةَ 
ضحك من ، وقَد كُنتَ سمعت عنه الكَثري حتى توقَّعت أَنْ يصافحين ويده مغطَّاةٌ، ملُ بِمهابة بالغةيعا) املُنصب(مصطَفَى 

كْنِ الغي رف انِبِهلُوسِ بِجلجانِي لعدلَكُّؤٍ ونَ تود ايحاً إِيافصم هدي دا ممدنع هاقمأَع فَةابِ"رتك نقْالً مامٍ: (اهـ ني  أَيف
موتضرال )حرِصاد عن ةارزو الثَّقَافَة!!  

  :دميا وحديثًاترضي الصوفية عنِ املُشرِكني قَ] ١٣٧[
ـ قَالَ احلب هدولي مف يرِ(شرالد طمال): " س دبع نع درو فَقَدحروفنِ عنِ با مهناُهللا ع يضفَاِء رالش هأُم نا : علَم

  !!انتهى لَفْظُه.. )) رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ) رضي اُهللا عنها(ولَدت آمنةُ 
يظفح نب رمـ وقَالَ ع : انونبِع رِيطي شأَ(فلُ وأَو عبِيرةي اُألمف هثَر(  

  اهـ) فَولَدته آمنةُ بِنتُ وهبٍ رضي اُهللا عنها: (الوجه اَألولُ
 رِيطي شبرقم (وقَالَ ف اَألنِيقَة يقَةلُ) ٨/احلَداَألو هجطْ: "الوب طسي والَ فالكَم كذَل أَتشي نةَ الَّتنآم ناُهللا ع يضا، رنِه

  )!صلَّى اُهللا علَى آمنةَ حاملَة اَألمنيِ... (نفخت تلْك الروح الَّتي هي أَصلُ اَألرواحِ وسطَ بطْنِها 
ه ـ فَلَن يموت علَى اِإلسالمِ، ولَن واعلَم أَنَّ من يتكَلَّم مغرورا بِبعضِ خطَإٍ في فَهمِ ما ورد عن آمنةَ ـ إٍنْ ظَن ذَلك بِقَلْبِ

عرف اختَيار اِهللا، أَيستودع سره من أَراد  يرى وجه النبِي محمد، وأَقْدرُ أَحلف بِربي علَى ذَلك، هذَا ما عرف اَهللا، وال
  .انتهى كَالمه! "أَنْ يهِينه؟
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كَثريا ما تجمح الْمحبةُ بِبعضِ الناسِ، فَيتخطَّى الْحجةَ ويحارِبها، : "في الفَوائد الْمجموعة معلِّقًا) رحمه اُهللا(الْمعلِّمي  قَالَ
َّةيعرالش ةحبلْمل افنم كأَنّ ذَل ملع فِّقو نمو .ساُهللا الْمعانُ و٣٢٢ص" (ت(  

لَو بلَغت «: وفيه) ١٠٦(و الَّذي بِرقْمِ حديث عبد اِهللا بنِ عمرٍعند ) دالئلِ النبوة(وقَالَ البيهقي ـ رحمه اُهللا ـ في 
أَبِيك دا جاهرى يتةَ حاجلَن أَيتا رى مالكُد مهعى: " »مالكُدو :قَابِرالْم .ا: قُلْتأَبِيه دمٍ :جاشه نبِ باملُطَّل دبع . فكَيو

يندي لَموا، واتى متح ثَنونَ الودبعوا يكَانو ،ةري اآلخف فَةالص هذبِه هدجو اهوكُونُ أَبال ي هلَيع ميرنِ مى ابسيع نيوا د
، أَال تراهم يسلمونَ مع م؟ وأَمرهم ال يقْدح في نسبِ رسولِ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم؛ َألنَّ أَنكحةَ الكُفَّارِ صحيحةٌالسال

جت مهملْزفَال ي هِماتوجزقَتفَارال مو ،قْدالع يددجي ثْلُهإِذَا كَانَ م نالمِهي اِإلسف وز .يقوفبِاِهللا التو."  
هحيحي صف ملسى مورالً قَالَ :وجسٍ أَنَّ رأَن نولَ :عسا رأَبِي؟ قَال ي نأَي ارِ: اللَّهي النفَقَالَ. ف اهعا قَفَّى دفَلَم:  

  ."إِنَّ أَبِي وأَباك في النارِ "
قَالَ اٍإلماو اُهللاام همحر وِيوذَا لنسٍ هأَن ثيدحِ حري شف:  

وال تنفَعه قَرابةُ الْمقَربِني، وفيه أَنَّ من مات علَى الفَترة علَى ما كَانت علَيه ، فيه أَنَّ من مات علَى الكُفْرِ فَهو في النارِ «
ادبع نم برارِالعلِ النأَه نم و؛ فَهثَاناَألو ةُ ، ةوعد مهتلَغب قَد تالِء كَانؤ؛ فَإِنَّ هةوعلُوغِ الدلَ بذَةٌ قَباخؤذَا مه سلَيو

لَيهِمع هالمسالَى وعاِهللا ت اتلَواِء صبِياَألن نم هرغَيو يماهراهـ» إِب  
استأْذَنت ربي في أَنْ أَستغفر  :"زار النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَبر أُمه فَبكَى وأَبكَى من حولَه فَقَالَ: "هريرةَ قَالَ عن أَبِي

  "فَزوروا الْقُبور فَإِنها تذَكِّر الْموت ،واستأْذَنته في أَنْ أَزور قَبرها فَأُذنَ لي ،لَها فَلَم يؤذَنْ لي
هحري شف وِيوالن امقَالَ اِإلم:  

وقَد وفَاة فَفي الْحياة أَولَى، فيه جواز زِيارة الْمشرِكني في الْحياة، وقُبورهم بعد الْوفَاة؛ لأَنه إِذَا جازت زِيارم بعد الْ"
  .النهي عن الاستغفَار للْكُفَّارِ: وفيه} وصاحبهما في الدنيا معروفًا{ :قَالَ اللَّه تعالَى

ة والذِّكْرى بِمشاهدة سبب زِيارته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَبرها أَنه قَصد قُوة الْموعظَ: قَالَ الْقَاضي عياض رحمه اللَّه
  ـاه). فَزوروا الْقُبور فَإِنها تذَكِّركُم الْموت: (قَبرها، ويؤيده قَوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في آخر الْحديث

 ]١٣٨ [افاملُس فيه رادغي يومِ الَّذي اليف هِماتادع كَانَ من مهأَنهبيت من ي، رأْتا يم لونَ لهعمي:  
) رقَاد البيت(ثُم يصرون تلْك الطَّني في خرقة قَوِية ويعلِّقونها يف  لَيهأَي يطَأُ ع) يدحق(يأتونَ بِطنيٍ ويطْلُبونَ منه أَنْ  - ١
يت: أَيجِ البرد.  
٢ - الد نم وجِهرخ دنالةعلصل يمقوي الةلصل وفاَألذَانَ املعر صخذِّنُ شؤارِ ي.  
٣ -  قايةلَى سع رمأنْ ي نهونَ مطلُبخٍ(يشيم ( برشةً وأَنْ يريارةً قَصزِي ولَو مرِيت ربةلت زيارته عدرٍ بطَهنِ مصح نم ةالقَرِيب

 ةقَايالس نم)اٍءمم حقْد (ةودالع ةاهـ . " بِني)ت) (٤٧صادبو تادس اتادع(.  
  :مثْلُ قَولهِم، نَّ املُزارِعني إِذَا جاَء وقت احلصاد يرددون جماعيا أَبياتا فيها توسلٌ واستغاثةٌأَ] ١٣٩[
)هب نِييا طنعاهللا وم بطْلا ننحرس  
و" اددا حي "هيكع يه يل لَقاحل فُك(  

هِمقَول وحون") : ماملقَد يهيالفَق ... "هامكَر كنا مبن(  
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يجتمعونَ في لَيلَة حيثُ ، الَّذي يكُونُ كَالعيد في اليومِ الثَّامنِ من شوالٍ) عواد احلَاوِي(إِحداثُهم ما يسمى بِـ ] ١٤٠[
وفي صبِيحة ذَلك اليومِ يحيونَ العواد في مسجِد ، الثَّامنِ في مجلسٍ عام لَهم في مسجِد السقاف وتقَام فيه الْحضرةُ

ثُم ينطَلقُونَ لمعاودة بعضِ العلَوِيني كَآلِ بِلْفَقيه وآلِ شهابٍ ، ئهِمالفَتحِ بِاحلَاوِي ويشربونَ القَهوةَ وربما تكَلَّم بعض كُبرا
  !ثُم يعاوِد العوام قَراباتهِم في ذَلك اليومِ ويعتبِرونه عيدا، وغَريِهم

  :قَالَ شيخ اِإلسالمِ ابنِ تيميةَ رحمه اُهللا تعاىل
"قَالُ إني يلِ الَّتبِيعٍ اَألورِ رهي شالضِ لَيعكَب ةيعرمِ الشاسورِ الْممٍ غَيسواذُ مخا اتأَمي واللَي ضعب أَو ،دلولَةُ الْما لَيه

بٍ، أَوجر نم ةعملُ جأَو أَو ،ةجي الْحذ رشع نثَام بٍ، أَوجالٍ  روش نالُ ثَامهيه الْجمسي يالْأَ"الَّذ يدارِعرب" نا مهفَإِن ،
لَمالَى أَععتو ،هانحبس اَللَّها ولُوهفْعي لَمو لَفا السهبحتسي ي لَمعِ الَّت٤١٤/ ٤(الفتاوى الكربى . " الْبِد(  

وضي ماُهللا ف همحوقَالَ ررا" :عٍ آخيدع ذَهختأَنْ ي دَألح سالٍ لَيوش نم نالثَّام ومالي ، ديع ولْ هارِ، براَألب يدع وال هو
قُونَ عفتم نيمفَإِنَّ املسل ،اديرِ اَألعائعش نيئًا مش ملاملس يهثَ فدحلُّ أَنْ يحال يارِ، ولَالفُجيدبِع لَيس هى أَن.  

هنِ كَأَنومِ الثَّامي طْركُونُ فئَال يةً لراشبم يدالع بقالٍ، عوش نم تبالس موم صهضعب كَرِهو هدعأَنْ ي كذَل نأُ عشنفَي يدالع 
ع را آخيداسِ عالن ام٢٩٠(وخمتصرها  )١٣٠/ ٢(جمموع الفتاوى اهـ "و(.  
]١٤١ [نورِياملَقْب هِمائيلأَو نم ثيالغا وقْيالس طَلَب:  

وتمرضارِيخِ حي تلِ فامالش باحقَالَ ص ، نثُ عدحتي وهونَ(ودقَي:(  
سعيد تطْلُب الغيثَ لبالدها والعادةُ أَنهم يصلُونَ إِلَى رأْسِ اجلَبلِ  تأْتي هذه القَبائلُ يتلُو بعضها بعضا زائرةً للشيخِ" ... 

  ! ).يا شيخ سعيد! يا شيخ سعيد! عموم! عموم: (وا علَيها هلَّلُوا يقُولُونَةَ اخلَميسِ فَإِذَا أَشرفُعشي) قَيدونَ(املُشرِف علَى 
الرجز وسمعت ثَقيفيا : والزملُ محركَةٌ: قَالَ في شرحِ القَاموسِ) أَي يرتجِزونَ(م ينزِلُونَ العقَبة يزاملُونَ بِالزايِ املُعجمة ثُ

  ).الزملُ الزاملُ(ويقَالُ لَه ، أَي يتراجزونَ: وهذَيالً يتزاملُونَ
سعيد يبتغونَ السيلَ  هم في زملهِم أَشعار رصينةٌ يصفُونَ فيها سيرهم وبعد شقَّتهم وأنهم جاُءوا إِلَيك أيها الشيخولَ

  ).٤٧٣ـ  ٤٧٢(حة انتهى من صفْ" والغيثَ فبِالدهم مسنِتةٌ وعار علَيك إِذَا رجعنا بِال كَرامة 
]١٤٢ [تاساعنطاصو ثادواللُ الْحغةامالع نذَّجِ مفُوسِ السي نف فاخلَوبِ وعالر ثبا؛ لا ، هعِ مني مى فعس نأَنَّ مو

شي بِسيئُونَ بادثَة منعِ مولد احلس أَدلُّ علَى ذَلك من حولَي، حصلَ لَه كَيت وكَيت، هم علَيه من البِدعِ املُخالفَة للشرعِ
  :قَائالً) بضائعِ التابوت في نتف من تارِيخِ حضرموت(الَّتي ذَكَرها ابن عبيد اِهللا السقَّاف في 

" ائَةالْم هذلِ هائي أَوف١٣٠٧(و ( َذأَخ)يلع دمحم بِن احلبيلِ) شعِ اَألوبِير نسٍ ميمخ را آخوِينس دلوالْم اَءةربِق ،
احلَق من  وأَهلُ، عظيم) نبأٌ(ويستدعي اَألعيانَ من أَقَاصي حضرموت ودوعنِ فَما دونها؛ فَأَنصت مع سذَاجة الْخلْقِ ـ 
 قَّافالس يلنِ عب انخيوعِ كَالمِ شمجي ما فركَرم هجِدا تكَم كذَل نع نياضر رغَي نرِيكفَّى بِاملُكَال املُنوهـ ١٣١٣املُت  

كَانَ أَولُ ما بدأَ بِه عمنا ، وفُشو الْمنكَرات، الرجالِ بِالنساِءوكَثْرة اختالط ، ولَما تضرر أَهلُ البِالد من ازدحامِ الغرباِء
لُ اجلَلِسنٍالفَاضحنِ ماِهللا ب دبلُ عورِ  ينِ احلُضع هيعطي نبِم رأَخكَا... الت ى لَقَدتح اظَمعت ررالضو دايزت رإِنَّ الش ثُم تد

 نم ةببِ حبوِ بِسدالب دأَحلِ وائى القَبدإِح نيةً بجثَ ضداعٍ أَحنِزلُ لائالقَب راحنتلِ(تجِيارالن (ودجاُهللا بِو لَّمال أَنْ سلَو 
 بِ وناصضِ الْمعضِ(بائع نيمالنِ سب (دعاسِ بالن نيوا بزجحبِ واطعلَى الْمفُوا عرأَنْ أَش.  

ى السلَد لَوِينِ عى بيحنِ ياِهللا ب دبلِ عيلُ اجلَلا الفَاضنمى ععس كذَل دنع بٍ(لْطَاننِ غَالورِ بصنم (عهنى ، فَي مادفَن
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وحزازات في النفُوسِ حتى أَنه لَما مات عمنا ، ك شيٌء في القُلُوبِفَحصلَ من ذَل  هـ١٣٠٧بِمنعه في تلْك السنة أَي 
 ةني سالِ  هـ١٣١٣فاللَّي نةً مدالٍ عع حائص رِهلَى قَبع عمس ،اجِيفاَألر بِه تي ا، كَثُرف عيأُشآلِ و ةجِه نم ةاملع

احلبيأَ :شدولعِ الْمني مف يِهعسل رِهي قَبف ذَّبعي هإِال، ن وا همو )دمحنِ مب كاربنِ اماِهللا ب دعوزِ سجنِ العبِاب وفرعالْم (
ح هأْسلَى ري علْقي وهدجوو كُوهسى أَمتح ولَةالد دبِيع نةٌ ماعمج هدصر نم مهوتفَي هتي قَامف زِيديل هفَتحبِل طِّيهغا يريص

ةرالِ اآلخرِج نم هأَن آهر!!  
يسلإِب سنخ كذَل دنع؟، وسيتنالر حضافْتى! " وهت٣/ ٧٣. (ان(  

  :يقُولُونَ) حجرٍ والريدوادي : (أَنهم إِذَا ميزوا زكَاةَ أَموالهِم بِنحوِ] ١٤٣[
مثَالً؛ وهذَا مبنِي علَى اعتقَاد أَنهم إِذَا فَعلُوا ذَلك يأْمنونَ ) حق اِهللا وحق الشيخِ سعيد(أَو ) هذَا لله وللشيخِ سعيد(

ونَ بِعابصإِال فَيو هِمالوأَم اتاهع همطَائي إِعف هِمتادع الَفَةخبِم خيوا الشباِهللا إِذَا أَغْض نم أَو هِمالوأَمو فُِسهِمي أَنف ةاه
 هنم هلُ أَناجلَاه مهوتا ياآلثَارِ إِلَى م ةبنِس عم ،قُّهحتساال يم " ... الَةرِس نى مهتان)املُهِمةنِييالد ٨ص) (ات (   

  :أَنَّ الزائرِين َألضرِحة أَوليائهِم يقُولُونَ عند إِقْبالهِم إِلَى الْمزورِ] ١٤٤[
 ا إِلَيكاهللا جِئْن يلا وي ***كيدي نيب با الذَّنطَطْنحو  

يحرم أَنْ يقَالَ عند ): "الْمهِمات الدينِية(منكرا لهذَا القَولِ في رِسالَته الْمسماة ) رحمه اُهللا(قَالَ الشيخ علي باصبرِين 
  :إِقْبالِ الزائرِين إِلَى الْمزورِ

 ا إِلَيكاهللا جِئْن يلا وي ***كيدي نيب با الذَّنطَطْنحو  
م كي ذَلا فمالكُلِّه نالً عوبِ فَضضِ الذُّنعي غَفْرِ بالً فخد امِ أَنَّ لَههورِ؛ ِإليزي الْمف لُوالغ الَى، نعقَالَ اُهللا ت قَدو) : نمو

كَمن ثَبتت لَه بشرى من ، وال ملْحقٍ بِه، عصومٍولما في ذَلك من الْجزمِ للْمزورِ بِالوِالية وهو غَير م) يغفر الذُّنوب إِال اُهللا
  :ولَقَد قُلْت لبعضِ العوامِ ونحن في ذَلك لَو يقُولُ الزائر، كَالعشرة الكرامِ، الْمعصومِ

  كوحطَطْنا الذَّنب بين يدي*** يا إِلَه الْخلْقِ جِئْنا إِلَيك 
  .لَكَانَ أَولَى

ابالقَ: فَأَج هرس ونكْنبِم ح؛ فَأَفْصلَه فَعشلَي يلى الوا أَتماىلَ إِنعت هجِيْء إِلَيي لَم رائرِإِنَّ الزلُوقِ ، اصخالْم ظَةالحم عم
  .لَم يجِد أَعلَم وال أَرحم وال أَلْطَف منه عز وجلَّ) الكَبِير(ولْو قَوِي نور بصيرته وراقَب اخلَالق ، احلَاضرِ

سنِ الوياته ذْفح ابوفَالص ةبِالوِالي كُومِ لَهحذَا الْملَى ها عضامٍ أَيهلَّ إِيحقَالِ مالْم كُونلنيِولَتي " الَةرِس نى مهتان
)اتاملُهِم ةنِيي٦ص) (الد(  

أَي للشيخِ (ولَه : "قَائالً) الشاملِ في تارِيخِ حضرموت ومخاليفها(احلَداد في  علَوِي بن طَاهرٍ: رسالَةَوقَد ذَكَر هذه ال
وأَرسلَ منها ، وعن وما وااله مخالفَةً للشرعِ أَو مؤديةً إِلَى مخالَفَتهرِسالَةٌ عدد فيها خصاالً فَاشيةً بين أَهلِ د) باصبرِين

  ):ثُم قَالَ... " (نسخاً لوالة اَألمرِ والكُبراِء 
ةالفُكَاه بلُ قَالخدا يممو:  
لْكت هالَتي رِسف ذَكَر ها: (أَنولَ العقَورِهغَيو يودمحِ العرِيضل هِمتارزِي دنمِ ع:(  

  وطَرحنا الذَّنب بين يديك*** يا ولي اهللا جِئْنا إِلَيك 
 وزجذَا ال يقُولُ... فَقَالَِ إنَّ هلَّ يجو زفَإِنَّ اَهللا ع:  
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)إِالَّ اللَّه وبالذُّن رفغن يمو(  
قَدو انلْدالب ننِ موعالَ دي أَعلا يم يف هيهن أَثَّر ،لَيهوا عا كَانيمف هونا ديمف اسالن يقبو.  

 لَداَء إِلَى بج هأَن ةرِيبالغ فَاتاداملُص نم قَعو قَدونَ(ودقَي (االس نم نياجِعر لَدلُ البلَ أَهفَأَقْبهِمونَ بِقَولدشنقَاِء يست:  
  وطَرحنا الذَّنب بين يديك*** يا ولي اهللا جِئْنا إِلَيك 

  :فَما كَانَ منه إِال أَنْ وعظَهم ونهاهم وقَالَ
، ولَم يظْهر لَُه أَنهم قَبِلُوا نصحه، فَسكَتوا علَى مضضٍ، ُهللاأَنَّ هذَا مخالف للشرعِ ولما في القُرآن وال يغفر الذَّنب إِال ا

هلَدا إِلَى باجِعر جرخو ،ع وقَطَ هفَس ارماغَ احلز ثَبا وفَلَم هكَبريل هارمح إِلَيه مقُد لَدالب فلَ إِلَى طَرصا ولَى فَلَم
  !اآلنَ كَفَروا! اآلنَ كَفَروا: فَقَام ينفُض ثَوبه من الترابِ ويقُولُ، هناك من يراه من أَهلِ البلَدو، اَألرضِ

لَيهع ما هلَى مونَ عرصيس مهأَن قُولُونَ، أَييو:  
الشاملِ في تارِيخِ (انتهى بِتصرف يِسيرٍ من "؟ !صرِيف الشيخِ سعيدوإِنما هذَا من ت، لَو كَانَ علَى احلَق لَما سقَطَ

  ).٢٩٨(ص ) حضرموت ومخاليفها
  :قَولُ بعض أَوليائهِم وكبرائهِم لمحبيهِم وسائليهِم ومرِيديهِم] ١٤٥[
)ي ضفو فَةدي الغف تانِيأَنلِ ):مذَا القَوا لَهركنالذِّكْرِ م ابِقَةالس هالَترِس ياُهللا ـ ف همحرِين ـ رباصب خيقَالَ الش" : نم

دقتعلِ الْمقَوا لابوج نيقَدتعضِ الْمعلُ بقَو ماترحالْم:  
"ةي بِاجلَناَهللا ل عاد:! )ي الغف تانِيأَنمض يف أَو فَةد ( ىهتان)١٦ص(  
]١٤٦ [باُء القِاببِن،عضوو هِمايِخشمو هِمائيلأَو نم نيظَّمعورِ الْملَى قُبع ابِيتواُهللا: الت همحر كْرِيالب الحقَالَ ص :  
" ...ونَ القنبلَوِي يآلِ بِاع ضعب عرثُ شيا حلِ بِهسوالتقَابِرِ والْم لْكيسِ تقْدإِلَى ت اسونَ النعدوي ماهتولَى مع ابب

  .وتقْدميِ النذُورِ والقَرابِني لَها
م ويتوسلُونَ إِلَيهِم في قَضاِء احلَاجات هكَذَا أَصبح احلَضارِم يقَدسونَ الباعلَوِي اَألحياَء منهم واَألموات ويتبركُونَ بِهِ

ن الذُّنوبِ ودفْعِ اخلُطُوبِ وتفْرِيجِ ويقَدمونَ القَرابِني والنذُور لموتاهم لجلْبِ الرزقِ وإِطَالَة العمرِ وإِزالَة الْمرضِ وغُفْرا
منه الطِّباع  يمقُته الدين والعقْلُ ويصرح بِبطْالنِه الكتاب والسنةُ وتأْباه النفُوس العليةُ وتنفُر وغَيرِ ذَلك مما ربِالكُ

لناسِ وتسميمِ أَفْكَارِهم بِما يقُصونه علَيهِم من ثُم إِنهم لَم يكْتفُوا بِذَلك فَقَد أَلَّف بعضهم كُتبا لتضليلِ عقُولِ ا .السليمةُ
 وبِ هالكُت لْكت مأَهو ةيوتنى الكَهاوعالدو ةيافاخلُر اتكَاياحل))وِيالر عرشالْم " (( ى منهتان) وتمرضارِيخِ حت

  .)٩٩/ ١). (السياسي
هبِينا: تآلُ ب كي ذَلف مكَهارش فَقَد اببوا القنب ينالَّذ مه مهدحونَ ولَوِيالع كُني لَمو مهرغَيي وودمآلُ العو ادبع.  

 ةني سف نيلَوِيالع نم رِينأَختالْم دأَح أَلَّف قَدا ١٤١٥واهمالَةً سهـ رِس)فْعر  فْعدأْسِ واسِالببااللْت  وتابكْمِ التح نع
  !واُهللا الْمستعانُ) ٢٩ص (ولَخص ذَلك بِما يشبه الْهذَيانَ في آخرِ الرسالَة ، لَبس فيها وخلَّطَ) واِإللْباسِ

كْمِ وح نا عضاِهللا أَي يدبع ناب كَلَّمت قَدووتمرضي حورِ فلَى القُبع ابِيتاوعِ التض ، اتوحفُت نع هيثدضِ حرعي مفَقَالَ ف
لَى يد وكَانَ أَكْثَر فُتوحه ع، حساَء والعروض والقَطيف واحلجاز وغَيرهافَافْتتح نجدا واَأل: "الْملك عبد العزِيزِ رحمه اُهللا

ولَم يهلكُوا حرثًا ، ولَم يؤذُوا أَحدا في حالٍ وال مالٍ، هـ فَامتلَكُوا البِالد ١٢٢٩ابنِه وقَائده العظيمِ سعود املتوفَّى سنةَ
ما ذَكَره ابن ) وتبضائع التاب: يعنِي بِاَألصلِ(ت في اَألصلِ وقَد قرر، وأَبعدوا التوابِيت، وإِنما أَخربوا القباب، وال نسالً
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  )٨١(ص ) إِدام القُوت(اهـ " من حرمة التوابِيت العبادي قَاسمٍ
سنةَ ) مشطَةَ(ابنِ حفيظ في الروضة بِمقْبرةَ هو ما وضع علَى ضرِيحِ جِد  فيما أَعلَم وآخر تابوت وضعته الصوفيةُ

١٤٢٢بِهشلَى خع ةراحملَفْو ةابتقْشِ الكي نف وا هة، هـ كَمقَام نم أَكْثَر هفَاعتلُغُ اربيو.  
وكَذَا السقيفَة الَّتي علَى قَبرِ ، تي علَى قَبرِ الفَقيه املُقَدمِ ومن جاورهوقَد كَانَ هناك من العلَوِيني من ينكر بِناَء السقيفَة الَّ

هراوج نمو اداحلَد ،كةَ ذَليعبِد دقتعيكْرِ، وو بأَب خيالش مهنمو رِِداخل يلنِ عاِهللا ب دبنِ عب نفَّى سوتهـ ١٣١٢ةَ الْم
اتى متا حملُهخدكَانَ ال يو.  
لَوِيع نب رمع خيقَالَ الشالكَاف و  ابِهتي كا(فايوي الزا فايبالْخ:(  

وصارت عقيدتهم في ذَلك كَعقيدة ، بِنايةَ السقيفَتنيِ... وهكَذَا كَانَ إِذْ ذَاك كَثير من علَماِء ترِيم وشيوخها ينكرونَ "
  ).١٢٠ـ ١١٩(ص . انتهى" الشيخِ أَبِي بكْرِ اخلرِد املَذْكُور 
  .ور علَوِي بن عبد الرحمنِ املَشه): ٢/١٦٦(ص) بضائعِ التابوت(وذَكَر منهم ابن عبيد اِهللا في 

 وه متخا نا بِمالَقَنه يعافالش يهالفَق ابن حاهلَ رٍجيتمي ي ف)الزرِاجِِِو نِع اجالكَ بِاَتبرِائ(:  
 علَيها، السرجِ وإِيقَاد مساجِد، الْقُبورِ اتخاذُ: والتسعونَ والثَّامنةُ والسابِعةُ والسادسةُ والْخامسةُ والرابِعةُ الثَّالثَةُ الْكَبِريةُ( 

 رضي مالك بنِ كَعبِ عن بِه بأْس ال بِسند الطَّبرانِي أَخرج)  إلَيها ةُوالصال مها،واستال بِها، والطَّواف أَوثَانا، واتخاذُها
اللَّه هني{ :قَالَ عدهع كُمبِيلَ بِنقَب هفَاتسِ ومالٍ بِخته لَيعمقُولُ فَسي :هإن لَم كُني بِيإال ن لَهيلٌ ولخ نم هتإِنَّ أُمي ويللخ 
 وإِني مساجِد أَنبِيائهِم قُبور يتخذُونَ كَانوا قَبلَكُم الْأُمم وإِنَّ أَال خليال، صاحبكُم اتخذَ اللَّه وإِنَّ قُحافَةَ، أَبِي بن بكْرٍ أَبو

اكُمهأَن نع ،كذَل مي اللَّهإن تلَّغثَلَاثَ ب ،اترم قَالَ ثُم ماللَّه دهثَلَاثَ اش اتريثَ}  مدالْح.  
انِيرالطَّبلُّوا ال{  وصرٍ، إلَى تال قَبلُّوا وصلَى ترٍ عقَب {.  

دمأَحو وأَبد واود يذمرالتو يائسالنو نابو هاجم نابانَ وبح ننِ عاسٍ اببع يضر ا اللَّهمهنع:  
}نولُ لَعسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو اترائورِ زالْقُب ينذختالْما وهلَيع اجِدسالْم جرالسو  {.  

ملسمإِنَّ أَال{ : وو نكَانَ م لَكُموا قَبذُونَ كَانختي ورقُب هِمائبِيأَن اجِدسي مفَإِن اكُمهأَن نع كذَل  {.  
دمأَحإنَّ{ : و نارِ مراسِ شالن نم مرِكُهدةُ تاعالس مهاُء ويأَح ، يناَلَّذذُونَ وختي ورالْقُب اجِدسم  {.  
دمأَحو وأَبد واود يذمرالتو نابو هاجم ماكالْحو : }ضا اَألركُلُّه جِدسةَ إال مرقْبالْم اممالْحو  {.  

انخيالشو وأَبد واولَ{: دقَات اللَّه ودهالْي خذُواات ورقُب هِمائبِيأَن اجِدسم  {.  
دمأَحو نةَ، عامأُس دمأَحو ،انخيالشو يائسالنو نةَ عشائنِ عاباسٍ وبع، ملسمو نةَ أَبِي عريره :]نلَع اللَّه ودهالْي 

  ] مساجِد أَنبِيائهِم قُبور اتخذُوا والنصارى
دمأَحو انخيالشو يائسالنو :}ككَانَ إذَا أُولَئ يهِملُ فجالر حالالص اتا فَمونلَى بع رِها، قَبجِدسوا مروصو يهف لْكت 
روالص كأُولَئ اررلْقِ شالْخ دنع اللَّه موي ةاميالْق [ .  
ابوانَ نبح نسٍ عى{ : أَنهلَّى نص اللَّه هلَيع لَّمسو نع لَاةورِ إلَى الصالْقُب{.  

دمأَحو انِيرالطَّبإنَّ{ : و نارِ مراسِ شالن نم مرِكُهدةُ تاعالس مهاُء ويأَح ، نمذُ وختي ورالْقُب اجِدسم {.  
نابو دعإنَّ أَال{ : س نكَانَ م لَكُموا قَبذُونَ كَانختي ورقُب هِمائبِيأَن يهِمحالصو اجِدسذُوا فَال مختت ورالْقُب اجِدسي مفَإِن 

اكُمهأَن نع كذَل {.دبعاقِ وزالر }َّإن نم راسِ شالن نذُ مختو يالْقُبر اجِدسم {.  
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  .} تعالَى اللَّه فَلَعنهم مساجِد أَنبِيائهِم قُبور اتخذُوا إسرائيلَ بنو كَانت{: وأَيضا
بِيهنت :دع هذه ةتالس نرِ مائالْكَب قَعي وضِ كَلَامِ فعب ةيعافالش هكَأَنذَ وأَخ كذَل مته امذَكَر نم هذاَأل ه،يثادح هجوو 
ذأَخ اذخرِ اتا الْقَبجِدسا مهنم ،حاضَأل وهن نلُع نلَ مفَع كورِ ذَلبِقُب هائبِيلَ أَنعجو نلَ مفَع كورِ ذَلبِقُب هائلَحص رلْقِ شالْخ 
دنع اللَّه موي يالْق،ةام يهفَف يرذحا تا لَني كَمف ةايرِو : }ذِّرحا يوا معنص { :أَي ذِّرحي هتأُم هلبِقَو ملَه كذَل نوا أَنْ معنصي 

 مكَرر"  إلَيها والصلَاةُ" فَقَولُه وحينئذ إلَيه، أَو يهعلَ الصلَاةُ معناه مسجِدا الْقَبرِ واتخاذُ لُعنوا؛ كَما فَيلْعنوا أُولَئك كَصنعِ
 اكَم ولي أَو نبِي من معظَّمٍ قَبر الْقَبر كَانَ إنْ خذُاَأل هذَا يتجه إنما نعم ، فَقَطْ علَيها ةُالصال مساجِد بِاتخاذها يراد أَنْ إال

تارأَش هةُ إلَيايكَانَ إذَا{: رِو يهِملُ فجالر حالالص  {نمو ا قَالَ ثَمنابحأَص : }مرحال تورِ إلَى ةُالصاِءاَأل قُببِياَأل ناِءويلو 
 عظَامواِإل التبرك علَيه - ةُالصال ومثْلُها - إلَيه ةبِالصال يقْصد نْوأَ معظَّمٍ قَبر يكُونَ أَنْ شيئَينِ فَاشترطُوا}  وإِعظَاما تبركًا

 كَإِيقَاد للْقَبرِ تعظيمٍ كُلَّ ذَلك علَى قَاس وكَأَنه علمت، لما الْمذْكُورة حاديثاَأل من ظَاهر كَبِريةً الْفعلِ هذَا وكَونُ ،
 آنِفًا الْمذْكُورِ الْحديث في صرح وقَد سيما بعيد، غَير أَخذٌ وهو كَذَلك بِه والطَّواف بِه، وتبركًا لَه تعظيما علَيه السرجِ
  .الْقَبرِ بِذي وتبركًا تعظيما بِه يقْصد لَم إذَا ما علَى ذَلك اهةبِكَر أَصحابِنا قَولُ فَيحملُ سرجا، الْقَبرِ علَى اتخذَ من بِلَعنِ
 ظِّموهتع ال أَي}  بعدي يعبد وثَنا قَبرِي تتخذُوا ال{:  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى بِقَوله عنه النهي فَجاَء أَوثَانا اتخاذُها وأَما

يمظعت رِكُمغَي ثَانِهِمأَول ودجبِالس لَه أَو وِهحفَإِنْ ، ن ادأَر كاِإل ذَلامم هلا{:  بِقَواذُهختاا وثَانذَا}  أَوى هنعالْم جِها اُتم قَالَه 
نأَنَّ م كةٌ ذَللْ كَبِريب كُفْر ،هطرإِنْ بِشو أَرأَنَّ اد طْلَقيمِ مظعي التالَّذ ذَنْ لَمؤي يهةٌ فكَبِري يهفَف ،دعب معقَالَ ن ضعب 

ابِلَةنالْح :دلِ قَصجال الرةَالص دنرِ عكًا الْقَبربتا مبِه نيع ةادحالْم لَّهل هولسرو ، اعدإِبينٍ ود أْ لَمذَنْي بِه يِ اللَّههلنا لهنع 
ا ثُماعمفَإِنَّ ، إج ظَمأَع اتمرحابِ الْمبأَسو كرال الشا ةُالصهدنا عاذُهختاو اجِدسم ا أَوهاؤا بِنهلَيع.  

 فَاعله، لَعن وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي عن تواتر فعلٍ تجوِيز الْعلَماِءبِ يظَن ال إذْ ذَلك غَيرِ علَى محمولٌ بِالْكَراهة والْقَولُ
جِبتةُ ورادبا الْمهمدهمِ لدهابِ وبي الْقلَى الَّتورِ عإذْ الْقُب يه رأَض نم جِدسارِ مراالَ الضهن تسلَ أُسىع ةيصعولِ مسر 
لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسَأل وهى نهن نع كذَل رأَملَّى وص اللَّه هلَيع لَّمسمِ ودورِ بِهالْقُب ،رِفَةشالْم جِبتالَةُ ويلٍ كُلِّ إزدنق 
اجٍ أَورلَى سرٍ علَا قَبو حصي قْفُهذْ ونوهى "رهت٣٨٤ص ( ان(.  
]١٤٧ [هِمائيلأَوو هِماتاديمِ سظعي تف لُوالغ:  

في علي ، من غُلُو باطُوِيحِ الشحرِي وطَائفَته) ٢٤٩(ص ) بضائعِ التابوت(ومن ذَلك ما ذَكَره ابن عبيد اِهللا السقَّاف في 
نِ مبمحد احلبهيمظعتو يش ، مهى أَنت؛ حامِ بِهاِإلقْسو اثَةغتلَى االسارِ عغعِ الصطَبو " ملَه فلحي نقُونَ مدصوا ال يكَان
أَو بِحياته؛ َألنه ال يتصور أَنْ يكْذب في الْحلف بِه مع ولَكنهم ال يرتابونَ فيمن يحلف منهم لَهم بِاسمِ السيد علي ، بِاِهللا

  "؟ !ذبِه إِذَا حلَف بِاهللاقَوة احتمالِ كَ
 ]١٤٨ [هِمترضي حف لَيهبِرِج لَدالو إِذَا قَلَّع مهيِ، أَنهالن دأَش كذَل نع هوهن ،وا بِهاحصو نيلقَائ :ةَ أَبِيكالمس!!  

يعقْلالتو :طْنِهلَى بع لَدالو طَجِعضأَنْ ي وا، همكُهرحيو لَيهرِج فَعري ثُم(  
أَنه سبب لموت اَألبِ؛ فَهذَا من الطِّيرة أَما التشاؤم بِالتقْليعِ و، واالضطجاع علَى البطْنِ منهِي عنه؛ َألنه ضجعةُ أَهلِ النارِ

  .الْمنهِي عنها
هِمائمثْلِ أَسبِم مهفَادأَح ةيمست ناِء مضِ اآلبعب ماؤشت كذَل نمـ و ،هِمفَاتوا لببكُونُ سي كونَ أَنَّ ذَلمعزيلُّصِ ، وخالتو

مهنماتإِال إِذَا م همونَ بِاسمسال ي كذَلعانُ. ؛ فَلتساُهللا الْمو!!  
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هدج أَو مِ أَبِيهى بِاسمست نم لَفالس نم كَمو ،عمذَ ولء كيش هرضي لَمهنا اُهللا مافَانلُ عاجلَه هن؛ لَك!  
فَيصيحونَ بِمن مر فَوقَه ، الْمرور فَوق الصبِي الصغريِ يؤثِّر في نموه؛ فَيجعلُه ال يكْبر وال ينمو أَنهم يظُنونَ أَنَّ ]١٤٩[

هِمتجبِلَه نيلر: قَائكْباد يا عر مكْبي ادا عم!!  
  !!حقيقَةَ لَها وهذَا من أَوهامهِم وخرافَاتهِم الَّتي ال

  !!إِنَّ الْجِن يتصارعونَ: قَالُوا، أَنهم إِذَا رأَوا للريحِ إِعصارا شديدا] ١٥٠[
ُألمته؛ ) ى اُهللا علَيه وسلَّمصلَّ(والسنةُ إِذَا هبت الريح أَنْ يقُولَ الْمرُء ما علَّمه رسولُ اِهللا ، دليلَ علَيه وهو قَولٌ باطلٌ ال

هعامي جف يذمرالتو هدنسي مف دمى أَحور الَّلفْ، فَقَدبٍونِ كَعب يأُب نع قَالَ ظُ لَه هناُهللا ع يضولُ اِهللا : رسلَّى (قَالَ رص
لَّمسو لَيهاُهللا ع" :(حيوا الربسونَ فَقُولُواال تهكْرا تم متأَيحِ: ؛ فَإِذَا ريالر هذرِ هيخ نم أَلُكسا نإِن ما، الَّلههيا فرِ ميخو ،

بِه ترا أُمرِ ميخحِ، ويالر هذه رش نم وذُ بِكعنو ، بِه ترا أُمم رشيح"وحص نسيثٌ حدح.  
]١٥١[ لَى غَريِههِم عاهأَفو نم اتمقُونَ كَلطلنيِ؛ فَيبِالع ابةونَ باِإلصرفاختا ياسأُن وتمضربِ حي غَرم إِذَا أنَّ ف

وربما عرِف بعضهِم ، هاولَهم في ذَلك وقَائع وحكَايات يطُولُ ذكْر. أَعجبهم شيٌء دونَ تبرِيك وذكْرِ اسمِ اِهللا عز وجلَّ
  !بِأَنه ييبس اخلضراَء؛ أَي الشجرة
ادبسنِ العحالْم ةُ عبدالمقالَ الع:  

 "ظْرالن هذه علُ محصفي ،صٍ إِلَيهخظَرِ شةَ نيجترٍ نرض نصٍ مخشلُ لحصا يم ونيِ، وهةُ بالعاباِإلصبِو ة رراِهللا ض إِذْن
ا يعجِبه يذْكُر اَهللا ويدعو بِالْمعيِنِ بِسببِ الْحسد الَّذي يكُونُ في العائنِ، وقَد جاَءت السنةُ بِأَنَّ اِإلنسانَ إِذَا رأَى شيئً

وقَالَ الشيخ ). شرحِ سننِ أَبِي داود(انتهى من "منه بِإِذْن اِهللا  بِالبركَة لصاحبِه، ويكُونُ ذَلك سببا لعدمِ حصولِ الضررِ
  : مبيناً حكْم العني) أَعالمِ السنة املنشورة(حافظُ بن أَحمد احلكَمي يف 

"وسلَّم صلَّى اُهللا عليه بِيقالَ الن وقَد :»قح ٧(» العني (  
  : ى صلَّى اُهللا عليه وسلَّم جارِيةً في وجهِها سفْعةً فَقَالَورأَ

أَمرنِي النبِي صلَّى اُهللا عليه وسلَّم أَو أَمر النيب صلَّى «: ، وقَالَت عائشةُ رضي اُهللا عنها)٨(» استرقُوا لَها فَإِنَّ بِها النظْرةَ"
لَّموس نيِ اُهللا عليهن العقَى مرتس٩(» أَنْ ي (  

لَّموس لَّى اُهللا عليهوقَالَ ص :»ةمنيٍ أَو حع نةَ إِال مقْيةٌ، ) ١٠(» ال رريا كَثنا ذَكَرم يثُ غَريادا أَحيهيحِ، وفحوكُلُّها يف الص
} وإِنْ يكَاد الَّذين كَفَروا لَيزلقُونك بِأَبصارِهم لَما سمعوا الذِّكْر{: ه عز وجلَّوال تأْثري لَها إِال بِإِذْن اِهللا، وقَد فُسر بِها قَولُ

  .انتهى" عن كَثريٍ من السلَف رضي اُهللا عنهم

 !متت حبمد اهللا وامتنانه                                                    
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