
 
 

 لبج رگدد تلبج ہن رگدد

 وہفمم یک وکیئ رواتی بتک ااحدثی ںیم رموی ےہ ای ںیہن؟‘‘ لبج رگدد تلبج ہن رگدد’’ایک 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الجواب حامدا ومصليا ومسلما

مام أ محد يف املس ند ) حيدث عن الزهري أ ن أ اب ادلرداء حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أ يب، قال: مسعت يونس  (:٢٧٤٩٩قال الإ

ذا مسعمت جببل زال عن  ذ قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: اإ قال: بيامن حنن عند رسول هللا صىل هللا عليه وسمل نتذاكر ما يكون، اإ

ىل ما جبل عليه نه يصري اإ ذا مسعمت برجل تغري عن خلقه فال تصدقوا به، واإ (: ٧/١٩٦ع الزوائد ). قال الهيمثي يف مجمماكنه فصدقوا، واإ

ل الصحيح، رجال رجاهل ( عىل الس يوطي اذلي ١/٣٨١وبه تعقب املناوي يف فيض القدير )، انهتى . ادلرداء أ اب يدرك مل الزهري أ ن اإ

 . لصحته رمز

وقد رويناه يف القدر لبن وهب من  .وعلته الانقطاع، فالزهري مل يدرك أ اب ادلرداء(: ٢/٧٦٩قال السخاوي يف ال جوبة املرضية )

ن حدثت أ ن جبال زال عن ماكنه فصدق  ،حديث عقيل بن خادل عن ابن شهاب الزهري مرسال أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل قال: اإ

ن حدثت أ ن رجال زال عن خليقته فال تصدق ويف املعىن ما رويناه يف ال مثال للعسكري من حديث أ يب هريرة ريض هللا عنه . واإ

نك ل تسطيع أ ن تغري خلقه حىت تغري خلقه ن مغري اخللق مكغري اخللق، اإ عبد هللا  للطرباين من حديث ويف املعجم الكبري .مرفوعا قال: اإ

بن ربيعة قال: كنا عند ابن مسعود ريض هللا عنه فذكر القوم رجال فذكروا من خلقه فقال ابن مسعود: أ رايمت لو قطعمت رأ سه أ كنمت 

نمك لن تس تطيعوا أ ن تغريوا خلقه حىت تغريوا  .قال فرجهل؟ قالوا: ل .قال: فيده؟ قالوا: ل .عيدوه؟ قالوا: لتس تطيعون أ ن ت  قال: فاإ

ن هللا عز وجل من عىل قوم فأ هلمهم فأ دخلهم يف ( ٤٦)ويف ال فراد . خلقه لدلارقطين من حديث أ يب هريرة ريض هللا عنه رفعه قال: اإ

وروينا يف أ نس العاقل وتذكرة الغافل  .مة فمل يس تطيعوا أ ن يرحلوا عام ابتالمه به فعذهبم وذكل عدهل فهيمرمحته، وابتىل قوما، وذكر لك

ل يب الغنامئ الرنيس من حديث اإرسائيل بن يونس بن أ يب اإحساق السبيعي أ نه مسع جده أ اب اإحساق يقول ل بيه يونس املذكور: اي أ اب 

ن ن بلغك أ ن رجال مات فصدق، واإ ن بلغك أ ن أ محق  اإرسائيل اإ ن بلغك أ ن فقريا أ فاد مال فصدق، واإ بلغك أ ن غنيا افتقر فصدق، واإ

ذا أ حب . أ فاد عقال فال تصدق ن هذه ال خالق مناحئ من هللا عز وجل، فاإ ويدخل هنا ما يروى عنه صىل هللا عليه وسمل أ نه قال: اإ

ذا أ بغض عبدا منحه خلقا سيئا. وقوهل  عليه وسمل: اإن هللا قسم بينمك أ خالقمك كام قسم بينمك صىل هللا عبدا منحه خلقا حس نا، واإ

يرادها ،أ رزاقمك ل طبائع وقد قال الشاعر: .احلديث. يف أ حاديث غري ذكل يطول ال مر ابإ ، مفهنن محمود ومنه مذمم ،وما هذه ال خالق اإ

 وفيه بعض الزايدة. خمترصا (٢١٧ص )س نة احل املقاصد  ، انهتى . وحنوه يفلئمي ولن يس تطيعه متكرم ،فلن يس تطيع ادلهر تغيري خلقه

وحديث عبد  وحديث ابن وهب مل أ جده يف املطبوع من القدر، ل يف طبعة معر بن سلامين احلفيان ول يف طبعة العثمي، وك نه انقص.

( والبهيقي يف القضاء ١٤٢٥( وابن بطة يف الإابنة )٨٨٨٤( والطرباين يف الكبري )٢٨٣هللا بن ربعية رواه البخاري يف ال دب املفرد )

      ، انهتى .(: رجال الطرباين ثقات٧/١٩٦(. قال الهيمثي )٤٧٩والقدر )



 
 

موصوةل أ ي اذلي حيدث من احلوادث أ هو يشء مقيض أ و يشء  ما: قوهل ما يكون: يف رشح احلديث ال ول (٢/٥٨٦قال الطييب )

ىل ما جبل عليه ،يتجدد أ نفا نه يصري اإ يعين ال مر عىل ما قدر وس بق، حىت العجز  ،ومن مث قال رسول هللا عليه الصالة والسالم: واإ

ذا مسعمت أ ن الرجل الكيس يصري بليدا أ و ابلعكس، وأ ن العاجز يرجع قواي وابلعكس  فال تصدقوا به، ورضب زوال اجلبال والكيس، فاإ

 ، انهتى . فاإن هذا ممكن، وزوال اخللق املقدر عام اكن يف القدر غري ممكن ،مثال تقريبا

فاإن قلت: مدار الصوفية عىل تبديل ال خالق فكيف هذا احلديث؟ قلت: التحقيق أ ن لك (: ١/٢٠١وقال املال عيل القاري يف املرقاة )

ذا اكنت متوسطة بني طريف أ حد خلق وطبع فيه ال خالق  منا حتمد اإ مجيعها، ويه صاحلة بأ صلها أ ن تكون محيدة وأ ن تكون ذممية، واإ

الإفراط والتفريط، واذلممية ضدها. مفثال السخاوة صفة معتدةل بني الإرساف والبخل، وكذا الشجاعة بني الهتور واجلنب، وكذا التواضع 

عدم الاعتدال، فالصوفية جياهدون ويراتضون يف ال خالق ليبدلوها عن مقتىض العادة بني الضعة والتكرب، والغالب عىل الناس عادة 

وذلا قيل: الإرادة ترك العادة ومن مجلهتا البغض، وحاةل اعتداهل احملمود أ ن يكون يف حمهل  .ويعدلوها عىل سنن الاس تقامة والعبادة

وذلا قال صىل هللا عليه وسمل: من أ حب هلل وأ بغض هلل فقد  ،املريض عند هللا عىل القدر احملدود يف الرشع، وكذكل ضده احملبة

ميانه زاةل صفة البخل من أ صلها ابللكية ف. اس تمكل اإ لهيةوأ ما اإ ل ابجلذبة الإ وذلا قال تعاىل: قل لو أ نمت متلكون خزائن رمحة  ،غري ممكنة اإ

نفاق واكن الإنسان قتورا ذا ل مسكمت خش ية الإ وقال عليه الصالة والسالم: لو اكن لبن أ دم واداين من ذهب لبتغ   أ ي خبيال. ،ريب اإ

ل الرتاب ويتوب هللا عىل من ات نسان يكون انقصا  :بل قيل .باثلثا ول ميل  جوف ابن أ دم اإ لو أ زيلت الصفات اذلممية ابللكية عن الإ

ذ كامهل أ ن تغلب صفاته امحليدة، وهبذا فضل نوع الإنسان عىل نوع املكل، وهللا أ عمل. واحلاصل أ ن التبديل ال صيل اذلايت غري ممكن كام  اإ

ليه احلديث النبوي أ مور به، ويسم  هتذيب النفس وحتسني ال خالق. قال تعاىل: قد وأ ما التبديل الوصفي فهو ممكن بل العبد م .أ شار اإ

ويف ادلعاء: اللهم كام حسنت خلقي حفسن خلقي، واللهم اهدين لصاحل ال عامل وال خالق  .ويف احلديث: حس نوا أ خالقمك. أ فلح من زاكها

ل أ نت ن  .ومن أ راد الاستيفاء فعليه ابلإحياء .ل هيدي لصاحلها اإ وهو مهبم  ،واخللق املعلق يغري ،اخللق املربم ل يبدلوميكن أ ن يقال: اإ

ولهذا ترى كثريا من املراتضني مل حتسن أ خالقهم يف أ زمنة طويةل،  .فلك ميرس ملا خلق هل ،عندان معلوم عند هللا، فعلينا اجملاهدة

ثبات عىل خرقها، أ و النفي محمول عىل العادة من غري  ،وبعضهم تبدل أ خالقهم اذلممية ابمحليدة يف مدة قليةل حصول ال س باب العادية والإ

لهية، واترة ابلرايضات النفس ية، واترة ابلعلوم واملعارف الرابنية  ، انهتى . وهو اترة يكون ابجلذبة الإ

وذكر الوادل املفيت ش بري أ محد حفظه هللا ورعاه يف تعليقاته عىل مشاكة املصابيح عن حكمي ال مة مولان أ رشف عيل الهتانوي قال: ل 

زاةل، وميكن الإماةل، انهتى .  ماكن ميكن الإ  . ال صيل اذلايتالتبديل الوصفي ل التبديل وهذا يقارب تعبري القاري من اإ

لكنه مزنل عىل تعبري القوة نفسها اليت  ،هذا اخلرب رصحي يف أ ن حسن اخللق ل ميكن اكتسابه(: ١/٣٨١وقال املناوي يف فيض القدير )

جياد الصورة اخملصوصة يف احلديد وكذا الطبيعة والغريزة ملا  يه السجية ل عىل أ ساسها. قال الراغب: الطبع أ صهل من طبع الس يف وهو اإ

ىل تغيريهاولك ،غرز عليه وأ كرث ما يس تعمل ذكل لكه فامي ل  ،والسجية امس ملا يسج  عليه الإنسان ، ذكل امس للقوة اليت ل سبيل اإ

 ، انهتى . لكن اخللق اترة يقال للقوة الغريزية وهو املراد هنا ،ميكن تغيريه

ہی ، أ نقل بعضه هنا: ه١٣٩٧كتبه س نة  (١/٣٦٣مث رأ يت الكم طويال نفيسا لش يخنا محمد يونس اجلونفوري يف اليواقيت الغالية )

  ص  ر ااکشل ےہ، اور ایس انبء رپ امہرے زامہن ےک وہشم
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( ےن دنسم ادمح یک رواتی رپ ۱۶۷ضعب دحمنیث )انرص ادلنی اابلین یف ۃلسلس االاحدثی ا

ق یک دریتس ونیسحت اور ان یک االصح رشتعی رہطمہ ہی مکح لکشم ےہ، تقیقح ہی ےہ ہک االخرگم وشادہ ےک وہےت وہےئ اکنرت اک مکح اگلدای ےہ۔

 

 

لقک، نکیل اس اک ہی بلطم ںیہن ےہ ہک اس وجرہ اور تعیبط وک دبل دو سج وک دخاودندقوس ےن دیپا ایک ںیم ولطمب ےہ اور مکح ہی ےہ ہک حس
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وی رکو، ےہ ، ہکلب اس اک بلطم رصف ہی ےہ ہک اینپ تعیبط وک رشتعی دقمہس ےک اتعب رکدو اور االخق دمحمی یلع اصاہبح افل افل الصۃ وۃیحت یک ریپ

اب وخاہ تعیبط ےگل ای ہن ےگل  رہب احل اپدنبی رکین ےہ۔اہتبل ہی ابت رضوری  ،ںیہ، ذہلا دبع اتخمر ےس ان اک اطمہبل ےہاےئلس ہک اومر رشتعی اایتخری 

ل وہ اجیت ےہ یتح ہک ہی ایخل وہےن اتگل ےہ 
م
ح

 

مض

ےہ ہک لسلسم تعیبط ےک الخف رکےن ےس انمزتع سفن زمکور ڑپاجیت ےہ اور ضعب وتق ابلکل 

ہکن تعیبط ںیہن دبیتل ہکلب ایکس اخمتفل رکےن یک وہج ےس اس اک اقتاض فیعض وہ ایگ۔الخہص ہی ےہ ہک اجمدہات ےس االحمضل ہک تعیبط دبل یئگ احال

ص  ۳زغایل )ج  وہاجات ےہ ، ابہیلکل دبتیلی ںیہن وہیت ےہ، ویں ہہک ول ہک دعتلی وہاجیت ےہ، اور نج اہمئ نف ےن دبتیلی یک رصتحی رفامیئ ےہ ےسیج اامم

الثم ارگ یسک  ،اور ضعب اواقت ضعب اکلمت ووقی اک اامہل وہاجات ےہ۔ہ، اوہنں ےن ہی یھب رصتحی یک ےہ ہک ابہیلکل علق عمق ںیہن وہات ےہ( وریغ۴۸

 ںیہن  متخںیم ہصغ زایدہ وہات وہ اور وہ اینپ تعیبط رپ اگلم اگلےئ اور ےب اج ہصغ رپ اس وک روےک وت رہتف رہتف اس اک رخ ادرھ ےس ٹہ اجےئ اگ نکیل

وہ ےب اج وت اظرہ ںیہن وہیت، وہاگ، ہکلب الخف رشع ارم دھکی رک اس اک وہظر وہاگ۔ یہی وہج ےہ ہک نج ضعب وصہیف یک تعیبط ںیم رطفۃ زیتی وہیت ےہ 

 ایک اج اتکس ، ہکلب وہاجات ےہ نکیل الخف رشع ارم رپ اظرہ وہ اجیت ےہ ، اور ارگ ںیہک ابلکل یہ ازاہل وہ اجےئ وت دقرت اہیہل ےک شیپ رظن اس اک ااکنر ںیہن

 ، رگم ہی اشذ وصرت ےہ وج دحثی ےک الخف ںیہن ےہ۔ الخہص ہی ےہ ہک اجمدہات ےس رذالئ اک االحمضل وہاجات ےہ ، الخف رشع ان اک وہظر ںیہن

 ےہ۔ قلخ نسح ےک قلعتم انب رجری وہات، اور ضعب وتق اامہل وہات ےہ ازاہل ںیہن، اور ضعب اشذ وصروتں ںیم  ازاہل یہ وہاجات وہ وت بیجع ںیہن

 وذكر الالكم.    ربطی وانب اطبل وریغہ ےن ہی االتخف لقن ایک ےہ ہک رطفی ےہ ای یبسک؟

 حرره يوسف ش بري أ محد الربيطاين عفا هللا عنه

 ه١٤٤٠ربيع ال ول  ١

  تعاىلوصوبه املفيت ش بري أ محد واملفيت محمد طاهر حفظهام هللا 


