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CXv d-_o-DÂ B-JnÀ am-kw. ssi-Jv Po-em\n(d)sb-t¸m-se I-gnªp-t]m-b a-lm³-am-
sc-bpw Hu-en-bm-¡-sfbpw kzm-en-lo-§-sfbpw kv-a-cn-¡-p-Ibpw A-hÀ-¡v th-−n {]mÀ- 
Yn-¡p-I-bpw sN-t¿-− amkw. 

C-Xp-]-d-bp-t¼mÄ Nne-À kw-i-bn-¡m-dp−v, I-gn-ªIm-e a-lm³-am-sc C-{X kv-a-cn-t¡-
−-Xp-t−m? A-hÀ ]-d-bp¶-Xv tIÄ-t¡-−-Xp-t−m? C-kvv-em-anÂ 4 {]-am-W-§-fm-
WtÃm D-Å-Xv; JpÀ-B³, kp-¶¯v, Jn-bmkv, C-Pv-amAv. ap³-Km-an-IÄ Zo-\n-sâ {]-
amW-§-sfm-¶p-aÃ-tÃm. 

F-¶mÂ \mw Xn-cn-̈ -dn-bpI, Cu N-XpÀ-{]-am-W-§Ä \-ap-¡v ssI-amdn-b ap³-Km-an-
IÄ¡pw Zo-\nÂ {]ap-J Øm-\-ap−v, F§s\-sb-¶v t\m-¡mw.  

F§-s\ Po-hn-¡-W-sa-¶v ]Tn-̧ n-¡m-\m-WtÃm AÃm-lp {]-hm-NI-³amsc \n-tbm-Kn-
¡p-¶Xv. BZ-an(A)s\bpw l-Æm(d)sbbpw `q-an-bn-te-¡v ]-d-ª-b-̈ -t¸mÄ AÃm-lp 
]-d-ªp:   

َها َجِميًعا فَِإما يَْأتِيَـنُكْم ِمني ُهًدى َفَمْن تَِبَع ُهَداَي َفَال َخْوٌف عَ   -ا���رة-  َلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزنُونقـُْلَنا اْهِبُطوا ِمنـْ

C-XnÂ ]d-ª ‘lpZm' {]-hm-N-I³-am-cm-Wv.    

ــــا : مــــــا روي عــــــن أبــــــي العاليــــــة أن المــــــراد مــــــن الهــــــدي األنبيــــــاء...  وجــــــوه» الهــــــدي«المســــــألة الثالثــــــة : فــــــي    وثانيهــ
 (جاللين)  كتاب ورسول(رازي)    

C¯-cw {]-hm-N-I³-am-sc FÃm bp-K-§-fnepw AÃm-lp \n-tbm-Kn-̈ p-sIm-−n-cn-¡pw.    

  فاطر)ِإنا َأْرَسْلَناَك بِاْلَحق َبِشيًرا َونَِذيًرا َوِإْن ِمْن ُأمٍة ِإال َخَال ِفيَها نَِذيٌر (
 

kam-\ ]-cm-aÀ-iw- JpÀ-B-\n-se \n-ch-[n Ø-e-§-fn-ep−v (apÂ¡v 8, am-CZ 19, d-AvZv 
7, \-lvv-ev 136). ]t£, A-́ y-{]-hm-N-I\m-b ap-l½-Zv \_n(kz)bp-sS ti-jw a-säm-cp 
\-_n h-cm-\nÃ. A-hn-S-t¯-¡v NmÀ-̄ -s¸-« H-cp \m-aw X-s¶ B-Jn-_v F-¶m-W-tÃm.     

  َعْن ُمَحمِد ْبِن ُجبَـْيِر ْبِن ُمْطِعٍم َعْن أَبِيِه َرِضَي اللُه َعْنُه قَالَ 
ــــٌد َوَأْحَمــــُد َوأَنَــــا اْلَمــــاِحي الــــِذي يَْمُحــــو اللــــُه بِــــي قَــــاَل َرُســــوُل اللــــِه َصــــلى  َم لِــــي َخْمَســــُة َأْســــَماٍء أَنَــــا ُمَحمــــُه َعَلْيــــِه َوَســــلالل

ـــبُ  َـــا اْلَعاِق ـــَدِمي َوأَن ـــى َق َـــا اْلَحاِشـــُر الـــِذي ُيْحَشـــُر النـــاُس َعَل ـــَر َوأَن ـــذي  و فـــي حـــديث اخـــر (بخـــاري)  اْلُكْف ـــا العاقـــب ال "أن
  نبي بعدي".ال 

 

{]-hm-NI-\v {]m-b-]qÀ-̄ nbm-b B¬-a-¡-fnÃm-Xn-cp-¶-Xn-sâ ]n-¶n-epÅ bpàn (ln-
¡v-a¯v) X-s¶ C-Xm-bn-cp-¶p.    

روى أحمــــد وابــــن ماجــــة عــــن أنــــس وعــــن ابــــن عبــــاس رضــــي اهللا عنهمــــا أن النبــــي صــــلى اهللا عليــــه وســــلم قــــال فــــي ابنــــه 
إبــــراهيم عليــــه الســــالم : لــــو عــــاش لكــــان صــــديقاً نبيــــاً وللبخــــاري نحــــوه عــــن البــــراء بــــن عــــازب. وللبخــــاري مــــن حــــديث 
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  ه وســـــلم نبـــــي لعـــــاش ابنـــــه ولكـــــن ال نبـــــي بعـــــده" ابـــــن أبـــــي أوفـــــى : "لـــــو قضـــــي أن يكـــــون بعـــــد محمـــــد صـــــلى اهللا عليـــــ
 .وروى عطاء عن ابن عباس رضي اهللا عنه : لما حكم أنه ال نبي بعده لم يعطه ولداً ذكراً يصير رجالً 

A-§-s\-bm-sW-¦nÂ C-hn-sS H-cp kwi-bw D-S-se-Sp-¡p¶p: {]-hm-N-I(kz)\p ti-jw 
I-S-¶p-h-cm-\n-cn-¡p-¶ \n-ch-[n bp-K-§Ä-¡v B-cm-Wv h-gn-Im-Wn¨p-sIm-Sp-¡p-I? C-Xn-
\v A-hnS-¶v a-dp]-Sn ]-d-bp¶-Xp t\m-¡p-I.     

  دثُ َعْن فـَُراٍت اْلَقزاِز قَاَل َسِمْعُت أَبَا َحازٍِم قَاَل قَاَعْدُت أَبَا ُهَريـَْرَة َخْمَس ِسِنيَن َفَسِمْعُتُه ُيحَ 
ـــاُء ُكلَمـــا َهَلـــكَ  ـــو ِإْســـَرائِيَل َتُسوُســـُهْم اْألَنِْبَي ـــاَل َكانَـــْت بـَُن ـــِه َوَســـلَم َق ـــي  َعـــْن النِبـــي َصـــلى اللـــُه َعَلْي ـــي َوِإنـــُه َال نَِب ـــي َخَلَفـــُه نَِب نَِب

ــــُروَن قَــــاُلوا َفَمــــا تَْأُمُرنَــــا قَــــاَل فُــــ َعــــِة اْألَوِل فَــــاْألَوِل َأْعطُــــوُهْم َحقُهــــْم فَــــِإن اللــــَه َســــائُِلُهْم بـَْعــــِدي َوَســــَيُكوُن ُخَلَفــــاُء فـََيْكثـُ وا بِبَـيـْ
  (بخاري)  َعما اْستَـْرَعاُهمْ 

 

C-Xn-se c-−p ]-cm-aÀ-i-§Ä {]-tXy-Iw {i-t²-b-amWv. H-¶v, Jp-e-̂ mAv. {]-Xn-]p-cp-
j³amÀ F-¶m-Wv C-Xn-sâ AÀ°w. A-Yhm, Xn-cp-ta-\n(kz)bp-sS A-tX [À-aw A-\p-
jvTn-̈ p-sIm-−n-cn-¡p-¶-hÀ. Jp-e-̂ m-D-I-fp-sS tPm-en {]-hm-N-I³-am-cp-tS-Xv X-s¶-

bmWv. ‘D-eam-D D½-̄ o I A-¼nbm-C _-\o C-kv-dm-Cu-Â'  F-¶ {]-Nm-c-ap-Å \-_n-
h-N-\w C-Xm-Wv kq-Nn-̧ n-¡p-¶Xv. JpÀB³ 5:32 s\ hym-Jym-\n-̈ p-sIm-−v ap-̂ -Ên-dp-
IÄ ]-d-bp-¶p:    

ا وباطًنـــــا ، وهـــــم ورثتـــــه فـــــي الظـــــاهر حمديـــــة مـــــن يقـــــوم بـــــأمر دينهـــــا ، ظـــــاهر اإلشـــــارة : قـــــد قـــــيض اهللا لهـــــذه األمـــــة الم
كأنبيـــــاء بنـــــي إســـــرائيل ، فلكـــــل زمـــــان رجـــــال يقومـــــون بالشـــــريعة الظـــــاهرة وهـــــم والبـــــاطن ، وفـــــي الخبـــــر : علمـــــاء أمتـــــي  

ــــه الحجــــة ، وهللا  ــــين قامــــت علي ــــاء ، فمــــن قصــــر فــــي الجهت ــــة الباطنــــة ، وهــــم األولي العلمــــاء ، ورجــــال يقومــــون بالحقيق
  )(البحر المديد  الحجة البالغة ، فمن أسرف أو طغى أدبته الشريعة وأبعدته الحقيقة. وباهللا التوفيق

 

C-amw dmknX-§Ä X-sâ X-̂ v-ko-dnÂ D-²-cn-¡p-¶ Nn-e l-Zo-kp-IÄ:    

 

ــــدنيا ســــم اهللا  ــــه وخليفــــة رســــوله وال ــــة كتاب ــــي أرضــــه وخليف ــــة اهللا ف ــــالمعروف ونهــــى عــــن المنكــــر فهــــو خليف ــــر ب " مــــن أم
  "العالم نبي لم يوح إليه"  القتال لعباده فخذوا منها بقدر السم في األدوية لعلكم تنجون "

العلمـــــاء فكأنمـــــا صـــــلى خلـــــف نبـــــي مـــــن " مـــــن صـــــلى خلـــــف عـــــالم مـــــن  " العلمـــــاء مفـــــاتيح الجنـــــة وخلفـــــاء األنبيـــــاء "
  األنبياء "

 

\mw P-\-§-fp-sS taÂ \m-sf km-£n-I-fmIpw F-¶v JpÀ-B³ ]-d-ªn-«p-−-tÃm. b-
YmÀ-Y-̄ nÂ {]-hm-NI³-am-cm-Wv km-£n-Ifm-tI−Xv (\n-km-Av 41). ]n-s¶ \½-sf 
F´n\v km-£n-I-fm-¡p¶p? a-p-XhÃn i-Av-dm-hn ]-d-bp-¶p:     
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ـــْن ســـبقك  ـــك علـــى َم ـــه ، وأنـــت شـــهيد علـــى هـــذه األمـــة أنـــك قـــد بلغتهـــا ، لكـــن مْيزُت إذن : كـــل رســـول شـــهيد علـــى أمت
ــــذين  ــــاء ال ــــف األنبي ــــك مــــن يخل ــــن أمت ــــذلك ســــأجعل م ــــي بعــــدك؛ ول ــــال نب ــــك الرســــل أن تكــــون خــــاتمهم ، ف مــــن إخوان

  هم .يأتون بعد الرسل في مهمت
  » ماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل عل« لذلك جاء في الحديث الشريف قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 

ــــي الــــبالغ ، وهــــذا معنــــى {  ــــاء ف ــــوم بمهمــــة األنبي ــــْن يق ــــة محمــــد أْن يوجــــد فيــــه َم ــــي أم إذن : ضــــمن الحــــق ســــبحانه ف
  (تفسير شعراوي) ]  143لَتُكونُوْا ُشَهَدآَء َعَلى الناس . . . } [ البقرة : 

 

 

taÂ ]-d-b-s¸-« l-Zo-kn-se {i-t²-bam-b c-−ma-s¯ ]Zw I-ko-dq-\ F-¶XmWv. 
AYhm, {]-hm-NI-sâ {]-Xn-]p-cp-j-³-amÀ \n-c-h-[n-bp-−m-Ipw. F-s -́¦nepw H-cp A-̀ n-
{]m-b hy-Xym-kw h-¶mÂ C-hÀ ]-d-bp¶-Xv tIÄ-¡-Ww.    

ــــْن َأْدَرَك ذَ  ــــَالَلٌة َفَم ــــوِر فَِإنـَهــــا َض ــــَدثَاِت اْألُُم ــــِديَن اْلَمْهــــِدييَن َوِإيــــاُكْم َوُمْح ــــاِء الراِش ــــنِتي َوُســــنِة اْلُخَلَف ــــِه ِبُس َعَلْي ــــْنُكْم فـَ لِــــَك ِم
َها بِالنـَواِجذِ    (ترمذي)  َعضوا َعَليـْ

ــــ ْســــَالم اْلُمْجَتِه ــــة اْإلِ ــــْن أَئِم ــــْن َســــاَر ِســــيَرتهْم ِم ــــْم َوَم َــــْل ُه ُهْم َوِقيــــَل ب ــــنـْ ــــة َرِضــــَي اللــــه َع ــــْم اْألَْربـََع ــــي اْألَْحَكــــام ِقيــــَل ُه ِديَن ِف
ــــــ ــــــق ِإَل ين َوِإْرَشــــــاد اْلَخْل ــــــاء الــــــد ــــــي ِإْعــــــَالء اْلَحــــــّق َوِإْحَي ــــــَالم ِف ــــــَالة َوالس ــــــِه الص ــــــِإنـُهْم ُخَلَفــــــاء الرُســــــول َعَلْي ــــــَراط َف ى الص

  (حاشية السندي علي ابن ماجة)  اْلُمْسَتِقيم
 

C-§-s\ {]-hm-N-I hn-tbm-K-̄ n-\p ti-jw A-hn-Sp-s¯ ZuXyw \nÀ-Æ-ln¨h-cm-
Wv/\nÀ-Æ-ln-¡p-¶-h-cm-Wv Hu-en-bm-¡fpw k-e-̂ p-Êzm-en-lo-§-fpw. C-h-cp-sS ]m-c-¼-
cy-̄ nÂ A-[n-jvTn-X-am-b- amÀ-K-̄ nÂ tNÀ-t¡W-ta F-¶mWv Hmtcm ^m-Xn-l-bn-eq-
sSbpw \mw AÃm-lp-hn-t\m-Sv tX-Sp-¶Xv (^m-Xn-l 6,7). ap³-Km-a-n-IÄ-¡v Zo-\n-Â {]-
tXy-I Øm\ap-s−¶v Xu-_ 100 Dw hm-Jn-A 10 Dw ]Tn-̧ n-¡p-¶p. \m-sf ]-c-temI-
¯v kzÀ-¤m-hIm-inIÄ, \-c-Im-h-Im-in-IÄ F-¶n-hÀ-¡v ]pd-sa ap³-Km-an-IÄ- F¶ H-
cp ]-Z-hn Iq-Sn-bp-s−-¶m-Wv hmJn-A kq-Nn-̧ n-¡p-¶Xv. 

أنــــس: الســــابقون إلــــى إجابــــة الرســــول صــــلى اهللا عليــــه وســــلم قــــال الربيــــع بــــن   وقــــال عكرمــــة: الســــابقون إلــــى اإلســــالم.
ــــى. ــــة فــــي العقب ــــى الجن ــــدنيا هــــم الســــابقون إل ــــاِبُقوَن } أي: مــــن كــــل   فــــي ال ــــاِبُقوَن الس ــــادة: { َوالس ــــال الحســــن وقت وق

   أمة.
 

C¯cw Hu-en-bm-¡fpw kzm-en-lo-§fpw F-Ãm Im-e-̄ p-ap-−m-hpw. C-¶p-ap-−v. Ah-
sc A-\p-K-an-¡-em-Wv \-½p-sS D-̄ -c-hm-Zn-Xzw. F-§-s\-bm-Wv Ah-sc Xn-cn-̈ -dn-bm³ 
I-gn-bp-I? A-h-cp-sS Pohn-X hn-ip-²n-bn-eq-sS. Camw A-_q-l-\o^(d)bpw im-̂ n-
Cu(d)bpw l-k³_k-cn(d)bpw ssi-Jv Po-em-\n(d)bp-sam-s¡ Xn-cn-̈ -dn-b-s¸«-Xv A-
h-cp-sS km-Xzn-I Po-hn-X-̄ n-eq-sS-bm-bn-cp-¶-tÃm. (ap³-Km-an-I-fp-sS hn-in-ã Po-hn-X-̄ n-
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te-¡v sh-fn-̈ w ho-ip-¶ Nn-e N-cn-{X-§Ä D-²-cn¡pI). D-Zm-l-c-W-̄ n-\v Camw im-
^nCu, A-_q-l-\o^, Camw am-enIv (d):     

رحمــــه اهللا تعــــالى فيــــدل علــــى أنــــه كــــان عابــــداً: مــــا روي أنــــه كــــان يقســــم الليــــل ثالثــــة أجــــزاء: ثلثــــا  أمــــا اإلمــــام الشــــافعي
العلــــم، وثلثــــاً للعبــــادة. وثلثــــاً للنــــوم. قــــال الربيــــع: كــــان الشــــافعي رحمــــه اهللا يخــــتم القــــرآن فــــي رمضــــان ســــتين مــــرة كــــل 

ـــر ليلـــة فكـــان  يصـــلي نحـــواً مـــن ثلـــث الليـــل فمـــا ذلـــك فـــي الصـــالة.  وقـــال الحســـن الكرابيســـي: بـــت مـــع الشـــافعي غي
رأيتـــــه يزيـــــد علـــــى خمســـــين آيـــــة، فــــــإذا أكثـــــر فمائـــــة آيـــــة، وكـــــان ال يمــــــر بآيـــــة رحمـــــة إال ســـــأل اهللا لنفســـــه ولجميــــــع 

ال تعـــوذ فيهـــا وســــأل النجـــاة لنفســـه وللمـــؤمنين، وكأنمــــا جمـــع لـــه الرجــــاء االمســـلمين والمـــؤمنين، وال يمـــر بآيــــة عـــذاب 
هللا: مــــا شــــبعت منــــذ ســــت عشــــرة ســــنة ألن الشــــبع يثقــــل البــــدن ويقســــي القلــــب والخــــوف معــــاً وقــــال الشــــافعي رحمــــه ا

ويزيــــل الفطنـــــة ويجلـــــب النـــــوم ويضـــــعف صــــاحبه عـــــن العبـــــادة، وقـــــال الشـــــافعي رحمــــه اهللا: مـــــا حلفـــــت بـــــاهللا تعـــــالى ال 
ـــل لـــه: أال تجيـــب رحمـــك اهللا؟ فقـــال: ســـكتوســـئل الشـــافعي رضـــي اهللا عنـــه عـــن مســـئلة ف صـــادقاً وال كاذبـــاً قـــط ، فقي

  تى أدري الفضل في سكوتي أو في جوابي؟ ح
وأمــــا زهــــده رضــــي اهللا عنــــه فقــــد قــــال الشــــافعي رحمــــه اهللا: مــــن ادعــــى أنــــه جمــــع بــــين حــــب الــــدنيا وحــــب خالقهــــا فــــي  

قلبـــه فقـــد كـــذب. وقـــال الحميـــدي: خـــرج الشـــافعي رحمـــه اهللا إلـــى الـــيمن مـــع بعـــض الـــوالة فانصـــرف إلـــى مكـــة بعشـــرة 
ع خارجــــاً عــــن مكــــة فكــــان النــــاس يأتونــــه، فمــــا بــــرح مــــن موضــــعه ذلــــك حتــــى آالف درهــــم فضــــرب لــــه خبــــاء فــــي موضــــ

فرقهــــا كلهــــا. وخــــرج مــــن الحمــــام مــــرة فــــأعطى الحمــــامي مــــاًال كثيــــرًا. وســــقط ســــوطه مــــن يــــده مــــرة فرفعــــه إنســــان إليــــه 
ــــه خمســــين دينــــاراً. وســــخاوة الشــــافعي رحمــــه اهللا أشــــهر مــــن أن تحكــــى ورأس الزهــــد الســــخاء، ألن  فأعطــــاه جــــزاء علي

  أحب شيئاً أمسكه ولم يفارق المال إال من صغرت الدنيا في عينه وهو معنى الزهد. من 
ويـــدل عليـــه قـــول الشــــافعي رحمـــه اهللا: إنـــي شـــهدت مالكــــاً وقـــد ســـئل عـــن ثمــــان  رضـــي اهللا عنــــه:  أمـــا اإلمـــام مالـــك  

ــــذلك قــــال الشــــافعي رضــــي اهللا عنــــه: إذا ذكــــر العلمــــاء  ــــين مســــئلة فقــــال فــــي اثنتــــين وثالثــــين منهــــا: ال أدري. ول وأربع
فــــي فمالـــك الــــنجم الثاقــــب، ومــــا أحـــد أمــــن علــــي مــــن مالـــك. وروي أن أبــــا جعفــــر المنصــــور منعـــه مــــن روايــــة الحــــديث 

ـــى مســـتكره طـــالق، فضـــربه بالســـياط،  ـــيس عل ـــاس: ل ـــى مـــأل مـــن الن ـــه مـــن يســـأله، فـــروى عل ـــم دس علي طـــالق المكـــره ث
ــــة الحــــديث. المهــــدي أميــــر المــــؤمنين ســــأله فقــــال لــــه: هــــل لــــك مــــن دار؟ فقــــال: ال ولكــــن أحــــدثك "  ولــــم يتــــرك رواي

ــــرحمن يقــــول: نســــب المــــرء داره " وســــأله الرشــــيد: هــــ ــــد ال ــــي عب ــــن أب ــــال: ال، فأعطــــاه ســــمعت ربيعــــة ب ــــك دار؟ فق ل ل
ثالثــــة آالف دينــــار وقــــال: اشــــتر بهــــا داراً فأخــــذها ولــــم ينفقهــــا، فلمــــا أراد الرشــــيد الشــــخوص قــــال لمالــــك رحمــــه اهللا: 
ينبغـــي أن تخـــرج معنـــا فـــإني عزمـــت علـــى أن أحمـــل النـــاس علـــى الموطـــأ كمـــا حمـــل عثمـــان رضـــي اهللا عنـــه النـــاس علـــى 

لــــى اموطــــأ فلــــيس إليــــه ســــبيل، ألن أصــــحاب رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم القــــرآن، فقــــال لــــه: أمــــا حمــــل النــــاس ع
ــــي  افترقــــوا بعــــده فــــي األمصــــار فحــــدثوا، فعنــــد كــــل أهــــل مصــــر علــــم وقــــد قــــال صــــلى اهللا عليــــه وســــلم " اخــــتالف أمت
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ــــو كــــانوا  ــــر لهــــم ل ــــة خي ــــه وســــلم " المدين ــــه قــــال رســــول اهللا صــــلى اهللا علي ــــا الخــــروج معــــك فــــال ســــبيل إلي رحمــــة " وأم
  لمون " وقال عليه الصالة والسالم " المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد " يع
روي أنــــه قــــال دخلــــت علــــى هــــرون الرشــــيد فقــــال لــــي: يــــا أبــــا عبــــد اهللا ينبغــــي أن تختلــــف إلينــــا حتــــى يســــمع صــــبيانك  

  مع الناس. منك الموطأ. قال: العلم يؤتى وال يأتي، فقال: صدقت، اخرجوا إلى المسجد حتى تسمعوا
ـــــو حنيفـــــة ـــــن هشـــــام الثقفـــــي: أراده الســـــلطان علـــــى أن يتـــــولى مفـــــاتيح خزائنـــــه  وأمـــــا أب ـــــه رحمـــــه اهللا الحكـــــم ب أو المانت

يضـــــرب ظهـــــره فاختـــــار عـــــذابهم لـــــه علـــــى عـــــذاب اهللا تعـــــالى. وروي أنـــــه ذكـــــر أبـــــو حنيفـــــة عنـــــد ابـــــن المبـــــارك، فقـــــال: 
ـــدنيا بحـــذافيرها ففـــر منهـــا. و  ـــه ال ـــذكرون رجـــًال عرضـــت علي ـــل أت ـــه قي ـــن شـــجاع عـــن بعـــض أصـــحابه أن روي عـــن محمـــد ب

ألبــــي حنيفــــة: قــــد أمــــر لــــك أميــــر المــــؤمنين أبــــو جعفــــر المنصــــور بعشــــرة آالف درهــــم. قــــال: فمــــا رضــــي أبــــو حنيفــــة، 
ــــتكلم، فجــــاء رســــول  ــــه فلــــم ي قــــال: فلمــــا كــــان اليــــوم الــــذي توقــــع أن يــــؤتى بالمــــال فيــــه صــــلى الصــــبح ثــــم تغشــــى بثوب

ـــــة بالمـــــال، فـــــدخ ـــــن قحطب ـــــا إال بالكلمـــــة بعـــــد الحســـــن ب ـــــم يكلمـــــه، فقـــــال بعـــــض مـــــن حضـــــر: مـــــا يكلمن ـــــه، فل ل علي
ـــم أوصـــى أبـــو حنيفـــة بعـــد ذلـــك  ـــت، ث ـــه. فقـــال: ضـــعوا المـــال فـــي هـــذا الجـــراب فـــي زاويـــة البي الكلمـــة، أي هـــذه عادت
بمتــــاع بيتــــه وقــــال البنــــه: إذا مــــت ودفنتمــــوني فخــــذ هــــذه البــــدرة واذهــــب بهــــا إلــــى الحســــن ابــــن قحطبــــة فقــــل لــــه خــــذ 

ـــــك، فقـــــال الحســـــن: رحمـــــة اهللا علـــــى أبيـــــك فلقـــــد كـــــان وديع ـــــا حنيفـــــة. قـــــال ابنـــــه: ففعلـــــت ذل تـــــك التـــــي أودعتهـــــا أب
شــــحيحاً علــــى دينــــه. وروي أنــــه دعــــي إلــــى واليــــة القضــــاء فقــــال: أنــــا ال أصــــلح لهــــذا، فقيــــل لــــه: لــــم؟ فقــــال: إن كنــــت 

ـــال شـــريك ا ـــاً فالكـــاذب ال يصـــلح للقضـــاء. وق ـــت كاذب ـــلصـــادقاً فمـــا أصـــلح لهـــا، وإن كن ـــو حنيفـــة طوي  لنخعـــي: كـــان أب
  (من احياء للغزالي)  الصمت دائم الفكر قليل المحادثة

 

k-ao-]-Ime-̄ v h^m-̄ m-Ip-Ibpw \-ap-¡v t\-XrXzw \Â-Ip-Ibpw sN-bv-X I-®n-b-̄ v 
D-kv-XmZv, _m^-Jn X§Ä, ]q-t¡m-b X-§Ä, iw-kpÂ D-e-am, ssl-t{Zm-kv D-kv-XmZv, 

sN-dp-tÈ-cn D-kv-XmZv, Im-f-¼m-Sn D-kv-Xm-Zv… C-h-cp-sS Pohn-X hn-ip-²nbpw \n-jv-I-f-¦-
Xbpw ap³-Km-anI-sf HmÀ-an-̧ n-¡p-¶-Xm-bn-cp-¶p  (Nn-e kw-̀ -h-§Ä D-±-cn¡pI). 

C-¶v Nn-e-bm-fp-IÄ X-k-Æp-̂ n-s\bpw kq-̂ n-k-s¯bpw HcpXcw Øm-]-\hÂ-¡-c-W-
¯n-\v hn-t[-b-am-¡n-b-Xm-bn \-ap-¡v Im-Wm³ km-[n-¡pw. C-̄ -c-¡m-sc kw-_-Ôn-̈ n-S-
t¯m-fw X-k-Æp-̂ v F¶-Xv tIh-ew k-t½-f-\§Ä, {]-Nm-c-W§Ä, ssiJv, J-eo-̂ -
amÀ, ap-co-Zp-amÀ F-¶n-§-s\-bp-Å Nne tIm-em-l-e-§Ä am-{X-am-Wv. ]-e-t¸m-gpw b-
YmÀY X-kz-Æp-̂ v ap-t¶m-«v sh-¡p-¶ B-[ym-ßn-Iþkm-¼-̄ n-Iþkmw-kv-Im-cn-Iþkz-
`mhþssew-Kn-Iþkwkm-c hn-ip-²n-I-sfm¶pw Ch-sc sXm-«p-Xo-−n-bn-«p-−m-hnÃ. 

ـــــروا معانيهـــــا بأســـــامي أحـــــدثوها: ســـــمو  ـــــدينوري: نقضـــــوا أركـــــان التصـــــوف، وهـــــدموا ســـــبيلها، وغي ـــــاس ال ـــــو العب قـــــال أب
ابـــــتالء الطمـــــع زيـــــادة، وســـــوء األدب إخالصـــــاً والخـــــروج عـــــن الحـــــق شـــــطحاً والتلـــــذذ بالمـــــذموم طيبـــــة، واتبـــــاع الهـــــوي 

ــــذاءة اللســــان مالمــــة. ومــــا هــــذا   ــــدنيا وصال،وســــوء الخلــــق صــــولة، والبخــــل جــــالدة والســــؤال عمــــًال وب والرجــــوع إلــــى ال
  (الرسالة القشيرية)  كان طريق القوم
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b-YmÀ-Y X-kz-Æp-̂ v F-́ m-sW-¶v knÀcn-¿p kn-JvYn (d) ]-d-bp-¶p:     

  ويحكى عن السري أنه قال: التصوف: أسم لثالث معان: وهو الذي ال يطفىء نوُر معرفته نوَر ورعه.
  وال يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب أو السنة.

ـــك أســـتار محـــارم اهللا ـــه الكرامـــات علـــى هت ـــل والقـــال،      .وال تحمل ـــد يقـــول: مـــا أخـــذنا التصـــوف عـــن القي لكـــن الجني
النـــــوري، رحمـــــه اهللا: التصـــــوف: ابـــــو الحســـــين قـــــال   عـــــن الجـــــوع؛ وتـــــرك الـــــدنيا، وقطـــــع المألوفـــــات والمستحســـــنات.

، فقــــال: أن يكــــون العبــــد فــــي كــــل وقــــت بمــــا   تــــرك كــــل حــــظ للــــنفس. وُســــئل عمــــرو بــــن عثمــــان المكــــّي عــــن التصــــوف
ان كــــريم مــــن يمــــة ظهــــرت فــــي زمــــوقــــال محمــــد بــــن علــــي القصــــاب: التصــــّوف: أخــــالق كر   هــــو أولــــى بــــه فــــي الوقــــت.

  (الرسالة القشيرية)  رجل كريم مع قوم كرام
 

C-hn-sS-bm-Wv \-½p-sS ap³-Km-an-IÄ th-dn-«p \nÂ-¡p-¶Xv. A-h-cp-sS Po-hn-Xw X-s¶-
bm-bn-cp-¶p X-kz-Æp-̂ v.    

 الكتاني يقول: التصوف ُخلق، من زاد عليك بالخلق، فقد زاد عليك في التصوف

 

Np-cp-¡-̄ nÂ Zo-\n-sâ I-h-N-§fm-b Hu-en-bm-¡-sfbpw kzm-en-lo-§-sf-bpw ]-Þn-X-
·m-sc-bpw \mw _-lp-am-\n-¡p-I. C-sÃ-¦nÂ A-Xv kÀ-Æ \m-i-̄ n-sâ Xp-S-¡-amWv. 
tem-Iw \-in-¡m³ Im-c-W-am-Ip-¶ 15 hn-]-̄ p-I-fp-sS Iq-«-̄ nÂ A-hn-S-¶v ]-d-ªp:     

فليرتقبــــوا عنــــد ذلــــك ريحــــا حمــــراء  ولعــــن آخــــر هــــذه األمــــة أولهــــاوظهــــرت القينــــات والمعــــازف وشــــربت الخمــــور "....
 ..."وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع

C-§s\-sbm-cp km-l-Ncyw h-¶mÂ A-Xn-s\-Xn-sc- i-Ðn-¡Â A-dn-hp-Å-h-cp-sS _m-
[y-X-bm-Wv.  

ـــــُة اِهللا إذا ظهـــــرت البـــــدُع فـــــى أمتـــــى قـــــال صـــــلعم :  ـــــم يفعـــــْل فعليـــــه لعن ـــــر العـــــالُم علَمـــــه فـــــإْن ل وُشـــــِتَم أصـــــحابى فلُيْظِه
  (الديلمى عن معاذ)

أنـــزل   إذا ظهـــرت البـــدُع وَلَعـــَن آخـــُر هـــذه األمـــِة أوَلهـــا فمـــن كـــان عنـــده علـــم فلينشـــْره فـــإن كـــاتَم العلـــِم يومئـــٍذ ككـــاتِم مـــا
  معاذ) (ابن عساكر عن - صلى اهللا عليه وسلم -اهللاُ على محمٍد 
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