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  بسم هللا الرمحن الرحيم 
آله   احلمد  مسدي النعم ومفضل من شاء بصفة العلم، وأصلي وأسلم على عامل العامل من غري جلوس أمام معلم وعلى 

يت يوم ال ينفع فيه  وصحبه الذين تسابقوا وتنافسوا يف حتصيل العلم وعلى من تبعهم يف اقتناء ذلك الوصف العظيم إىل أن 



  مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم
حسانه الكايف أنه وردت عل ي أسئلة من (أما بعد) فيقول أسري ذنبه الراجي عفو ورضاء ربه حممد بن يوسف الكايف عامله 

أحد طلبة املدارس طالبا مين بيان اخليط األبيض منها من اخليط األسود الدامس وراغبا مين أن أكتب عليها كتابة مبينة ملا  
م أو أشكل معناه أو كان مصادما ملا يدركه العقل أو مل تظهر لنا حكمته مع وضوح مبناه فأجبته ملا طلب مستعينا    أ

ة إال  (ومسيتها) األجوبة الكافية عن األسئلة الشامية، مث بعد متام الكتابة عليها تبني يل أن املسائل  فإنه ال حول وال قو 
ليست من بنات فكر السائل بل منقولة من جملة املنار وأفكار الشبيبة املنورة حسب اعتقاد السائل نسبوا ألنفسهم العلم  

ر الصحابة والتابعني وومسوا من  والكمال وإدراك حقائق األشياء وفهم كالم رب ا لعاملني، وتنوعوا يف فهم حديث الرسول وآ
جلهل والتقصري وبعدم إدراك معىن كالم هللا تعاىل وحديث رسوله اخلطري وتفرقوا يف كيفية   سواهم 
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مجعهم على إحلاق املذمة ونفي احملمدة عن املتأخرين، وأهرفوا ومدحو  ا أفرادا شاكلوهم وجعلوهم يف ثلب املتقدمني وأطبقوا 
، وقبلوا منهم كل ما ورد عنهم من غري تبصر وال ثنيا، ولو خالف ما تلقوه عنهم صريح القرآن وكذا الواضح من  مناط الثر
ت واألحاديث مبا زينت هلم أنفسهم ونزلوها غري املنازل املرادة منها؛ ليوافقوا  ن، تكلموا على اآل سنة وسرية سيد ولد عد
ت بال داع غري   ا القرآن وحييدون عن ظاهر اآل امللحدين من أهل الطبيعة وغريهم، خيالفون صريح اللغة العربية اليت نزل 
قوال  خلريية، وكذا مييلون عن أئمة اخللف ويتشبثون  اهلوى، ويعدلون عن األحاديث الصرحية وأقوال السلف املشهود هلم 

عن احلرز والتخمني ال تفيد ظنا فضال عن يقني، بل ال تفيد إال الشكوك واألوهام فصاحبها  احلكماء وآراء الكشافني املبنية 
ا أ احلصني فضال عن ضرغام، فحال من يعدل عن خرب من قال يف شأنه رب السماوات العال {ما ضل  ال يصري 

طق إال عن اهلوى أعين رصده  صاحبكم وما غوى وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى} إىل من ضل وغوى وما ين
وحرزه وختمينه حال شقاوة وضالل ونكال يف احلال إن مل يتب ويف املآل تركوا املنهج الواضح املستقيم اخلليق وجلوا يف  

بس الشق األعوج، ونظروا نظر األخوص األرمص، وأمعنوا يف   الرتهات وبنيات الطريق سائرين سري األهوج وتبخرتوا تبخرت 
أللقاب املخلة أهل العلم واليقني تفننوا يف أساليب الكالمنظرهم إمعا   ن األحوص ملزوا أهل الفضل والدين ونبزوا 
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م من أهل اإلسالم، وإذا وزنت أفعاهلم على الصراط املستقيم وجدت اإلسالم يتربأ منهم تربأ السليم من  ليومهوا اجلاهلني أ
م وهم املقوضون لركنهما املتني، ألفاظهم يف الطالوة سلسبيل، ومعانيها  الوخيم، يتوجعون لإلسالم واملسلمني إذ ا اجتمعت 

متيت القلب الصحيح فضال عن العليل تفرقوا يف أحناء البسيطة ما من قرية أو مدينة إال وفيها منهم شرذمة حنيسة هم أضر 
ر نظر يف مصاحل املؤمنني لبحثوا عن هؤالء  على أخالق أوالد املسلمني من أوالد إبليس اللعني، ولو كان لوالة األمو 

م على الشبان أشد سر من سم األفعوان نرفع شكوا إىل هللا تعاىل يف أن  وأخرجوهم من بني أظهر املسلمني؛ ألن مضر
هم على  يقيض أويل اهلمم العالية ليتداركوا ويبادروا لرفع هذه البلية السارية من إفسادهم عقائد أوالد املسلمني، ومحل هم إ

م على فعلهم   ملسلمني يداهنو م ليستهزئون بكل فعل من أفعال الدين، وإذا اجتمعوا  االزدراء بعقائد الدين حىت أ



لصحابة العدول والتابعني األثبات، وطار صيتهم   ألحياء واألموات حىت  ملبسني، مث إن هؤالء أحلقوا النقص على زعمهم 
ذا الوصف ال وذكرهم عند األغبياء حيث  لرد عليهم العلماء؛ ألن الكثري منهم يتعاطى صناعة الصحافة ومن كان  مل يعنت 

لرد عليه؛ ألنه يرتكب يف مقاله كل ما يهوى ويبين عليه، والذي أحوجين ألن أتعرض   قيمة له وال قيافة فهو أقل ممن يعتىن 
إلفك الصريح لبعض املواضع يف جملة املنار مع أين كنت قبل أرى تسريح ا ا مشحونة  لنظر فيها من العار والشنار حيث إ

لقول القبيح هو ما تقدم من نقل املسائل  لتعرض ألعراض ساداته    و
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عنها وصاحبها أجاب جبواب غري ما أجبت أ به عنها، فاضطررت ألن أبني خللها فيكون ملن يعتقد فيه الكمال تبصرة  
قشهم على وتنبيها للغافلني عن مقا مات هؤالء وتذكرة ويبصر احلق من كان ذا عينني ويصغي للصدق من كان ذا أذنني، وأ

الكثري والقليل ولو مقدار النقري والقطمري والفتيل، فإن وجدت احلق أعرتف به وال أخبس صاحبه الكيل وامليزان؛ ألن  
عانة على متام املؤمل وأن خيلص منا النية يف القول  البخس ليس من شيم املنصفني من بين اإلنسان، ونسأل هللا تعاىل اإل

إلجابة واإلعطاء جدير   والعمل إنه على ما يشاء قدير و
ض األجوبة عن األسئلة  (تنبيه) وال بد قبل الشروع يف اجلواب عن األسئلة من تقدمي نبذة مهمة تكون مفتاحا للدخول يف ر

ا يزول اللبس عن الناظر والغني إال على من  اعتاد التشكيك للخلق، وكان قلبه مطبقا بظلمات الرين وهللا اهلادي من   و
  يشاء إىل احلق وإىل طريق مستقيم

  
قب أن األشياء من حيث هي تنقسم من حيث إدراك كنهها إىل أقسام: منها   (النبذة)  ال خيفى على ذي لب مصيب وذهن 

لنقل، ومنها ما يدرك ك لعقل وال  لنقل ما ال يدرك كنهه ال  لعقل ويكون النقل مؤكدا له، ومنها ما ال يدرك كنهه إال  نهه 
تنزه ربنا   - والعقل يف عقال عنه حيث إنه ال سبيل له وال واسطة إلدراكه كنه ذلك الشيء، فالقسم األول هو ذات هللا تعاىل 

  األدلة على ذلك كثرية، والقسم ) و 1ال يعلم ذات هللا تعاىل إال هو (  -عما خيتلج يف العقول من الظنون واألوهام 
 _________  

) (قوله واألدلة إخل) قال أبو عبد هللا عمرو بن عثمان املكي كل ما تومهه قلبك أو سنح يف جماري فكرك أو خطر يف  1(
اء أو أنس أو ضياء أو مجال أو شبح أو نور أو شخص أو خيال فا عز وجل خبالف   معارضات قلبك من حسن أو 

أجل وأكرب وأعظم أال تسمع لقوله تعاىل: {ليس كمثله شيء وهو السميع البصري} وقال: {مل يلد ومل يولد ومل   ذلك كله هو
يكن له كفوا أحد} وقال العالمة احملقق أمحد بن املبارك يف كتاب اإلبريز مما تلقاه عن شيخه صاحب الكشف الصحيح 

غ سيدي عبد العزيز  سراره نفعنا هللا - واحلق الصريح القطب الد ما نصه: إمنا تنزه جل وعال عن أن يشبه بشيء من   - 
املخلوقات؛ ملخالفته جل شأنه ملا يصوره الفكر؛ ألن الفكر ال يصور إال ما هو خملوق له تعاىل فكل ما يف الفكر له مثل،  

ه: وهللا لقد شاهدته ميشي كما وهللا ال مثل له، فقلت له: إن الفكر يصور إنسا مقلو ميشي على رأسه، فقال رضي هللا عن 
ا فرجه مبنزلة احلجاب له وال يزيلها إال إذا أراد قضاء حاجته من حدث أو مجاع، ولقد جلست   تصوره الفكر ويده ساترا 
يوما مع سيدي حممد بن عبد الكرمي البصري فقال يل: تعال نصور يف أفكار أغرب صورة، مث ننظر يف خملوقات هللا تعاىل  

ودة أم ال، فقلت له: صور ما شئت، فقال: نصور خملوقا ميشي على أربع وهو على صورة مجل وظهره كله أفواه  أهي موج
وعلى ظهره صومعة على لون خمالف للونه صاعدة إىل فوق ويف رأسها شرافات من شرافة منها يبول ويتغوط، ومن شرافة  



ارحه، فما فرغ من تصويره حىت رأينا هذا املخلوق ومنه  أخرى يشرب وبني الشرافات صورة إنسان برأسه ووجهه ومجيع جو 
ن ينقلب احلال فريجع الذكر أنثى،   لذكر منه ينزو على األنثى فتحمل منه ويف عام آخر تنزو عليه األنثى  عدد كثري، وإذا 

  واألنثى ذكرا وهذا من أغرب ما يسمع وهللا أعلم ا. هـ وإىل ما سبق أشار بعض العارفني بقوله:
  يقة املرء ليس املرء يعرفها ... فكيف معرفة اجلبار يف القدمحق

وقوله: إن الفكر يصور إنسا إخل أي ذا من غري نوع اإلنسان تكون على اهليئة املذكورة حىت ال ينايف أن صورة اآلدمي هي 
  أشرف الصور فال تكون على هذا القلب كما سيأيت إن شاء هللا تعاىل
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  املنقوالت من العلوم املعقولة، والصنائع البديعة وإدراكالثاين: مجيع 
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لعقل، وما سطر فيها من الكتب يكون مؤكدا للعقل، والقسم  خواص األشياء، وما أودع فيها من العجائب، فهذه مدركة 
مجعها، وما غاب عنا من الفلكيات واألرضني وما فيها من غ رائب املخلوقات وبعض  الثالث كاألمور الواقعة يف اآلخرة 

العلوم الشرعية، فما ذكرته وما يف حكمه مصدره النقل ليس إال والعقل ال دخل له فيهان فما ورد فيه نص من الشارع  
بتا ثبو معتربا وما مل يرد فيه   وجب االعرتاف به واالنقياد إىل ما يقتضيه النص من اعتقاد أو عمل حيث كان ذلك النص 

الوقف وعدم اخلوض مبجرد العقل حيث قرر سابقا أن العقل يف عقال عن ذلك، وهذا أوان الشروع نص من الشارع وجب 
  يف األجوبة بعون هللا تعاىل نسأله أن يوفقنا لعني الصواب.

  
  ) ما حقيقة السماء؟ 1سؤال: (

 _________  
نا اليت مل يكلفنا هللا مبعرفة تفاصيلها ومل  ) قوله: ما حقيقة السماء إخل اعلم أن السؤال عن أمثال هذه األشياء املغيبة ع1(

  يطلع عليها إال اخلاصة من خلقه سؤال عما ال يعين؛ ولذا نسب لقس بن ساعدة: 
ل   علم النجوم على العقول و

  وطالب شيء ال ينال ضالل ... ماذا طالبك علم شيء أغلقت
  من دونه األبواب ليس ينال 

م تعاىل بغري ما سألوا عنه، وقد كثرت يف هذه   وكذا ملا سأل بعض الصحابة رضي هللا عنهم عن سبب اختالف األهلة أجا
ملسيحيني زاعمني بذلك إدراك التقدم يف الدنيا والدين خدعة من أنفسهم اخلبيثة وإبليس اللعني،  العصور طوائف متشبهة 

   األلباب:فأضلوا دينهم وما أدركوا دنيا األروبويني فأضحوا كالغراب املوصوف بقول بعض أويل
  حسد القطا وأراد ميشي مشيها ... فأصابه ضرب من العقال 

  فأضل مشيته وأخطأ مشيها ... فلذلك مسوه أ املرقال 



رهم خائبني اقتصروا على آراء من نشئوا منهم طبيعيني، وأصبحوا لنقض عرى   فلما أصبحوا منقطعني وارتدوا على أد
ملرصاد، كما قال ابن   جبري األندلسي:  اإلسالم واملسلمني 

  قد ظهرت يف عصر فرقة ... ظهورها شؤم على العصر
  مل تقتد يف الدين إال مبا ... سن ابن سينا وأبو نصر 

طالعه على شيء منها فنقبل خربه على الرأس والعني حيث مل يصادم قواعد   نعم ِإْن َمّن هللا على بعض عباده العارفني 
ي عبد العزيز "أول ما خلق هللا نور سيد حممد صلى هللا عليه وسلم، مث خلق منه  الدين كما نقل صاحب اإلبريز عن سيد

قوتة عظيمة ال يقاس عظمها، وخلق وسط الياقوتة جوهرة   احلجب السبعني ومالئكتها واألرواح والربزخ والعرش، وجعله 
هللا تعاىل أمد تلك اجلوهرة وسقاها بنوره صلى  فصار جمموع الياقوتة واجلوهرة كبيضة بياضها الياقوتة وصفارها اجلوهرة، مث إن

هللا عليه وسلم فجعل خيرق الياقوتة ويسقي اجلوهرة مرة بعد مرة حىت بلغ سبع مرات، فسالت اجلوهرة ورجعت ماء، ونزل 
وجهد  إىل أسفل الياقوتة اليت هي العرش فخلق من صفاته مالئكة مثانية وهم محلة العرش، وخلق من ثقله الريح وله قوة 

عظيم فأمره أن ينزل حتت املاء فسكن حتته فحمله مث جعل خيدم والربد يقوى يف املاء فأراد أن جيمد ويرجع إىل أصله  
ح تكسر شقوق ما جتمد منه فجعلت تلك الشقوق تتعفن ويدخلها الثفل والنتونة وشقوق تزيد على شقوق   فجعلت الر

نها األرضني السبع ودخل املاء بينها والبحور، وجعل الضباب يتصاعد وتكرب وتتسع، وذهبت إىل جهات سبع فخلق هللا م 
ا  من املاء لقوة جهد الريح مث جعل يرتاكم فخلق هللا منها السماوات السبع، مث جعلت الريح ختدم خدمة عظيمة على عاد

ا إىل  أوال وآخرا، فجعلت النار تزيد يف اهلواء من قوة حرق الريح للماء واهلواء، وكلما زندت  ا املالئكة وذهبت  ر أخذ
حمل جهنم اليوم فذلك أصل جهنم فالشقوق اليت تكونت منها األرضون تركوها على حاهلا والضباب الذي تكونت منه  

م لو تركوها ألكلت الشقوق اليت منها   السماوات تركوه على حاله، والنار اليت زندت يف اهلواء أخذوها إىل احملل السابق؛ أل
ن والضباب الذي منه السماوات، بل تشرب املاء لقوة جهد الريح، مث خلق من نوره صلى هللا عليه وسلم مالئكة  األرضو 

األرضني والسماوات وأمر كال أن يعبده األولون يف السماوات واآلخرون يف األرضني، ومن فتح هللا عليه أطلعه على ذلك  
فيشاهد أوال األرض اليت هو فيها مث حبورها مث خيرق نظره ختومها مث ما بينها  كله فأول ما يشاهد األجرام الرتابية على التدريج 

وبني األرض الثانية مث ختوم الثانية وهكذا إىل السابعة فريى كيف خيرج من أرض إىل أخرى، وما متتاز به عن أختها  
سماء األوىل، وهكذا إىل السابعة على  واملخلوقات اليت يف كل منها، مث يشاهد اجلو الذي بينه وبني السماء واألرض، مث ال

حنو ترتيب األرضني فيشاهد األفالك ونسبتها من السماوات وكيف وضع النجوم اليت فيها وكشف سري الشمس والقمر 
والنجوم مث يشاهد الربزخ واألرواح اليت فيه ا. هـ فأخذ من كالم هذا العارف رضي هللا عنه سري الشمس والقمر والنجوم 

ض وانفصال كل من السماوات بعضها عن بعض كاألرضني كما هو ظاهر قوله تعاىل {كانتا رتقا ففتقنامها} أي  دون األر 
بعض كل عن بعضه، وأن الكل معمور خبلق هللا تعاىل وكون السماء أصله من الضباب ال يلزم منه بقاؤه على أصله كما أن 

ل الفالسفة وأهل اهليئة احلديثة اآليت؛ وألن قوله: لو بقيت النار آدم أصله من تراب ومل يبق على أصله فلم يلزم رجوعه لقو 
ألكلت الضباب ما ذاك إال لكونه حتول عن أصله، واألدلة على الكثافة قد أطنب املؤلف يف نقلها كما ستأيت إن شاء هللا  

  تعاىل.
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  اجلواب: السماء لغة كل ما عالك فأظلك، ومنه قيل لسقف البيت 
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  ء.مسا
لغ يف العظم ما ال يعلمه إال هللا تعاىل ومجعها   وعرفا: جرم عظيم 
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يت بيانه إن شاء هللا   مساوات وهن سبع بعضها فوق بعض على مسافات عينها الشارع وعني مقدار مسكهن أيضا حسبما 
ا أخبرة وأدخنة متكاثفة، وبعض آخر إىل أ ا فضاء يرتآى بصفة اجلرم، وليس  تعاىل، وذهب بعض غري أهل اإلسالم إىل أ

طل للنصوص القرآنية كآية {إ زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب} وما يزين إال األجرام؛   هناك جرم، وكال املذهبني 
يت التنصيص على ذلك إن شاء هللا تعاىل   ولألحاديث املشهورة الواردة يف قصة معراجه صلى هللا عليه وسلم وغريها كما 

  
  ؟ال: ما تفسري سبع مساوات طباقاسؤ 

اجلواب: أما عدها فثابت ال توقف فيه، وإمنا حنتاج لتفسري {طباقا} تفسريها: أن بعضها فوق بعض، قال حرب هذه األمة  
يت   وترمجان القرآن سيد عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما يف تفسري {طباقا}: بعضها فوق بعض ملتزقة أطرافها ا. هـ و

  لكالمبسط ا
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  على ذلك مع املعارض. 
ما متحركتني أو الفلك متحركا واألرض ساكنة أو األرض متحركة 1(تنبيه) كون السماء واألرض (  ) كرويتني أو بسيطتني وكو

عتقاد شيء من ذلك، فمن مات مؤمنا ومل خيطر بباله شيء من وصفهما مبا تقدم مل ي سأله والفلك ساكنا مل يكلفنا هللا تعاىل 
تفاق العلماء، فالبحث عن أوصاف السماوات واألرضني من اجلهة املذكورة جهاد يف غري عدو   هللا تعاىل عن ذلك أبدا 

  وصرف زمن نفيس يف غري فائدة.
  

  ؟سؤال: ما املعراج
وسلم إىل السماوات السبع،   اجلواب: املعراج لغة: السُّلَّم ومنه ليلة املعراج يعين السُّلَّم الذي صعد عليه النيب صلى هللا عليه

) بذاته وروحه عليه الصالة والسالم من املسجد األقصى إىل ما  2والعروج على املعراج من بيت املقدس إىل السماوات ( 
  شاء هللا

 _________  
لى ذلك،  فيه قدميا وحديثا وكل يقيم أدلته ع -سنية وغريهم  -) قوله: كرويتني إخل هذا املبحث مل يزل اختالف العلماء  1(



غ ال  واملسألة كما قال الشيخ ليست من علوم الدين، وعثر على كالم ملستكشف كاملي اإلميان سيدي عبد العزيز الد
جلميع، وقال يف موضع  ألرض، وكل مساء حميطة مبا يف جوفها والعرش حميط  س بذكره، قال يف اإلبريز: إن السماء حميطة 

جتان عن كرة السماوات السبع واألرضني السبع، فأنت تراه يؤخذ من عبارتيه كرويتها، وهو  آخر منه: إن اجلنة والنار خار 
س بن معاوية والقاسم بن أيب برة   دته مقبولة، وكما يؤخذ مما سيذكره الشيخ يف مبحث لون السماء عن إ عدل يف قوله، فز

  عند معارضة الرازي 
عند تكلمه على حديث "أنزل القرآن على سبعة أحرف" ما نصه: قضية  ) قوله: بذاته وروحه إخل، ومن كتاب اإلبريز 2(

اإلسراء واملعراج وبلوغه عليه الصالة والسالم إىل ما بلغ، مث رجع يف مدة قريبة كل ذلك من عمل الروح حيث أمدت  
ن اليت فيها صارت تقدر على ما تقدر عليه الروح، ومن ذلك رؤيته من خلفه كرؤيته  -من أمامه كما قال  الذات بقوة السر

: "أقيموا ركوعكم وسجودكم فإين أراكم من خلفي كما أراكم من  -رضي هللا عنهم  -ألصحابه  -عليه الصالة والسالم 
ن وهي عبارة عن إقدار هللا تعاىل هلا على خرق   أمامي" فهذا هو سر احلديث وذلك أن من أجزاء الروح السبعة قوة السر

خرق اجلبال واجلالميد والصخور واجلدران وتغوص يف ذلك وتذهب فيه حيث شاءت، وإذا سكنت األجرام والنفوذ فيها فت
ذه القوة، فتصري الذات تفعل ما تفعله الروح، ومن ذلك واقعة زكر على  ا  الروح يف الذات وأحبتها واصطحبت معها أمد

لقوة املذكورة،  نبينا وعليه الصالة والسالم ملا أراده اليهود ففر منهم ودخل يف شج رة، فإن روحه أمدت ذاته حملبتها فيها 
ب ومشيهم اخلطوة حىت  فخرقت ذاته جرم الشجرة ودخلت فيها، ومن ذلك ما يقع لألولياء من دخوهلم األماكن من غري 

ملشرق فإن الذات ال تطيق خرق اهلواء الذي بني املشرق واملغرب يف حلظة؛  ملغرب وأخرى  ألن الريح  يضع أحدهم رجال 
لقوة املذكورة وقع منها ما وقع ا. هـ   ا الروح  ت اليت فيها وملا أمد تقطع أوصاهلا وتفتت أعضاءها وتنشف الدم والرطو

  املراد منه فظهر لك أنه نسب الفعل للذات مع الروح اليت حصلت منها املساعدة 
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فقط، وقيل: له معاريج متعددة وعلى كلٍّ منكُر املعراج رأسا ال   إىل أن بلغ مستوى مسع فيه صريف األقالم، وقيل: بروحه
يكفر، وإمنا يفسق كما نص العلماء انظر حديث املعراج يف كتاب الصالة وغريه من صحيح البخاري، وأنكرت الفالسفة  

لى أن األجسام  ومن كان على شاكلتهم وجود أبواب يف السماوات كما هي مذكورة يف أحاديث املعراج، وإنكارهم مبين ع
ذا الوصف ال يقبل اخلرق وااللتئام، واملسلمون يقولون: مرتكبة من جواهر فردة فتقبل  مرتكبة من اهليوىل والصورة، وما كان 

ر الواردة عن سيد البشر    . -صلى هللا عليه وسلم  -اخلرق وااللتئام وهو احلق الذي تشهد له اآل
  

  ؟رجوما للشياطني} سؤال: ما تفسري آية الشهب {وجعلناها 
  اجلواب: الشهب مجع شهاب 
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) يرمى به الشيطان عند إرادته اسرتاق الوحي الذي يوحى إىل املالئكة فتتكلم به املالئكة فيما بينهم،  1وهو النجم الذي (
هللا تعاىل: {إ   فريوم الشيطان استماع ذلك فتحول الشهب بينه وبني ما أراده فتحرقه الشهب وال ميكنه النجاة منها قال

زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد ال يسمعون إىل املأل األعلى ويقذفون من كل جانب دحورا 
لوارد، وأخرج ابن أيب حامت عن سعيد بن   قب} وخري ما فسرته  وهلم عذاب واصب إال من خطف اخلطفة فأتبعه شهاب 

يف قوله: {إال من خطف اخلطفة} قال: إال من اسرتق السمع من أصوات املالئكة {فأتبعه    -رضي هللا تعاىل عنه   - جبري 
قب} يعين الكواكب، وعن ابن عباس  قال: إذا رمي الشهاب مل خيطئ من رمي به وتال   -رضي هللا عنهما   -شهاب 

قب} ا. هـ وهذا مما جيب اإلميان به وال دخل للعقل يف شيء منه،    فإذا رام العقل{فأتبعه شهاب 
 _________  

) قوله: يرمى به إخل ليس املراد يرمى جبرم النجم حىت يلزم عنه زواله عن حمله، فينايف جعله زينة للسماء املقتضي  1(
قية كما ذكره الرازي  ا كقبس يؤخذ من النار، والنار  استمراره، بل جيوز أن ينفصل منه شعلة وهي الشهاب يرمى الشيطان 

  سورة امللك يف تفسري 

)1/13 (  

  

  التداخل يف شأن ذلك وجب زجره وكفه عن مثل ذلك 
  

  ؟سؤال: ما تفسري آية {وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون} 
يت بعد  أقول: ظاهر هذه اآلية وبعض األحاديث يدل على أن  -إن شاء هللا تعاىل  - اجلواب: تفسريها الذي جيب اعتقاده 

م ل ه تعاىل، أخرج ابن أيب شيبة عن أيب اجلوزاء يف اآلية قال: أ أرزقهم وأ أطعمهم ما خلقتهم إال الباعث خللقهم هو عباد
) غري مرادة قطعا أمجع أهل احلل والعقد من املسلمني على أن هللا تعاىل مل يوجد شيئا، ومل يكلف 1ليعبدوين، وهذه الداللة ( 

واألثر فنظر فوجد أن الم اجلر موضوعة ملعان كثرية منها أن تكون  أحدا حبكم لغرض وعلة، فال بد من نظر آخر يف اآلية
  للعاقبة واملآل وهي املتعينة يف اآلية واألثر وال يصح غريها من املعاين والدليل

 _________  
نه ونفعنا  رضي هللا ع  -) قوله: غري مرادة إخل سئل اإلمام اجلامع بني علمي الظاهر والباطن أبو العباس أمحد التيجاين 1(

ذن هللا} و {ليكون هلم   - تعاىل  -عن العلل املذكورة يف كالم هللا  -مبدده  حنو {وما خلقت اجلن واإلنس} و {ليطاع 
} وحنو ذلك فأجاب  هي أن لو قدر شيئا   -تعاىل  -بقوله: اعلم أن العلة املستحيلة يف حقه  -رضي هللا عنه    -عدوا وحز

فهذه هي العلة املستحيلة يف حقه تعاىل، أما العلة اليت   -تعاىل عن ذلك علوا كبريا  -هللا   يعود منه النفع أو الضرر على
  -سبحانه وتعاىل   - يعود نفعها أو ضررها على العباد فهذه ال شيء فيها؛ ألن حكمة هللا هي شرائع أنبيائه أظهر فيها 

مبعلوهلا حنو: {من يطع هللا ورسوله ندخله جنات}   االرتباط بني األشياء من النسب واإلضافات كالسبب مبسببه، والعلة
ت واألخبار فعلى هذا معىن قوله: {ليعبدون} أي  را} إىل غري ذلك من اآل {ومن يعص هللا ورسوله ويتعد حدوده ندخله 

لنسبة مبشيئة  تعاىل فعارية  لعبادة فمن مل يعبدين منهم عاقبته بعذايب، وأما األشياء  عن العلل والشروط  لنحكم عليهم 
واألسباب وحنوها، وإمنا حكم هللا يف أزله مبا اختار، فجعل هذا سعيدا وهذا شقيا وهذا غنيا وهذا فقريا من غري علة وال  

غرض، وما أظهره هللا تعاىل يف حكمته من االرتباطات بني األمور يف الظاهر حنو: من فعل كذا عاملته بكذا من اخلري أو الشر 



:  -رضي هللا عنه    -فضل أو العدل له احلكم واالختيار ال يسأل عما يفعل ا. هـ وقال سيدي علي وفا فذلك مبحض ال
مجيع األعمال إمنا شرعت تذكرة مبشرعها؛ كي ال ينسوه وال يصبوا إىل غريه {أقم الصالة لذكري} فافهم، ويف اإلبريز إمنا  

التوجه إىل هللا ويردوهم عن الغفلة الناشئة هلم عن  شرعت العبادات ومجيع الطاعات وأرسلت الرسل بذلك؛ ليحصل 
ختصار ولعل هذا اإلنسان  احلجاب، ولوالها لكان البشر مثل امللك ومل يتحمل هذه التكاليف الشاقة ومل تكن جهنم ا. هـ 

  القيامة السائل يستحسن عقله أن ترتك العباد سدى كاألنعام ال تكلف عليهم، وهو كأحدهم فيكون من مصدوق آية سورة
آلية وهو أن هللا تعاىل علمه حميط بكل شيء، وقد قال: {وما خلقت اجلن واإلنس} اآلية فمقتضى  بقي سؤال آخر يتعلق 

م سيعبدونه، وينايف علمه بذلك ختلف العبادة من بعضهم، وأحسن ما أجيب به عن اآلية ما قاله أبو   ذلك أن يكون عاملا 
ه تعاىل: {وما خلقت} اجلن اآلية خطاب منه تعاىل يف بساط احلكمة ال يف بساط احلقيقة  العباس التيجاين أيضا أن قول

واملشيئة املشار إليها بقوله تعاىل: {وال يزالون خمتلفني إال من رحم ربك ولذلك خلقهم} فهذا هو الواقع؛ ألن خطاب  
مسوق إىل املشيئة ال إىل احلكمة،   -تعاىل  -ه املشيئة ال يتأتى انتفاؤه خبالف خطاب احلكمة يف بعض املوجودات؛ ألن أمر 

: إىل املشيئة يستند كل شيء، وال تستند هي  -رضي هللا عنه   -واحلكمة سجاف على املشيئة كما قال صاحب احلكم 
{وما لشيء يعين ال يقال مل شاء هللا هذا؟ أو ال علة الختياره ومشيئته تعاىل، فقوله تعاىل: {وما خلقت اجلن واإلنس} اآلية 

م  لرسل إذ لو كانت عباد ذن هللا} خطاب يف عامل احلكمة؛ فلذا وقع التخلف وكفر الكثري  أرسلنا من رسول إال ليطاع 
دي من أحببت ولكن هللا يهدي من يشاء} وقال  وطاعتهم مقررتني يف هذه املشيئة ما أمكن ختلفهما، قال تعاىل: {إنك ال 

ية ولو شاء هللا  تعاىل: {وإن كان كرب عليك إعراض هم فإن استطعت أن تبتغي نفقا يف األرض أو سلما يف السماء فتأتيهم 
ن السعادة بيدي دون خلقي ا. هـ املراد منه   جلمعهم على اهلدى فال تكونن من اجلاهلني} أي 
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عليه وعلى نبينا   - يد موسى على أن الم اجلر قد تكون للعاقبة والصريورة ليس إال قوله تعاىل يف حق آل فرعون مع س
} إذ من املعلوم لدى أهل العقول السليمة أن التقاطهم له   -الصالة والسالم  {فالتقطه آل فرعون ليكون هلم عدوا وحز

م ويقر أعينهم بدليل   إمنا كان ليكون هلم مؤازرا ومعينا على نوائب الدهر ودافعا عنهم ما يكرهون وجالبا هلم ما يسر أفئد
تعاىل: {قرة عني يل ولك ال تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا} فيخيب هللا تعاىل أملهم فيما رجوه منه وكان عاقبة  قوله

  أمره معهم تشتيت 
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أمرهم، ومتزيق ملكهم وإغراقهم يف اليم، فا سبحانه وتعاىل أوجد اجلن واإلنس حلكمة علمها هو، كان مآل أمرمها إلزامهما  
  دة ويف هذا القدر كفاية ملن تنورت بصريته، ومن الدنس خلصت سريرته، ومن اعتقاد الزائغني سلمت لطيفته. العبا
  

  سؤال:
  ما حكمة الدعاء مع أن األشياء مقدرة من عامل األزل؟ 



كتعبد  ) أن الدعاء متعبد به  1اجلواب وهللا تعاىل املوفق للصواب: التحقيق الذي عليه احملققون من علماء املسلمني (
لصالة والزكاة وغريمها مما تعبد هللا تعاىل به؛ إلظهار أثر العبودية فيه أكثر من كثري مما تعبد هللا به من الذلة والفاقة 

ا  واالحتياج واملسكنة والتربؤ من احلول والقوة، فإذا بسط الداعي يديه حتققت فيه تلك الصفات وحنوها ولو مل يقصدها؛ أل
لنسبة للمسئول وتفضل هللا الزمة لكل س ستجابة الدعاء كما تفضل بقبول الصالة وغريها من   -سبحانه وتعاىل  -ائل 

  ) إذا الشروط استوفيت يف كل؛ لقوله تعاىل: {وإذا سألك2العبادات (
 _________  

ك أ1( ن ترتك الدعاء اتكاال على ما ) قوله: أن الدعاء متعبد به إخل قال العارف  سيدي علي اخلواص رضي هللا عنه: إ
  سبق به القدر، فتفوتك السنة فإن الدعاء نفسه عبادة وسنة سواء أجيب الدعاء أم مل جيب فاعلم ذلك 

ملعروف ولتنهن عن املنكر أو ليسلطن هللا عليكم شراركم  2( ) قوله: إذا الشروط إخل منها ما أشار له احلديث: لتأمرن 
  ، وقول أيب غامن معروف القصري فيدعو خياركم فال يستجاب هلم

  حنن خنشى اإلله يف كل كرب ... مث ننساه بعد كشف الكروب
لذنوب    كيف نرجو استجابة الدعاء ... قد سدد طريقه 

وقال سيدي إبراهيم الدسوقي رضي هللا عنه: إن أردت أن يسمع دعاؤك فاحفظ لسانك عن الكالم يف الناس، وعن تناول  
شككت يف قويل فاعمل به وجرب نفسك شيئا بعد شيء، تعرف صدق قويل، فمن ثـََبت ثـُبَِّت، ومن  الشبهات،  ولدي إن

أطاع ُأطيع، فإذا أطعت موالك أطاع لك الناَر واملاَء واهلواَء واخلطوة واإلنس واجلن ا. هـ ومصداق ما قاله احلديث القدسي:  
لنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته كنته"، ويف رواية "كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر    "ال يزال عبدي يتقرب إيل 

ا ولئن استعاذين ألعيذنه ولئن سألين ألعطينه" احلديث، واملراد  ا ورجله اليت ميشي  أنه  - وهللا أعلم-به ويده اليت يبطش 
ال سيدي علي اخلواص: إذا  تعاىل أفاض عليه من أسرار صفاته حىت صار يقدر على ما ال يقدر عليه من مل يكن كذلك، وق

توجهت إىل هللا تعاىل يف حصول أمر دنيوي أو أخروي فتوجه إليه وأنت فقري ذليل فإن غناك وعزك مينعانك اإلجابة ا. هـ  
أراد رضي هللا عنه التخلق بوصف االضطرار احلقيقي فإنه أعز أوصاف الداعي؛ ولذا قال العارف  تعاىل أبو حممد  

ع يف االضطرار احلقيقي فال شك وال ارتياب يف إجابته ومثال االضطرار احلقيقي مثل من ركب يف سفينة فهو  املرجاين: من وق
ا، وإىل حبر هاد قليل اآلفات لكنه مطمئن بسفينته راكن إليها، ويف هذا السكون من ضعف   مضطر إىل ريح ميشي 

ان اضطراره أكثر من األول، لكنه عنده قوة يف نفسه  االضطرار ما فيه لو جاء الريح العاصف وحرك عليه هول البحر لك
لسفينة اليت هي سبب السالمة غالبا فلو انكسرت السفينة مثال وبقي على لوح الشتد اضطراره أكثر من الثاين، لكنه  

بر يُرى  يرجو السالمة ملا حتته من اللوح وذلك قدح يف حقيقة اضطراره فلو ذهب اللوح وبقي بعد ذلك يف جلج البحار ال 
  وال جهة تُقصد وال لوح يُرام أن يصعد عليه فهذه احلالة حقيقة االضطرار دون ما عداها. 

حد أمرين إما أن   م، واإلجابة تكون  وقال يف اإلبريز: إن الداعني لو انقطعوا إىل هللا تعاىل يف دعائهم ببواطنهم ألجا
ر القدر إمنا يكون لألولياء دون احملجوبني ا. هـ املراد منه فأمثالنا إذا يعطيهم ما سألوا أو مينعهم ويبني هلم سر القدر وبيان س

  - مل حتصل هلم إجابة وال بيان سر القدر، فينبغي هلم أن يسلموا األمر لعلمه تعاىل، وأنه ما منعهم ذلك خبال منه وال عجزا 
ا عاملنا كمعاملة بعضنا لبعض فإن أحد إذا  ولكن ذلك ملصلحة استأثر بعلمها عنا، وإمن -تعاىل هللا عن ذلك علوا كبريا 

كان حتت حجره من هو قاصر النظر، وكان مراقبا لشئونه أليس من السداد أن ال يساعده على كل ما طلب وأراد حىت  
ر  يتأمل فيما هو الالئق به فيجيبه له أو غري ذلك فيمنعه أو يعوضه مبا هو املناسب حلاله، وقد نبهنا الشارع على هذا األم

سراره    -اخلطري حبديث االستخارة الشهري، وقال اإلمام اجلليل سيدي عبد القادر اجليلي  : إن كان -رضي هللا عنه ونفعنا 



ال جييب عبده يف كل ما سأله فيه إال شفقة عليه أن يغلب عليه الرجاء والعزة فيعرتض للمكر به، ويغفل عن   - تعاىل  -احلق 
دب اخلدمة فيهلك، وا   ملطلوب من العبد أن ال يركن لغري ربه القيام 
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عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاين} وقوله: {وقال ربكم ادعوين أستجب لكم} وأخرج الطرباين يف 
األوسط عن جابر قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إن هللا عز وجل حيي كرمي يستحيي من عبده أن يرفع إليه  

ن قال: قال رسول هللا صلى  يد يه فريدمها صفرا ليس فيهما شيء" ا. هـ وأخرج ابن أيب شيبة، وابن ماجه، واحلاكم عن ثو
هللا عليه وسلم: "ال يرد القضاء إال الدعاء، وال يزيد يف العمر إال الرب" ا. هـ وغري ذلك من األحاديث الدالة على استجابة  

  الدعاء وإطالق استجابة الدعاء يف
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ر (   ) مقيد مبشيئة هللا تعاىل، ودليل على ذلك قوله تعاىل: 1اآليتني واآل
 _________  

م  -عليهم الصالة والسالم  - ) قوله: مقيد إخل، ولو توفرت شروط اإلجابة؛ ولذا ختلف يف بعض األنبياء 1( يف بعض دعوا
م أوىل من توفرت فيه شروط اإل م صفوة هللا من خلقه كما أنه من املعلوم عندهم وذلك معروف عند العلماء مع أ جابة؛ أل

أن حصول بعض األشياء قد يكون الدعاء حلصوله جزء سبب أو أسباب أخرى يتوقف حصوله عليها كحصول الولد مثال،  
ري من فاالكتفاء يف طلب حصوله على الدعاء فقط بدون زواج ال حيصل املطلوب، بل يعد عبثا على حسب عادة هللا يف كث

ذا يندفع ما قيل: إن وجه البسيطة ال خيلو من مئات املاليني من املسلمني يف كل آن ومكان ومن  األشياء يف هذه الدار، و
م ال يفرتون عن الدعاء لتقوية شوكة أهل هذا الدين، وإضعاف   البعيد انعدام من تتوفر فيه شروط اإلجابة من بينهم مع أ

ومع ذلك مل تنجح دعوة واحد منهم يف حصول هذا املطلوب، وحمصل اجلواب عن ذلك أن  شوكة من عداهم من امللحدين، 
حصول هذا األمر العظيم علقه هللا على أشياء أخرى غري الدعاء ال بد من حصوهلا معه حىت حيصل، وهي معلومة عند ذوي  

الدين ممن مضى من سلف األمة مسعت كيف العقول السليمة فإنه ملا استعملها مع الدعاء من رفع هللا على يديه منار هذا 
رهم واألنقاض اليت تعيشوا فيها إمنا هي من بقية أحجارهم   يدينا إمنا هو من آ أزالوا عن أهله كل كربة وغمة، وما بقي 

دة عما أدركوا من امللك الباذخ، والعز الشامخ {فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون } فمن  وز
أراد أن يعد من رجاهلم فلينسج على منواهلم، وليفعل كأفعاهلم، ذلك ما اقتضته حكمته وأبرزته قدرته يف هذه الدار حمل  
االبتالء واالختبار؛ ليؤهل هؤالء إىل اجلنة، وهؤالء إىل النار قال تعاىل: {ولو يشاء هللا النتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم  

خر أحد عن الطاعة، وال اعتدى {ولو شاء هللا جلمعهم على اهلدى}  ببعض} بل لو أراد غري هللا   ما 
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ه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء} ومن املقرر أن املطلق حيمل على املقيد إن أمكن احلمل وهنا ممكن نعم   {بل إ
ن يقول: دعوت فلم يستجب يل ، بل حيسن ظنه بربه ويدعوه بغري  نص العلماء على أن العبد إذا دعا ربه ال يستعجل 

إلجابة، فا سبحانه ال خييبه من إحدى ثالث خصال املذكورة يف احلديث الذي أخرجه ابن أيب   قطيعة رحم وال إمث موقنا 
شيبة، وأمحد، والبخاري يف األدب، واحلاكم عن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "ما من مسلم يدعو  

ا إحدى ثالث خصال إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له يف  هللا بدعوة ليس فيها إمث وال قطيعة رحم إال أعطاه هللا 
اآلخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها" قالوا إًذا نكثر قال: "هللا أكثر" ا. هـ إذا تقرر لديك هذا أيها السائل علمت  

  نافاة بينه وبني األمور املقدرة أزال، اتبع وال تبتدع تكن من اخلاسرين.أن حكمة الدعاء حاصلة وأنه ال م
  سؤال: هل
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  تظهر اجلن؟
  ) بغري اهليئة اليت خلقت عليها1اجلواب: تظهر عند تشكلها ( 

 _________  
هم   ) قوله: بغري اهليئة إخل هذا يف حق أهل احلجاب دون أهل الفتح والكشف، أما هم فأعطاهم هللا قوة1( على رؤيتهم إ

  كاملالئكة والشياطني على هيئة خلقتهم األصلية. 
قال يف اإلبريز: إذا فتح هللا على العبد سواء كان نبيا أو وليا ال بد أن يشاهد ما ال يطيق من عامل اجلن والشياطني على ما  

صوات اهلائلة اليت تفلق الكبد  هم عليه، ويرى الشياطني كيف تتوالد واجلن وأين يسكنون والصور الفظيعة ويسمع األ
م على ما هم عليه وخياطبهم وخياطبونه، ومن قال: إن الويل ال يشاهد امللك وال   ويشاهد املالئكة احلفظة وغريهم بذوا

ألنبياء فذاك دليل على أنه غري مفتوح عليه، وكذا قال يف الفتوحات املكية يف الباب الرابع   يكلمه وأن هذا خاص 
ا ليست بنبية إذ ال نصيب  والثالمثائة وستني، ودليل ذلك قوله تعاىل: {إذا قالت املالئكة  مرمي} اآلية على الصواب من أ

لنوع النساء يف هذا املقام، وقال سيدي علي اخلواص: ال متتنع رؤيتهم إال عند بقائهم على اهليئة اليت خلقهم هللا عليها، وإذا 
مر هللا  أراد هللا أن يطلع أحدا من عبيده  على رؤيتهم من غري إرادة منهم رفع تعاىل احلجاب عن عني الرائي فرياهم، وقد 

رة يكونون على   لظهور لنا فيتجسدون لنا فنراهم رأي العني، مث إذا رأيناهم فتارة على صورهم يف أنفسهم و تعاىل اجلن 
ويزيدون عليهم بتشكلهم حىت على الصور اخلسيسة   صور البشر أو غريهم، فإن هلم التشكل يف أي صورة شاءوا كاملالئكة،

بصار عنهم فال نراهم مع حضورهم يف جمالسنا وحيث كنا إال إذا كشف احلجاب بنا،   كالكلب واخلنزير، وقد أخذ هللا 
ا تطل ا على خمارج احلروف الكثيفة؛ أل م ال تشبه أصواتنا من كل وجه؛ ألن أجسادهم لطيفة ال يقدرون  ب انطباقا  وأصوا

ا، وحصول العلم لنا من كالمهم إمنا هو   ا على أمثال أحرفنا وبعضها ال ميكنهم النطق  وصالبة فبعض األحرف ينطقون 
لنطقهم مبثل حروفنا ال حبقيقتها هذا حكم كالمهم ما داموا يف صورهم األصلية، وأما إذا دخلوا يف غري صورهم فاحلكم  

م األصلية، وعدمه موزعا  للذات اليت دخلوها من إنسان أو يمة أو غري ذلك ا. هـ فأنت ترى كالمه يف إمكان رؤية ذوا
  على اختالف أحوال الرائي من كونه حمجو أو ال. 

ا مثل ما يكون يف الفخارين   ر مظلمة جدا بكثرة دخا وقال يف اإلبريز أيضا: وإذا خفي عليك كيف أجسام اجلن فانظر إىل 
ها فذلك هو اجلين ا. هـوصور فيها صورهم ا   ليت خلقوا عليها، فإذا جعلت الصورة يف ذلك الدخان وألبسته إ
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ي شكل شاءت إال ما ستثين، ويتمكن منها بعض أفراد من اإلنس فيستعملها يف   يت قريبا من أن هلا التشكل  حسبما 
ال يستعمل إال ما كان جرما مرئيا، والدليل على ذلك قوله األمور الشاقة ويسجنها، ومن املقرر ببداهة العقل أنه ال يسجن و 

ذن ربه ومن يزغ منهم   -عليه وعلى نبينا الصالة والسالم   -تعاىل يف حق سيد سليمان  {ومن اجلن من يعمل بني يديه 
وقوله: {فلما خر  عن أمر نذقه من عذاب السعري يعملون له ما يشاء من حماريب ومتاثيل وجفان كاجلوايب وقدور راسيات} 

  تبينت اجلن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب املهني} واحلديث الذي
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ر فتال عليه رسول هللا  - صلى هللا عليه وسلم  - أخرب به رسول هللا  صلى هللا  -يف حق العفريت اجلين الذي قصده بشعلة 
مادا، واحلديث الذي أخرب به الرسول عليه الصالة والسالم يف شأن اجلين ما علمه له جربيل فاحرتق وصار ر  - عليه وسلم 

وأراد ربطه يف سارية من سواري املسجد فتذكر صلى  -صلى هللا عليه وسلم  - الذي أراد أن خيلط عليه يف صالته فأمسكه 
طلق سبيله، فلما أصبح أخرب أصحابه هللا عليه وسلم العهد الذي أعطاه هللا تعاىل لسيد سليمان بن داود عليهما السالم فأ

بذلك، وحديث الصحايب الذي حتت يده متر الصدقة حيث أمسك اجلين الذي يريد سرقة ما حتت يده ثالث مرات، ويف كل 
نه ال يعود وأنه فقري ذو عيال، وهذه أحاديث مشهورة بني املسلمني فال حنتاج لذكر ألفاظها.   مرة حيلف له 

لإلنس أمر شائع ذائع منصوص عليه ال حيتاج ثبوته إىل دليل؛ إال إذا احتاج النهار إىل دليل، نعم   واحلاصل أن ظهور اجلن
ل أهل العلم وأنكروا اجلن على اختالف يف إنكارهم، فمنهم من نفى وجود اجلن رأسا، ومنهم   قامت طائفة متسربلون بسر

  إلنس وما يقع لبعض أفراد اإلنس من الصرع والتخبط ) ونفى أيضا مماستهم ل1من أثبت وجودهم ونفي ظهورهم لإلنس (
 _________  

) قوله: ونفى أيضا إخل ومن جواب احملقق سيدي حممد بن عبد الباقي الزرقاين وقد سئل هل ميكن سلوك اجلن يف أجسام  1(
عري، وأحالته طائفة بىن آدم الذكر يف األنثى وعكسه؟ أنه جوز ذلك أهل السنة واجلماعة كما نقله الشيخ أبو احلسن األش

من املعتزلة وقالوا: ال ميكن روحان يف جسد واحد، ورد عليهم مبا يف الصحيح أن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم،  
ومن مث قال عبد هللا ابن اإلمام أمحد ألبيه: إن قوما ما يقولون إن اجلين ال يدخل يف بدن املصروع، فقال: يكذبون ها هو ذا  

انه، أي: فدخوله يف بدنه هو مذهب أهل السنة واجلماعة، وجاء يف عدة طرق أنه صلى هللا عليه وسلم جيء يتكلم على لس
إليه مبخنوق فضرب ظهره، وقال: "اخرج عدو هللا" وأخرج مجاعة أن ابن مسعود قرأ يف أذن مصروع: {أفحسبتم إمنا  

وسلم بذلك فقال: "والذي نفسي بيده لو أن رجال موقنا   خلقناكم عبثا} إخل السورة فأفاق، مث أخرب النيب صلى هللا عليه
قرأها على جبل لزال" ا. هـ املراد منه، ويف االنتصاف البن املنري على الكشاف ورد: ما من مولود يولد إال طعن الشيطان يف 

الرجيم} وقوله عليه  خاصرته؛ ومن ذلك يستهل صارخا؛ إال مرمي وابنها لقول أمها: {وإين أعيذها بك وذريتها من الشيطان
  الصالة والسالم "التقطوا صبيانكم أول العشاء فإنه وقت انتشار الشياطني" 

ا الشارع ا. هـ    واعتقاد أهل السنة والسلف أن هذه األمور على حقائقها واقعة كما أخرب 
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م فيما قالوا  قول احلكماء، وهذا هو اخلسران فذاك من مرض األعصاب وتغري األمزجة، وليس للجن دخل يف ذلك وعمد
املبني والضالل الذي ال مزيد عليه كيف يسوغ ملن ينسب نفسه لإلسالم أن يعدل عن نصوص القرآن وصريح أحاديث  

  - الرسول وأقوال علماء املسلمني إىل أقوال احلكماء املبنية على التخمني ليس هلم حجة عقلية، وال نقلية يعتمد عليها 
تان  عظيم ربنا إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غري مفتونني وال ضالني وال مبدلني وال مغريين وال لطريق سبحانك هذا 

  . -احلق خمالفني مبنك وفضلك  أرحم الرامحني 
م}    فإن قلت: يرد على ما قررت من ظهور اجلن واإلنس قوله تعاىل: {إنه يراكم هو وقبيله من حيث ال ترو

  أبدا؛ ألن نفي رؤيتنا هلم يف قلت: ال يرد علينا 
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اآلية محلها العلماء على ما إذا كانوا على حالتهم اليت خلقوا عليها، وما سبق لنا حممول على حالة تطورهم بغري طورهم كما  
  تقدم لنا التصريح بذلك فافهم

  
  ؟سؤال: ما كيفية وسوسة الشيطان

يت بيان الكيفية بعد ذكر ما أقدمه لك  حىت يسهل عليك إدرك ذلك، فاعلم أيها السائل أن هللا تعاىل خلق اخللق   اجلواب: 
على أحناء حسبما تقدم يف علمه، فمنها األجسام الكثيفة ومنها األجسام اللطيفة، فأصحاب األجسام الكثيفة تدوم معهم  

ختيارهم البتة، وأما أصحاب األجس ام اللطيفة كاملالئكة واجلن صورهم اليت وجدوا عليها وال ميكنهم االنتقال عنها 
وحفظا من   -عليهم الصالة والسالم  -والشياطني فهؤالء مكنهم هللا تعاىل من التشكل بصور األنبياء والرسل إكراما هلم 

التلبيس على املؤمنني، والعمدة فيما ذكرته النقل ليس إال، والعقل ال دخل له البتة وورد يف حديث صفية أم املؤمنني من  
ب اعتكافه صلى هللا عليه وسلم أن الشيطان يبلغ من اإلنسان مبلغ الدم، انظر احلديث بتمامه هناك، وورد   البخاري يف 

كل ويشرب بشماله، وورد أن من مل يسم هللا عند إرادة اجلماع أو األكل أو الشرب أو الدخول يف الفراش   أن الشيطان 
كل ويشرب معه ويدخل معه يف  فراشه وغري ذلك من األحاديث مما حييله العقل ويثبته الشرع،  جيامع الشيطان معه و

فيجب على كل مسلم أن يستسلم ملا ورد يف الشرع وإن مل يدركه عقله؛ ألننا قرر سابقا أن العقل يف عقال عن مثل هذه 
  األمور اليت ال سبيل له يف إدراكها، وجيب عليه أن يكف نفسه 
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  اإلسالم مما فيه خمالفة للدين.  عن اتباع أقوال غري أهل
(كيفية الوسوسة) كما ذكرها سيد أنس بن مالك رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "إن الشيطان واضع 



خطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر هللا خنس، وإن نسي التقم قلبه، فذلك الوسواس اخلناس". وأخرج ابن شاهني عن  
 صلى هللا عليه وسلم يقول: "إن للوسواس خطما كخطم الطري، فإذا غفل ابن آدم وضع ذلك املنقار  أنس: مسعت رسول هللا

  يف أذن القلب يوسوس، فإن ابن آدم ذكر هللا نكص وخنس، فلذلك مسي الوسواس اخلناس" ا. هـ. 
الشيطان يتمكن من الوصول  (فإن قلت): ظاهر احلديثني يدل على أن التقام القلب ووضع املنقار يف القلب حقيقة، وأن 

ويل يقبله العقل، مع أن الشيخ حممد عبده منع حقيقة ذلك وأول  إىل القلب، وظاهر صنيعك أنك مصدق بذلك بال 
  بتأويل يقبله العقل وشنع متام التشنيع على من أسند يف ذلك حديثا للنيب صلى هللا عليه وسلم وتفوه مبا مأل به فمه.

زعة إىل الشر، حيدث منها يف نفسه خواطر السوء، وإمنا جعل الوسوسة وعبارته: ولكل واحد من  الناس شيطان وهي قوة 
يف الصدور على ما عهد يف كالم العرب من أن اخلواطر يف القلب والقلب مما حواه الصدر عندهم، وكثريا ما يقال: إن  

ملخ، وإن كان يظهر هلا أثر يف حركات الدم  الشك حيوك يف صدري، وما الشك إال يف نفسه وعقله، وأفاعيل العقل يف ا
ن القلب وضيق الصدر وانبساطه، وكل ما أوردوه يف خرطوم الشيطان وخطمه ومنقاره وجثومه على الصدر والقلب   وضر

  فهو من التمثيل والتصوير، وإال فليجعلوا مثل ذلك للقسم الثاين من الوسواس  -وحنو ذلك
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فإن هللا نسب الوسوسة إليهم على السواء، فقال: {ِمَن اْجلِنَِّة َوالنَّاِس}، فليكن للناس الذين   أو املوسوسني وهم الناس، 
يوسوسون يف صدور الناس خرطوم وخطم ومنقار يدخل يف الصدور ويوضع على أذن القلب فإذا ذكر هللا خنس اخلرطوم  

فواههم فيما ال يراه الناس وإن كانوا ال يعقلونه،  كما ذكروه يف اجلنة، ولكنهم يكثرون الوصف وخيرتعون ما يشاءون 
وجيرتءون على الغيب فيذكرون من شئونه ما استأثر هللا بعمله، مث ال يكفيهم ذلك حىت خيرتعوا من األحاديث ما يسند  

لصاحل برآء أوهامهم، وينسبون إىل السلف ما يظنون أنه يقوي مزاعمهم، وهللا يشهد أن النيب صلى هللا عليه وسلم والسلف ا
مما ينسب إليهم من ذلك كله، وإمنا هو من اخرتاع من مل يرض لنفسه أن يقرتف جرمية واحدة، جرمية اجلرأة على الغيب  

م  بومهه، حىت يضم إىل ذلك جرمية الكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسلف األمة، أولئك الذين إذا اجنر القول 
أن يكذبوهم فيه سكتوا سكوت البكم وجلئوا إىل سالحهم الذي يشرعونه يف وجوه اجلبناء،  إىل ما يعرفه الناس وميكنهم 

وقالوا هكذا مذهب أهل السنة، كأن السنة عندهم مذهب جسماين حمض ال شائبة من الروحانية فيه، وافرتوا على أهل 
إىل الدين مجلة، وفسروا بعض نصوصه  السنة وهم السلف ما ال يعرفونه، وماذا عليهم لو أخذوا السنة والكتاب ونظروا 

لكتاب كله، وليس من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض،  ببعض، كما هو الواجب على املسلم الذي يؤمن 
  فعوذ  من الوسواس اخلناس، الذي يوسوس يف صدور الناس، من اجلنة والناس، وهللا أعلم.

  (أقول) وعلى هللا 
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ويل يقبله العقل، حيث إين  أتوكل، ومن  احلول والقوة أتربأ، إين مسلم ومصدق مبا يقتضيه ظاهر احلديثني، وال حنتاج إىل 
مرجعه النقل، وال يتأتى يل أن   -قررت يف النبذة أن كل ما ال ميكن االطالع عليه مما غاب عنا وليس للعقل فيه مطمع 



  ) 1ة كلهم سلفا وخلفا ( أدعي أن ما هو ذات صفة، فنحتاج إىل تكذيب اجلماع
فيما رواه يف كيفية الوسوسة، ونرتكب جرمية الكذب ثالث مرات: كون الذات صفة، وتكذيب العدول، ورد األحاديث  
الواردة يف ذلك، وتكذيب الناقلني هلا بدون مستند للرد، بل مبجرد اهلوى ليطابق معتقد الضالني الزائغني من أن املالئكة  

كقوة املغناطيس، وعليه فال يتأتى أن يكون هلا خراطيم ... إخل، ولقد أخطأ الشيخ حممد عبده مرات واجلن والشياطني قوى  
  فيما كتبه يف هذا املوضوع خطأ ينزه عنه من تعاطى مبادئ العلوم ومل يغص يف تيارها، وهو مل يكن متميزا 

 _________  
الدعاء إىل طاعته بكالم خفي يصل مفهومه إىل القلب من  ) قوله (فيما رووه ... ) إخل، نعم قال القرطيب: وسوسته هي 1(

لشر يف قلب ابن آدم. وحنوه عن احلسن يف   غري مساع صوت. ويف اخلازن: إن الشيطان أعطاه هللا قوة يف إلقاء الوسوسة 
لقوة اليت جعلها هللا له، كما يف الرا زي. وهلذا نظائر كثرية  وسوسته آلدم: أنه كان يوسوس من األرض إىل السماء وإىل اجلنة 

ال بعد   -يف متكني أوليائه وإعطائهم هذا التمكني الباطين من األشياء. وجعل مثله عند أعدائه من الشياطني ابتالء لعباده 
نتهم، واتفقوا على وجود   فيه، فتحصل أن يف كيفية الوسوسة قوالن، ذهب لكل منهما بعض أهل التحقيق املوثوق بد

ويل   ؛ ألن ذلك مصادمة للكتاب والسنة واإلمجاع، وأما املخالفون فداء الضالل فيهم عياء. الشيطان بال 
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ما مع ما حصل له يف آخر عمره من توليته املناصب احملتاج إىل صاحبها   يف شيء يذكر عنه إال اإلنشاء وطالقة اللسان، و
ا.  اشتهر صيته واغرت بذلك من ال علم له حبقيقة أمره، وإال فأهل   مكة أدرى بشعا

زعة إىل الشر ... إخل، فقوله "وهي قوة" خطأ صريح   (فاملرة األوىل) قوله يف تعريف ماهية الشيطان الوسواس: وهي قوة 
عتبار اللفظ العريب اخلايل من العجمة صفة ال ذات، ومن املقرر عند ذوي العقول أن  وقول قبيح؛ ألن لفظ "قوة" مدلوهلا 

ا ال تقوم بنفسها وال حتيز هلا وال ينسب هلا حكم عارية عن موصوفها، فيتعني أن يكون الوسواس ذا ال الصفة من حيث ذا
  صفة.

، ويتخرج على حنو "زيد عدل" من جواز أحد االحتماالت الثالثة فيه، أعين   (فإن قلت) إن كالمه يصح أن يكون صوا
  كونه اسم فاعل أو على تقدير مضاف أو مبالغة.

يصح، إال أنه يشتغل اشتغال ذات النحيني؛ ألنه يسئل حينئذ عن كيفية الوسوسة، فال خيلو احلال إما أن يرجع إىل  (قلت) 
  السنة ويقتبس من نرباسها، أو يرتكب طريقا آخر غريها، فتفوق له السهام أيضا حىت يرجع إليها أو ميوت على غريها. 

ه مبا ال عجز فيه، فرييد بقوله "وإال فليجعلوا مثل ذلك للقسم الثاين" التعجيز، (الثانية) استبعاده ما ال بعد فيه، وتعجيزه لغري 
  على حد قوله سبحانه وتعاىل {فَْأتُوا ِبُسورٍَة ِمْثِلِه} وقول القائل:

امع  ئي فجئين مبثلهم ... إذا مجعتنا  جرير ا   أولئك آ
ويل فيه، ولكن يقا   ل:فيا للعجب من هذا الشيخ، يهول مبا ال 

  خال لك اجلو فبيضي واصفري
  ويف احلقيقة هذا اخلطأ يف ضمنه خطأ

)1/29 (  



  

آخر حسبما يتبني لك إن شاء هللا تعاىل، فاإلنسي إذا جرينا على أنه يوسوس يف صدور اإلنس ال حيتاج إىل جعل خرطوم له 
غريه؛ ألن طريق وصول وسوسته  ومنقار يوضع على القلب حىت تصل وسوسته إىل القلب كما احتيج إىل ذلك يف الوسواس

إىل القلب أذن الرأس، وهذا أمر ال يكاد خيفى على صغار الطلبة، فضال عن املشايخ، فضال عن جمتهد بدعواه، فتبني بيان  
الشمس يف رابعة النهار أن ال احتياج إىل جعل خرطوم لإلنسي، وأن ال تعجيز، فافهم وال تكن أسري التقليد فيما يؤخذ ويرد  

  ل.لعق
خللق يف قوله تعاىل {ِيف ُصُدوِر   واخلطأ الضمين قوله "واملوسوسني"، وذلك أن ابن عباس رضي هللا عنهما فسر الناس 

خللق، وعليه فيكون الوسواس من غري   النَّاِس} ليعم اإلنس واجلن، وجعل قوله {ِمَن اْجلِنَِّة َوالنَّاِس} بيا للناس الذي فسره 
 حيتاج إىل قوله "وإال فليجعلوا ... إخل"؛ ألن الوسواس غري اإلنس مسلم له اجلعل شرعا. تفهم وال  اإلنس قطعا، وعليه فال

  تغرت بصيته؛ ألنه على حد قوهلم:
ملعيدي خري من أن تراه   تسمع 

لتجرؤ على الغيب وتكذيبهم فيما نقلوه عن  امهم  وره يف شأن الناقلني لكيفية الوسوسة وا سيد اخللق   (الثالثة) جترؤه و
الذين يقولون: إن أحكام الدين كلها   -وهللا أعلم-صلى هللا عليه وسلم حيث مل يصل عقله إىل ذلك، فهو من اجلماعة 

حكام   معقولة املعىن، وما كان منها على خالف العقل فليس من الدين. وهؤالء ال نصيب يذكر هلم يف الدين؛ جلهلهم 
ن   جما على الغيب  الدين، وإال لو علموها ألقروا  م مبا قال ورد ما نقلوه  كثريا منها متعبد به غري معقول املعىن لنا، ا

  حيث ال مستند له 
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جمه على الغيب حىت ارتكب إمث تكذيب  يعترب عند العلماء وارتكا جلرمية الكذب عليهم، ومل يرض لنفسه أن يرتكب إمث 
ء ملا قرر العلماء أن العلماء أ مناء فيما نقلوا إال أن يتبني خطؤهم بنقل آخر أثبت من قوهلم فيعمل مبا هو أثبت، وال األبر

م وحيمل على السهو يف حالة النقل.   يسوغ أن نتهمهم بتعمد الكذب فيما نقلوه، بل حيسن الظن 
جلماعة بقوله "وجلئوا إىل  (الرابعة) قوله "أولئك الذين إذا اجنر" إىل قوله "ما ال يعرفونه"، بيان اخلطأ فيما قال: هو  استهتاره 

  سالحهم"، وقائل هذه املقالة الشنيعة جار على مذهب االعتزال القائل قائلهم: 
  جلماعة مسوا هواهم سنة 

م على خالف بقية الفرق اخلارجة عن السواد   ا أ م كما قال أو ال، بل يريدون  فاجلماعة يذكرون ذلك، سواء جر احلال 
لنعال،  األعظم، وسالحهم يشرعونه، وبه يقطعون ظهر من يتوهم يف نفسه الشجاعة، وأما اجلبان فيكفيه التأفيف والصفع 

وأما سالح الشيخ وحزبه يف حال انفرادهم عن املناظر سالحهم اخلارج من أفواههم من فظاعة القول كالند والشريك  
حلبارى ِسالحها  والتكذيب وغري ذلك مما يتربأ منه غري مرتكب ذلك، وأما هو فاجل زاء من جنس العمل، فهم أشبه 

ُسالحها، وأما عند املناظرة وطلب الرباز فال سالح يقابل، ولو اجلبناء وقد طلب الشرمساحي مرارا مناظرة الشيخ ونشرها  
حها الشيخ احلل للميتة أو+ختيها فلم يستطع أن يقابله، وهذه  سنة كل من  على صفحات اجلرائد يف املسائل الثالث اليت أ

  يريد الظهور، وهو خلو مما يريد الظهور به. 



لعلماء   (اخلامسة) قوله: "وماذا عليهم لو أخذوا" إىل قوله: ويكفرون ببعض" بيان اخلطأ هنا: أن فيما قاله غشا وتعريضا 
  املتبعني للمذاهب
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م كالذين نزلت يف حقهم اآلية.   األربعة، وأ
ال جتهاد ضمنا كما هو ديدنه وديدن شيعته ملن استكمل شروط االجتهاد أو مل يستكمل ذلك؛ ألن  أما بيان غشه فألمره 

تلك الشروط اليت ذكرها اجلماعة غري معتربة عنده، بل املدار عنده على كون الطالب عنده من اللسان العريب ما يفهم به  
تهدين تتضارب أقواهلم  الكتاب والسنة. ولو جرى الناس على حسب رغبة الشيخ ألصبح اليوم مئا  ت بل ألوف من ا

وختتلف آراؤهم، والتسع اخلرق على الراقع، وأصبح الناس يف حرية، ولكن هللا سبحانه مل يتمم رغبته إال يف أفراد قليلني  
م فهموا من القرآن ما مل يفهمه الرسول صلى هللا عليه وسلم. وحكم  حة الر وادعاءهم أ من  كانت نتيجة اجتهادهم إ

ء.  م ظاهر، فا حسيب من يتعدى على أعراض األبر   تفوه بذلك معلوم عند أهل العلم، والتعريض 
فبما قررت لك وبينت يصح يل أن أقول يف حق الشيخ: إنه رجع يف هذا املوضوع خبفي حنني كما هو الغالب عليه يف  

ذا الكتاب أخوات هلذا املبحث، كقصره لفظ السائل يف قوله شذوذاته عن اجلم الغفري، وسيأيت إن شاء هللا تعاىل لنا معه يف ه
ما، ومل  تيا يف القرآن إال بعنوا َهْر} على الطالب علما، وادعائه أن الفقري واملسكني مل  يردا بغري  تعاىل {َوَأمَّا السَّاِئَل َفَال تـَنـْ

ما مل يردا يف ذلك، مع أن قصر العام عندهم على بعض أفراده بدون خمصص حتكم ال جيوز ار  تكابه عند العلماء، ودعوى أ
مة يف القصر؛ الحتمال إرادة سائل الصدقة أيضا مع  ما إن سلمت له ال تفيد القصر؛ ألن ذلك ليس علة  القرآن إال بعنوا

  عدم ورودمها يف القرآن على 
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طلة ال صحة هلا، وعليه فيصح يل أن أقول حيث   إنه مدعي االجتهاد آمر به غريه:  دعواه، على أن دعواه تلك 
  أطرق كرا أن النعام يف القرى 

َهْر}: والسائل هو املستفهم عما ال يعلم (   ) 1ولفظ عبارته قبل بيان خطئه، قال يف تفسري قوله تعاىل {َوَأمَّا السَّاِئَل َفَال تـَنـْ
  ، وليس هو طالب الصدقة، فإن هذا

 _________  
وي يف أسباب النزول أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان جالسا، فجاءه عثمان بعذق من  ) قوله "وليس هو ... " إخل، ر 1(

لباب، فقال: رحم هللا عبدا يرمحنا، فأمر بدفعه إىل السائل، فكره عثمان  كل، فوقف سائل  متر فوضعه بني يديه، فأراد أن 
كله النيب صلى هللا عليه وسلم فخرج واشرتاه من ال سائل، مث رجع السائل ففعل ذلك ثالث مرات، وكان ذلك، وأراد أن 

َهرْ  ئع؟ فنزل: {َوَأمَّا السَّاِئَل َفَال تـَنـْ } ا. يعطيه النيب عليه السالم، إىل أن قال له النيب صلى هللا عليه وسلم: أسائل أنت أم 
  هـ. رازي. 

ْنَساَن ُخِلَق َهُلوًعا ِإَذا  ْريُ َمُنوًعا ِإالَّ اْلُمَصلَِّني الَِّذيَن ُهْم  مث انظر ما يصنع يف قوله تعاىل {ِإنَّ اْإلِ َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوًعا َوِإَذا َمسَُّه اخلَْ



نه طبع على هذه  َعَلى َصَالِِْم َداِئُموَن َوالَِّذيَن ِيف َأْمَواِهلِْم َحقٌّ َمْعُلوٌم ِللسَّاِئِل َواْلَمْحُروِم}، فإنه تعاىل وصف هذا اجل نس 
يمة، مث استثىن املصلني املوصوفني مبا ذكر "والذين يف أمواهلم حق للسائل واحملروم" فهل يصح جعل العلوم  األوصاف الذم

يديهم حىت يعطوا منها للسائل واحملروم ما يسد به خلته ويزيل عيلته، إال أن يكون يف   م بعض من أمواهلم اليت  القائمة 
 قلبه على الشح، فقال: العامل كرمه يف بث علومه وأقواله، دون تفريق  املنام وأضغاث األحالم أو على رأي من طبع هللا

  أمواله، وما يعين احملتاج من دعواته وصلواته إذا مل يصحبها شيء من زكواته. 
  وقالوا يقبل املدحات لكن ... جوائزه عليهن الصالة
  فقلت هلم وما تغين عيايل ... صاليت إمنا الشأن الزكاة 

  د منها ... فتصبح يل مع الصلة الصالة فيأمر يل بكسر الصا
جلملة فالسائل يف اآلية عام، وال صارف له عن عمومه من املخصصات، وال قرينة مانعة جتعله من العام املراد به   و

  اخلصوص. 
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  هـ. اللفظ مل يرد يف كتاب هللا عنوا للفقري واملسكني، بل جرت سنة الكتاب املبني على ذكرمها بوصفهما ا. 
ائل البيان: قال ابن عباس رضي هللا عنهما يف تفسري قوله تعاىل {َوَأْطِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعَرتَّ}: "أطعموا" أعطوا "القانع" الس

ما طالب الصدقة، فدعواه   ليسري "واملعرت" الذي يعرتضك وال يسألك. فهذان اللفظان القانع واملعرت مراد  الذي يقنع 
  حوضة ومرفوضة.على القرآن مد

وأخرج ابن أيب شيبة عن معاذ، قال: "أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نطعم من الضحا اجلار والسائل واملتعفف".  
به   وأخرج ابن أيب شيبة عن جماهد: "القانع السائل، واملعرت معرت البدن". ويف خمتار الصحاح: القنوع: السؤال والتذلل، و

  قنيع. وقال الفراء: القانع الذي يسألك فما أعطيته قبله. خضع، فهو قانع و 
ملت ما ادعاه يف هذا املوضوع والذي قبله يتبني لك  أن الشيخ هو وأتباعه   -إن كنت منصفا عارفا بتحري املؤلفني-إذا 

الزمان، إ    حسبما يظهر لك فيما سيأيت يكتبون ويؤلفون كيفما اتفق هلم من غري حتر للصدق، وهذا شأن جمتهدي هذا
  وإ إليه راجعون، مث إن األسئلة اآلتية لغري السائل األول:

  
سؤال: ما املراد من سبع أرضني، وقد ورد يف احلديث الصحيح: "إن يف كل أرض منها آدم كآدمكم وحممدا كمحمدكم صلى  

  ؟ هللا عليه وسلم"
ا سبع أرضني اإلخبار بعددها وأ   ا مثل السماواتاجلواب: املراد من تعيني كو
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يف العدد، وأن بني كل أرض واليت تليها كما بني كل مساء واليت تليها، ومسك كل أرض مثل مسك كل مساء؛ كما هو مصرح به 
  يف كثري من األحاديث، فانظرها إن شئت، وإن مست احلاجة إىل ذكر شيء منها ذكرته إن شاء هللا تعاىل. 



 احلديث ... " إخل، هو كما قلت من حيث املعىن، والوارد أبسط مما ذكرت، ولكن صرح فيه وقولك أيها السائل "وقد رد يف 
بشذوذ احلديث ونص الوارد، أخرج ابن جرير وابن أيب حامت واحلاكم وصححه والبيهقي يف الشعب ويف األمساء والصفات  

، قال: "سبع أرضني، يف كل أرض نيب كنبيكم وآدم  عن أيب الضحى عن ابن عباس يف قوله تعاىل {َوِمَن اْألَْرِض ِمثْـَلُهنَّ} 
كآدمكم ونوح كنوحكم وإبراهيم كإبراهيمكم وعيسى كعيسى"، قال البيهقي: إسناده صحيح، ولكنه شاذ ال أعلم أليب  

  الضحى عليه متابعا ا. هـ. 
األرض اليت حنن عليها من   أن كل ما وقع على ظهر -عتبار فحواه وظاهره -أقول، وهللا املوفق للصواب: احلديث يقتضي 

لدن آدم إىل انقضاء أجلها واقع مثله على ظهر غريها، وما مل يذكر يف احلديث من بقية الرسل واألمم وما وقع من احلوادث 
من قتل قابيل أخاه هابيل والطوفان والصيحة والرجفة وإغراق فرعون وخروج سيد حممد صلى هللا عليه وسلم من مكة إىل 

لم جرا هو يف حكم املذكور؛ ألن آدم األرض الثانية مثال إذا مل يكن مصحو وموصوفا مبا وصف به آدم أرضنا  املدينة وه
لرفيق األعلى مل يكن كآدم أرضنا، واحلديث يقتضي أنه مثله يف كل صفاته حسبما قرروه   عند نزوله من اجلنة إىل أن التحق 

  تصف مبثل مجيع صفاتك،يف املثل والنظري والشبيه، فاملماثل لك هو امل
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والنظري يف غالبها، والشبيه يف بعضها ولو قل، فتنبه وتفطن لتحوز املعايل، وهذا احلديث ومثله مما جيب اإلميان بظاهره وال  
ه آنفا أن العقل يف عقال عن مثل هذا، ويشهد لذلك حديث ابن عباس رضي هللا   دخل للعقل يف شيء من ذلك؛ ملا قرر

ا" ا. هـ.   عنهما الذي رواه جماهد يف قوله: {ومن األرض مثلهن}، قال: "لو حدثتكم بتفسريها لكفرمت، وكفركم بتكذيبكم 
  ) 1وذلك أن العقول (

ه   بعة يف ذلك التصديق حلكم الشارع كما هنا وأمثاله، فالواجب الرجوع ملا قرر ال تصدق مبا ال تتصوره إال إذا كانت 
  نص الشارع.سابقا من الوقوف عند 

(بقي) علينا إذا ثبت لدينا ما تقدم ذكره: هل لكل أرض غري أرضنا مساء تظلها مزينة بكواكب ككواكب مسائنا، ويسقون 
دة السماوات على السبع، وإذا مل نقل فمن أين تضيء وتستنري أرضهم؟   منها كما نسقى من مسائنا؟ فإذا قلنا بذلك لزم ز

  ) 2ن املنافع السماوية ( ومن أين يسقون؟ إىل غري ذلك م
  اجلواب: لنا أن

 _________  
) قوله ال تصدق ... إخل، ولذا قال ابن كثري: وهذا إن صح نقله عن ابن عباس حيمل على أنه أخذه من اإلسرائيليات،  1(

ذه األمساء، وهم الرسل املبلغون اجلن عن أنبياء  هللا، مسي كل  وعلى تقدير ثبوته يكون املعىن أن مث من يقتدى به يسمى 
سم الذي بلغ عنه ا. هـ. حممد الزرقاين، وعلى هذا فتحمل املثلية يف احلديث على املثلية اإلمجالية على حنو ما قيل يف   منهم 

  املثلية يف قوله تعاىل: {َوَما ِمْن َدابٍَّة ِيف اْألَْرِض َوَال طَاِئٍر} 
ا وانقيادها لعبادته و  ا وحنو ذلك مما تتماثل فيه كل  إخل، أي: يف تدبريه تعاىل لشئو فهم بعضها عن بعض أو بعثها وحسا

مة.    املخلوقات مماثلة 
م إذا كانوا من جنس امللك كما تقدم عن اإلبريز يف بدء خلق السماء 2( لثاين وأ ) قوله اجلواب لنا ... إخل، ولنا أن نقول 

ر، كما كانوا قبل خلق الشمس، وكمن فوق فلك  واألرض، وسيأيت عنه يف بدء خلق الشمس، فهم مستغنون عما ذك



الشمس، كما استغنوا عن األمطار وما يرتتب عنها، وملا تباينا معهم يف أصل املادة فليكن يف اللوازم أيضا ومبا هنا جياب عن  
  التوقف اآليت يف مبحث تعدد األرضني.
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دة وال تنايف اخلرب بكون ال لشق األول ونلتزم الز ا كون بعضها فوق بعض نقول  لسبع املصرح  سماوات سبعا؛ أل نريد 
مما هو فوقنا، وما هنا ليس من هذا القبيل، واألسلم الوقف حىت جند يف ذلك نصا من الشارع، واحلديث األول حكمه 

  الرفع؛ ألن مثله ال يقال من قبل الرأي ا. هـ. 
  

، والقاعدة  يقتضي أن هذا اللون لون نفس السماء؛ ألنه ال يشاهد غريه سؤال: قوله تعاىل {أومل ينظروا إىل السماء فوقهم} 
ىل كما يف هذه اآلية وغريها فاملراد به الرؤية، وإذا تعدى بفي كما يف قوله تعاىل {َأَوَملْ يـَْنُظُروا ِيف   هو أن النظر إذا تعدى 

أن هذا اللون ليس هو حقيقة لون السماء، وكذلك أهل   َمَلُكوِت السََّماَواِت} فاملراد به التفكر، مع أن الفخر الرازي ذكر
  الفنون العصرية قائلون مبثل ذلك، فإذا ما السماء اليت أشارت هلا اآلية األوىل؟ 

اجلواب، وهللا املوفق للصواب: السماء اليت أشارت هلا اآلية األوىل هي اليت نشاهدها حيث ال حائل بيننا وبينها، وهي اليت  
ا عند  وخبوا على عدم ال نظر إليها نظر اعتبار وتدبر؛ ألنه املراد للشارع، وأما جمرد الرؤية اخلالية عما ذكر فال اعتبار 

ىل وبني ما يتعدى بفي يف املعىن املراد منهما من التفكر والتدبر يف املصنوعات؛   الشارع، وعليه فال فرق بني ما يتعدى 
  ذلكليتوصل بذلك إىل إدراك إتقان صنعة الصانع، وب
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حيصل العلم بكمال صانعها الكمال الذي ال حياط به، وذلك متام اإلميان إن كان معه تصديق برسالة سيد حممد صلى هللا 
  عليه وسلم، وإال فال ينفع صاحبه بشيء. 

، أو حنمل قوله  وقول العالمة الرازي أن هذا اللون ... إخل، معارض مبا هو أقوى منه حسبما تقف عليه إن شاء هللا تعاىل
  على القول الذي يقول: إن هذا اللون الذي نراه مكتسب، وليس هو لون السماء األصلي. 

أخرج ابن أيب حامت وأبو الشيخ عن كعب، قال: السماء أشد بياضا من اللنب. وأخرج عبد الرازق وابن أيب حامت عن سفيان  
  ا خضرة السماء. الثوري، قال: حتت األرضني صخرة، بلغنا أن تلك الصخرة منه

فني  فالعالمة إمنا نفى كون اللون الذي نراه لون السماء األصلي، وهو قول كما مسعت. وأما أهل الفنون العصرية فإن كانوا 
فني لذات السماء فتقدم الرد عليهم، ومبا هنا يرد عليهم أيضا، وما   رد اللون فاجلواب عن قوهلم ما مسعت، وإن كانوا 

  كالم العالمة الرازي.   يعارض به ظاهر
س بن معاوية، قال: "السماء مقبية على األرض مثل القبة". وأخرج ابن  أخرج عبد بن محيد وأبو الشيخ يف العظمة عن إ

  أيب حامت عن القاسم بن أيب برة، قال: "ليست السماء مربعة، ولكنها مقبوة يراها الناس خضراء" ا. هـ. 
  ي، قال: "السماء من زمردة خضراء" ا. هـ. وأخرج أبو الشيخ عن سلمان الفارس



  
ن أصل اإلنسان قرد وأنه قبل ذلك كان مكرو صغريا مث ترقى ...  سؤال: قانون النشوء التدرجيي ونظرية داروين القاضية 

  ؟إخل
يس من  اجلواب، وهللا املوفق للصواب: أن قائل هذا القول ومعتقده ليس من أهل القبلة، بل ليس من أهل العلم، بل ل 

يت إن شاء هللا تعاىل، فال ينبغي ألهل الفضل أن يسرحوا نظرهم يف    العقالء الذين تصان أقواهلم عن العبث حسبما 
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ن، إال إذا أرادوا الرد على أهله أو إنقاذ من تشبث بذلك من ضعفة املسلمني ليقوه من اهلالك األبدي   مثل هذا اهلذ
س بذل    ك، بل قد جيب إن ظن بذلك حصول الفائدة. واخلزي السرمدي، فال 

وقد تقدم لنا يف جواب السؤال عن كيفية وسوسة الشيطان أنه جيب على املسلم أن يكف نفسه عن اتباع أقوال غري أهل  
اإلسالم مما فيه خمالفة للدين، وأي خمالفة أعظم من خمالفة صاحب هذا القانون، حيث خالف صريح القرآن وسنة سيد ولد  

ن ن اإلنسان خلق من أول وهلة على أكمل صورة وركب على أحسن تركيب.عد   ، القاضيني 
رة على آدم عليه  ت واألحاديث الدالة على ما ذكرته، وذلك أن لفظ إنسان يطلق  ولنمهد لك متهيدا قبل ذكر بعض اآل

رة على النوع؛ لوجود االستثناء يف ذلك ا رة على ذريته، و لرتكيب، واالستثناء معيار العموم، فمن  الصالة والسالم، و
َّ خَ  ًئا َمْذُكورًا ِإ ْهِر َملْ َيُكْن َشيـْ ْنَساِن ِحٌني ِمَن الدَّ ْنَساَن ِمْن نُْطَفٍة  اإلطالق األول والثاين قوله تعاىل {َهْل أََتى َعَلى اْإلِ َلْقَنا اْإلِ

ْنَساَن َلفِ  لصَّْربِ}.َأْمَشاٍج}، ومن الثالث {َواْلَعْصِر ِإنَّ اْإلِ ِ ْحلَقِّ َوتـََواَصْوا  ِ   ي ُخْسٍر ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َوتـََواَصْوا 
فاإلنسان مبعىن الذرية ال ميكن محل كالم هذا القائل عليه؛ ألن العيان يكذبه، واملشاهدة تنبذه، والنوع غري مراد له أيضا،  

إلله الفاعل املختار، حيث إن األخبار  فلم يبق معنا إال اإلطالق األول ، والرد فيه على هذا القائل أوضح إن كان معرتفا 
على كمال خلقته وحسن صورته من أول نشأته صادرة من خالقه ومصوره، َمْن تـُنَـزَُّه عن الكذب أخباره، وصادرة أيضا من  

   أصول علم الدين. رسول رب العاملني، َمْن تـُنـَزَُّه عن الكذب أخباره؛ كما سطر ذلك يف
  أما أخبار هللا تعاىل فهي قوله 
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ُتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي  فـََقُعوا َلُه َساِجِديَن}، وقوله تعاىل  تعاىل {ِإْذ قَاَل رَبَُّك ِلْلَمَالِئَكِة ِإّينِ َخاِلٌق َبَشًرا ِمْن ِطٍني فَِإَذا َسوَّيـْ
)1 (  

ْنَساِن ِمنْ {لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي   }، وقوله تعاىل {َوَبَدَأ َخْلَق اْإلِ
 _________  

ن خلقة اآلدمي أشرف خلقة أوجدها هللا تعاىل. أما 1( ) قوله {َلَقْد َخَلْقَنا} ... إخل: اعلم أن كل ذي بصرية سليمة يذعن 
ا خالف يف ذلك، وأما فيما مل نره  حبسب الذي رأيناه أو مسعناه من األخبار عن مجيع العصور واألقطار فما بلغنا أن أحد

ربعة أشياء ال حييط   قسامه عنها  سواء مسعنا به أو ال، فإخبار من ال أحد أصدق منه قيال، حيث قال جل شأنه؛ مؤكدا 



بشرفها وعظمتها إال هو، وهي: {والتني والزيتون} إىل أن قال: {لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي} بصيغة اسم التفضيل، 
ُ َأْحَسُن اْخلَالِ وقا َّ   ِقَني}. ل تعاىل: {َوَصوَّرَُكْم فََأْحَسَن ُصَورَُكْم}، وملا ذكر تعاىل خلقة اإلنسان، قال تعاىل: {فـَتـََباَرَك ا

م هي أحسن ذوات املخلوقات وأفضلها   ولذا قال يف اإلبريز: ليس يف خملوقات هللا كلها أحسن خلقة من بين آدم، فذوا
مل يف التفاصيل اليت يف ذات اآلدمي، والرتكيب الذي بني أجزائها، والرتتيب الذي بني  وأرفعها وأقومها . والعقل إذا 

طنها  حار وعلم عظمة خالقها ومصورها سبحانه، -مفاصلها وعروقها، واحملاسن اليت اشتمل صنع هللا عليها يف ظاهرها و
 جتتمع يف ذات امللك، وكل ما يف ذات امللك هو يف ذات  وفضل ذاته حىت على ذات امللك؛ ألنه اجتمع فيه خملوقات مل 

دة، فإن ذات امللك من نور وركب يف ذلك النور عقل، هذا ما يف ذات امللك ال غري، وذات اآلدمي فيها ذلك   اآلدمي وز
ر وريح وماء، ويف كل واحد منها سر من أسرا ر قدرة هللا عز  النور، وفيها العقل، وفيها الروح، وفيها ألوان من تراب و

وجل، فباجتماعها يف ذات واحدة تقوى األسرار يف تلك الذات، وهلذا كانت تطيق من األسرار ما ال تطيقه ذات امللك،  
نية، فلو كانت هناك ذات   ولذا صور نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم عليها، فإنه أقوى املخلوقات يف حتمل األسرار الر

يد الوجود صلى هللا عليه وسلم عليها، وقد أشار لذلك اإلمام القشريي يف التحبري عند  أقوى من ذات اآلدمي لصور س
شرح أمساء هللا احلسىن، ومع كون ذات اآلدمي أحسن الذوات جرى يف سابق علمه أن جعل طائفة منها إىل اجلنة وطائفة إىل 

وهو عبارة عن ظالم من ظالم جهنم، كسيت به النار لوضع احلجاب عليها، فزالت معرفتها خبالقها، وحصل منها ما حصل، 
الذات فحجبها عن احلق ومعرفته، ولوال احلجاب لكانت كامللك ا. هـ. وقال سيد علي اخلواص: لوال األكل ما حجبت،  

  ولوال احلجب ما عصى.
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ن نشأة اإلنسان  ِطٍني مثَُّ َجَعَل َنْسَلُه ِمْن ُسَالَلٍة ِمْن َماٍء َمِهٍني مثَُّ َسوَّاُه َونـَفَ  طقة  ت وحنوها  َخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه}، فهذه اآل
إلنسان   كانت من أول مرة على أحسن صورة وأكمل إتقان، ال كما يدعيه صاحب هذا القول السخيف، إن كان مراده 

دم كما هو رأي كثري  - الذي كان أصله مكرو ... إخل  ين مثله فالبحث معه  آدم عليه السالم، وأما إذا كان ال يعرتف 
  يكون من غري هذا الوجه الذي ذكرته.

وأما أخبار النيب صلى هللا عليه وسلم، فأخرج أمحد والبخاري ومسلم عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:  
ا حتيتك  "خلق هللا آدم وطوله ستون ذراعا، قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من املالئكة، فامسع ما جييبونك  به، فإ

وحتية ذريتك، فذهب، فقال: السالم عليكم، فقالوا: السالم عليك ورمحة هللا، فزادوا: ورمحة هللا، فكل من يدخل اجلنة على 
  صورة آدم طوله ستون ذراعا، فلم تزل اخللق تنقص حىت اآلن".

بري عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا صلى هللا  وأخرج ابن أيب شيبة وأمحد وابن أيب الدنيا يف صفة اجلنة، والطرباين يف الك
  عليه وسلم: 
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"يدخل أهل اجلنة اجلنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلني أبناء ثالث وثالثني، وهم على خلق آدم، طوله ستون ذراعا، يف  
  ) 1عرض سبعة أذرع"، وفيما ذكرته كفاية ملن كان له قلب أو ألقي السمع وهو شهيد. ( 

مهم ملن له أذن واعية وقلب سليم، وهو أن كثريا ممن تعاطوا كتب غري أهل اإلسالم وتتلمذوا هلم أو ملن تتلمذ هلم   تنبيه: 
ا بني   م من عقائد املسلمني يصدقون مبا يف تلك الكتب ويعتقدون صحة ما فيها ويذيعو قبل حصول شيء يف أفئد

ا يف احملافل املشتملة عل ى أهل العلم من غري مباالة، من قبيل "إذا مل تستح فاصنع ما شئت"  السذج، بل رمبا يصرحون 
  على قول، ولو كان ما يف تلك الكتب وما تلقوه عن مشاخيهم خمالفا ومنابذا لدين اإلسالم. 

م مل يعثروا عليه،   نه ال سد يف األرض لقول كثري من الكشافني  هله  ولقد صرح بعض متصويف بين غازي يف حمفل غاص 
فبادره قاضي املرج الشيخ عبد الرمحن من أهايل الوجه بقوله: لقد كفرت حيث صدقت الكشافني وكذبت هللا يف خربه. وملا  
ه  نه ليس معتقدا لذلك، وإمنا أراد جمرد اإلخبار عن قوهلم، وقس على هذا ما شا سقط يف يده أمام احلاضرين رجع يعتذر 

م كشفوا عن الكواكب السيارة ف ارا وأحبرا وغري ذلك مما مل يشهد بثبوته الشرع، من كو وجدوا فيها عوامل وأراضي وجباال وأ
  بل هو

 _________  
) قوله: تنبيه ... إخل، ومن أراد بسط الكالم على ما تضمنه هذا التنبيه فعليه بكتاب "إرشاد احليارى يف حتذير املسلمني 1(

عتبار ما يرتتب على   من مدارس النصارى" للشيخ النبهاين، فإنه احتوى  على أربعني فصال مجع فيها فأوعى، وتعلم إذ ذاك 
  ذلك من مفاسد الدين أن التفرقة بني إضافتها للنصارى أو املسلمني لفظية، وإال فكال القسمني يرجع للنصرانية. 
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الضياء حسبما أودع فيها، أجرى هللا  مصادم له؛ ألن الوارد يف الشرع هو أن تلك الكواكب أجرام نرية متفاوتة يف النور و 
ا يف أسفارهم وغري ذلك من احلكم.   تعاىل املتحرك منها يف جماريها من أفالكها ليهتدي الناس 

واحلق كما قاله بعض احملققني: أن القائلني مبا ذكر انعكس عليهم كشفهم، فرأوا األرض وما فيها من جبال ... إخل، وحسبوا 
يت النص على ذلك، وليست أن ذلك يف الكواكب، كال  ورب العزة إن الكواكب السيارة ليس فيها شيء مما ذكروا حسبما 

ا ليحصل له الفوز األكرب   حمال له، فينبغي للمؤمن أن يتحاشى عن مثل هذه اخلرافات، ويطلب معرفة أحكام دينه ويعمل 
  يوم القيامة عند ربه. 

  
  ب على إنكاره من األحكام؟سؤال: ما حكم من أنكر وجود اجلن؟ وما يرتت

رتداده، حيث اعتنق اإلسالم قبل، وذلك أنه مكذب لصريح القرآن، أعين إخبار هللا تعاىل بوجودهم  اجلواب: حيكم الشرع 
م شق لإلنس، (   ) 1وأ

  والتكليف من الشارع وارد على الشقني 
 _________  

د؛ ألن دليل كلٍّ الكتاب، وسئل العالمة حممد بن عبد  ) قوله: والتكليف من ... إخل، فمنكر التكليف كمنكر الوجو 1(
الباقي الزرقاين عن هذه املسألة، فأجاب مبا ملخصه: قال ابن عبد الرب: اجلن عند اجلماعة مكلفون. قال عبد اجلبار: ال  

م مضطرون إىل أفعاهلم، وليس  وا مكلفني.  نعلم خالفا بني أهل النظر يف تكليف اجلن، إال ما حكي عن بعض احلشوية أ



ن إال ملن خالف األمر وارتكب النهي مع متكنه من الفعل   والدليل للجماعة: ما يف القرآن من الوعد والوعيد، ومها ال يكو
مجاع،   ذه الشريعة على اخلصوص، وأن النيب مبعوث إليهم  والرتك. ونقل ابن عطية وغريه: اإلمجاع على أن اجلن متعبدون 

  رَُكْم بِِه َوَمْن بـََلَغ}، واجلن بلغهم القرآن؛ لقوله تعاىل {َوِإْذ َصَرفْـَنا ِإلَْيَك} اآلية، وقوله تعاىل {َسنَـْفرُُغ َلُكمْ قال تعاىل: {ِألُْنذِ 
ختصار. وكذ َِْتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم} ا. هـ.  ْنِس َأَملْ  عنها أبو العباس أمحد   ا سئلَأيـَُّها الثـََّقَالِن}، وقال تعاىل: {َ َمْعَشَر اجلِْنِّ َواْإلِ

التجاين أيضا، فأجاب مبا ملخصه: ال فرق بني اجلن وبين آدم يف عموم التكليف، والنصوص يف ذلك ال تقبل التأويل من  
الكتاب والسنة واإلمجاع، أما الكتاب فما ذكره تعاىل يف سورة األحقاف وسورة اجلن، ومن السنة "بعثت إىل الثقلني اجلن  

ث جممع على صحته، ومن اعتقد خالف ذلك كفر، وكذا: "هلم ما لنا وعليهم ما علينا" يوم القيامة عند  واإلنس"، وهو حدي
  االمتثال واملخالفة ا. هـ. جواهر املعاين. 

لنار احلامية، أما غري   لزمهرير ال  وقال يف اإلبريز: إن اجلن والشياطني وقاتل النفس مع بعض العصاة يعذبون يوم القيامة 
لزمهرير  اجلن و  ن  دة تشديد عليهم يف العذاب، وأما مها فألن النار احلامية طبعهما، فال تضرمها، وإمنا يعذ الشياطني فز

والربد، واجلن يف الدنيا خيافون من الربد خوفا شديدا، فرتاهم إذا كانوا يف زمن الصيف ويف اهلواء يتخوفون من هبوب الريح  
الوحش، وأما املاء فال يدخله اجلن وال الشياطني أبدا، فإن قدر على أحد بدخوله طفئ   الباردة، فإذا هبت فروا فرار محر

  وذاب كما يذوب أحد إذا أدخل النار. 
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ولصريح إخبار الرسول بذلك أيضا يف قصة جن نصيبني وغريهم، واألحكام املرتتبة على الردة املرتتبة على اإلنكار هي أن  
لتوبة واالعرتاف بوجودهم حسب القرآن والسنة من غري ضرب  من صدر منه ذلك يوقفه  م ويطالبه  احلاكم الشرعي ثالثة أ

وال جوع وال عطش، فإن اعرتف فبها ونعمت، وإال قتله كفرا، ويكون ماله فيئا لبيت مال املسلمني، وال يورث وال يصلى  
  عليه وال يدفن يف مقابر املسلمني.

  
  سؤال: هل الطبيعة يف اعتقاد
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ثري الطبيعة بنفسها؟    أهل الطبيعة تؤثر بنفسها أم بغريها؟ وما حكم من يعتقد 
اجلواب، وهللا املوفق للصواب: قالوا: إن احلكم على الشيء فرع من تصوره، فأوال: نتصور علم الطبيعة ما هو؛ لنعلم منه  

ثريها بنفسها، فعلم الطبيعة: هو علم يبحث عن اجلسم من جهة ما يلحقه من احلركة   الطبيعة، وحنكم على معتقد 
والسكون، فينظر يف األجسام السماوية والعنصرية وما يتولد عنها من حيوان وإنسان ونبات ومعدن، وما يتكون يف األرض  

من العيون والزالزل، ويف اجلو من السحاب والبخار والرعد والربق والصواعق وغري ذلك، فنقتصر يف هذا التعريف على  
لبحث يف قولنا: وما يتولد عنها من حيوان ... إخل، فاملتولد مطبوع، واملتولد عنه طبيعة، فنحتاج إىل تفصيل يف املعتقدين  ا

ثري هلا يف مطبوعها، وأن املؤثر هو الفاعل  ذلك، فمن اعتقد أن بني الطبيعة ومطبوعها ارتباطا يصح ختلفه، وأن الطبيعة ال 



لطبيعة والطبوع بدل السبب واملسبب، وال نظر للشارع يف األلفاظ، وإمنا  املختار، فهذا مسلم مؤمن بال  ريب، وإمنا عرب 
نظره يف االعتقاد، ومن اعتقد أن الطبيعة ينشأ عنها مطبوعها بال فاعل غريها فهذا كافر بال توقف يف كفره حيث جعل   

  شريكا يف ملكه. 
وته: إن هناك طوائف خمتلفة يف االعتقاد يف العامل، فمنهم من يقول: إن العامل (ولنحصل) لك ما يف املقام، فنقول حبول هللا وق

ن، وفلك أول   لعقل األول وبعلة العلل، ويف اعتقادهم أنه نشأ عنه عقل  سره نشأ عن واحد من كل وجه، ويسمونه 
ن، وهكذا إىل العقل  أنشأ املعلول عن علته، يعين بغري اختيار فيما نشأ عنه، ونشأ عن العقل الثاين عق لث وفلك  ل 

لفياض؛ ألنه أفاض الوجود على األرض سع، يسمى عندهم    التاسع، نشأ عنه عقل عاشر وفلك 
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شئ بطريق العلة، ال بطريق االختيار، وهذا مذهب الفالسفة األوىل، وتعريف  ت وكل  ت واملعادن واحليوا والعناصر والنبا
صدر عنها معلوهلا بدون شرط وال انتفاء مانع؛ كصدور ضوء الشمس عن جرمها، وحركة اخلامت عن حركة العلة عندهم: أن ي

  اإلصبع.
ومنهم من يعتقد أن صدور العامل عن الطبيعة، وهي أن يصدر عنها مطبوعها، لكن مع توفر الشروط وانتفاء املوانع، وميثلون 

ا تؤثر اإلحراق يف احلطب مثال،  لنار، فإ   بشرط اتصاهلا به وانتفاء البلل مثال، واشرتك كل منهما يف عدم االختيار. هلا 
ومنهم من يقول: إن هذا العامل وجد اتفاقيا بدون مؤثر من علة وطبيعة وفاعل خمتار. ومنهم من يقول: إن وجود هذا العامل  

م   شئ من فاعل خمتار يف مجيع أفعاله، إن شاء فعل، وإن شاء ترك، موصوف بكل كمال، منزه عن كل نقص، غري أ
ا، ويف أفعال العبد االختيارية. وتفصيلها يعلم من كتب أصول الدين فراجعها إن شئت،   اختلفوا يف ربط األسباب مبسببا

ا، حسب التفصيل  فالفرق الثالث األوىل كافرة بال ريب وال اختالف، والفرقة الرابعة هي الكاملة يف االعتقاد الناجية عند ر
  ار إليه. املش

ا هي املؤثرة فال اختالف يف كفرهم،   إذا علمت هذا فطبق اعتقاد اجلماعة الذين يتعاطون قراءة علم الطبيعة، فإن اعتقدوا أ
لتوبة إن كانوا مسلمني قبل، وإن اعتقدوا أن املؤثر هو هللا تعاىل، وإمنا تلك االرتباطات الواقعة بني األشياء   ويطالبون 

  -عليه وعلى نبينا أفضل الصالة والسالم- تعاىل، يصح ختلفها كتخلف اإلحراق عن سيد إبراهيم خصوصيات أوجدها هللا
وغري ذلك من األسباب العادية، فهذا القبيل من عداد املسلمني، وال يضره تعلم ذلك إن شاء هللا تعاىل، ويف هذا القدر  

  كفاية ملن له 

)1/46 (  

  

قبة، اللهم اهد    ووفقنا وإخواننا املسلمني التباع سنة نبيك صلى هللا تعاىل عليه وسلم. ذوق سليم وبصرية 
  

  . (مآب) إىل ذكر ما وعد به يف الديباجة من التعرض لبعض مواضع يف جملة املنار
لد الرابع عشر يف صفحة  صورته بعد الديباجة: ما معىن "سبع مساوات طباقا" يف قوله   340سؤال وارد عليه مذكور يف ا



جرام، وإمنا هي أهوية،  تع اىل {الَِّذي َخَلَق َسْبَع َمسَاَواٍت ِطَباقًا}؟ وما قولكم يف قول أهل اجلغرافية: إن السماوات ليست 
وفسروا السماء مبعناها اللغوي، وهو كل ما عالك فهو مساء، فهل هذا القول ينايف تلك اآلية، وآية {أفلم ينظروا إىل السماء  

زيناها وما هلا من فروج} أم ال؟ وقوهلم: إن األمطار تتكون من ماء البحر؟ وهل جيوز هلم وملن تبعهم  فوقهم كيف بنيناها و 
ا   م؟ أفيدو مبا هو احلق، وإن سبق لكم البحث عن هذه املسألة يف املنار؛ أل اعتقاد ذلك اعتمادا على علمهم وخرب

  مفشى لتكفري من جتري به معتقدا ذلك؟
املنار: أما اجلواب عن السؤال األول فقد سبق بيانه يف املنار، ونقول فيه ما يفتح به اآلن: السماء  341اجلواب: يف صفحة  

يف اللغة: ما كان يف جهة العلو. وأطلق يف القرآن على السقف وعلى السحاب واملطر، وعلى جمموع ما نرى فوقنا من  
{بنيناها}، واملعىن: ترتيب أجزائها وتسويتها كما يبىن اجليش  بناء، فقال: {بناها} و  -الكواكب يف فلكها وبروجها ومساها 

  والكالم، قال يف األساس: وكل شيء صنعته فقد بنيته. 
أقول: و أستعني فإنه ال حول وال قوة إال  العلي العظيم: إن سؤال هذا السائل يشتمل على مخسة أسئلة، حيتاج كل 

  ستفهام عن معىن "سبع مساوات" ... إخل. الثاين: عن قول أهل اجلغرافية: واحد منها إىل جواب خيصه: األول: اال
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جرام. الثالث: هل ينايف قوهلم هذا اآليتني؟ الرابع: قوهلم: األمطار تتكون من ماء البحر. اخلامس: ما   إن السماء ليست 
ب عن اخلمسة مفصال هلا مقتصرا على ذلك  حكم من يعتقد ذلك؛ اعتمادا على علمهم بذلك؟ فالواجب على املفيت أن جيي

كما هو الشأن من قوهلم إن اجلواب على قدر السؤال. فقوله: وأطلق يف القرآن على السقف وعلى السحاب وعلى املطر  
لنسبة للسائل؛ ألنه مل يسأل عما يطلق عليه لفظ مساء حىت توضحه له، وقوله: وعلى جمموع ما نرى فوقنا من   ال حاجة إليه 

مسلم لغة، لكنه مل يستفهم عنه السائل؛ لكونه معلوما عنده، فحقه حيث ذكره أن يتبعه مبعناها العريف؛   -كواكب ... إخل  ال
لكواكب حسبما تقدم وما سيأيت، إن شاء هللا تعاىل.   لكونه املراد للسائل، وهي بناء عظيم مزين 

ألن املراد بناء حمكم، ال مطلق الرتتيب والتسوية. وكالم األساس  فيه نظر ظاهر؛  - وقوله: ومساها بناء، إىل قوله: فقد بنيته 
از بعد ذكر احلقيقة. فـَنَـْقُل هذا األستاذ له مومها به احلقيقة غري مقبول عند من تدثر   -الذي نقله   ذكره صاحبه يف قسم ا

حلقيقة.    اوز واستشعر 
تتمتع أبصار بزينتها، ومنها البعدى اليت ال نراها، يعين يف قوله {سبع  وقوله يف اجلواب أيضا وأشار إىل أن منها القرىب اليت

مساوات طباقا} حق وصدق؛ ألن ما عدا مساء الدنيا بعيد عنا ال نراه؛ حليلولة مساء الدنيا بيننا وبينه، وإن كان بعضه أبعد من 
ه آنفا وه فيه نظر من ثالثة  - و جمموع ما نراه يف األفق فوقنا بعض، قوله ويذكر السماء بلفظ املفرد غالبا، املعىن الذي ذكر

  أوجه: األول: تقدم. الثاين: أن الالم يف "السماء" للجنس أو االستغراق إال إذا ذكرت حبلية الزينة
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لغة يطلق  فاملراد مساء الدنيا، الثالث: أن األفق يف اصطالحهم هو اخلط الومهي احلاجز بني السماء واألرض، وإن كان يف ال
  على الناحية. 



جلمع حنو قوله تعاىل {َوالسَّماَواُت  ت، فاملراد  (قوله) يف اجلواب أيضا وذكرها بلفظ اجلمع وخصه بسبع يف عدة آ
جلمع الذي مل يصرح فيه بلفظ السبع حيمل على السبع هو كذلك. ٌت بَِيِميِنِه} هذه السبع يعين    َمْطِوَّ

لطباق   لطرائق، فقال يف أوائل سورة املؤمنني: {ولقد خلقنا (قوله) وعرب عنها  كما يف آية سورة امللك املذكورة يف السؤال و
  فوقكم سبع طرائق} هو كذلك، أي: عرب عن السماوت السبع مبا ذكر.

ت": {َوالسََّماِء َذاِت اْحلُُبكِ  } وهي الطرائق  (قوله) ومسى هذه الطرائق حبكا على التشبيه، فقال يف أوائل سورة "والذار
. -املعهودة يف الرمل    ممنوع بتا

  سارت مشرقة وسرت مغر ... شتان بني مشرق ومغرب 
حلبك يف اآلية مدح السماء مبا زينها هللا تعاىل به، ال أن املراد منها عدد السماوات كما ادعاه أوال،   وبيان ذلك: أن املراد 

نيا، قال يف القاموس: وحبك الرمل بضمتني حروفه، إىل أن قال:  وال أن املراد منها الطرائق املعهودة يف الرم ل كما ادعاه 
ومن السماء طرائق النجوم، وإليك ما يفسره به أهل اللسان: أخرج أبو الشيخ يف العظمة عن ابن عباس يف قوله {والسماء 

يف قوله {والسماء ذات احلبك}،  ذات احلبك}، قال: "حسنها واستواؤها". وأخرج أبو الشيخ وغريه عن ابن عباس أيضا 
قال: "ذات البهاء واجلمال كالربد املسلسل". وأخرج ابن منيع عن علي بن أيب طالب، أنه سئل عن قوله {والسماء ذات  

  احلبك}، قال: "ذات اخللق احلسن". وأخرج ابن جرير وأبو 
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  لنجوم.الشيخ عن احلسن، {ذات احلبك}، قال: ذات اخللق احلسن، حمتبكة 
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن عكرمة، {والسماء ذات احلبك}، قال: اخللق احلسن، أمل تر احلائك إذا نسج الثوب  

  فأجاد نسجه، قيل وهللا أجاد ما حبكه. وأخرج ابن جرير عن جماهد، {والسماء ذات احلبك} قال: املتقن البناء. 
م (قوله) فالسبع الشداد والطباق والطرائق واحلبك  غري   - تنبئ عن شيء واحد معروف عند العرب الذين نزل القرآن بلسا

لنسبة للحبك ملا تقدم، وأيضا العرب ال تعلم إال ما تشاهده. وأما ما غاب عنها فال تعلمه إال بواسطة صاحب   صحيح 
  الوحي صلى هللا عليه وسلم. 

فيه نظر ظاهر؛   -خاطبني ويصعدون إليها نظرهم من فوق (قوله) وقد مسى هذه السبع مساوات؛ ألن كل واحدة منها تعلو امل
لتفكر فيها والنظر إليها نظر اعتبار وتدبر، وما عداها مل   ألن املخاطبني إمنا يصعدون نظرهم للمرئي منها، وهي اليت أمروا 

لنظر إليه لعدم استطاعتهم ذلك، وهذا الشيخ إمنا حياول بكالمه أمرا سيصرح به بعد، إال  أنه ال يتم له، ويرد عليه يكلفوا 
  إن شاء هللا تعاىل برد مجيل. 

مل.  دىن  ختالف االعتبار" فيه نظر ظاهر يتبني    قوله "ووصف به السماء املفردة" إىل قوله "خيتلف 
يعقلون   قوله: ذهب بعض الغافلني الذين يظنون أن هللا تعاىل خاطب الناس مبا ال يفهمون وأقام عليهم احلجة العقلية مبا ال

ا إذعا خلرب الوحي، ولو   إىل أن السماء والسماوات من عامل الغيب كاجلنة والنار فال تعرف حقيقتها، وإمنا جيب اإلميان 
خللق واإلبداع والعلم  ا حجته على عباده ليعلموا أنه اخلالق املنفرد  ت اليت يقيم هللا  كان األمر كذلك ملا ذكر يف اآل

ألرض وما فيها احمليط واحلكمة ا   لبالغة والقدرة واملشيئة؛ كما استدل على ذلك 
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إلبل واجلبال وغري ذلك من عوامل األرض.    فقرن بني السماء واألرض و
تقول وافرتاء على من مساه غافال بقوله الذين أن هللا إىل قوله ال يعقلون إىل أن السماء والسماوات إخل؛ ألن هللا تعاىل، إمنا  

ت والصفات اليت يف السماء واألرض واإلبل واجلبال من حسن سبك السماء واستوائها وعدم كلفن لنظر والتفكر يف اآل ا 
ا،   ا وأزهارها وعذب مائها وأجاجه ومعاد ت السماوية وعيون األرض ونبا لكواكب وغري ذلك من اآل فطورها وزينتها 

مل منصفا.وحسن تركيب اإلبل وعظم الراسيات من اجلبال،    ال أنه تعاىل كلفنا مبعرفة حقائق ما ذكر 
تنبيه: ما ذكره من شأن هذا الغافل عنده من قبيل السفسطه ألنه يصرف به ذهن السائل عن سؤاله ويشغله به عن سؤاله  

  وقد فعل كما أبني لك ذلك إن شاء هللا تعاىل. 
مل؛ قوله: السماء اسم جنس يطلق على جهة العلو إىل قوله: وإمنا   لسماء اجلو الذي فوقهم، فيه نظر بني ملن  كانوا يعنون 

يت رد ذلك إن   بع هلم يف هذا املعىن، وهو الذي حياوله فيما تقدم و ألن السماء بناء ال جو كما يقوله أهل اجلغرافية فهو 
  شاء هللا تعاىل. 

ذه املعاين ومل  يشتبه أحد من العرب يف فهم شيء منها ال مؤمنهم وال  قوله: ذكر السماء يف أكثر من مائة موضع يف القرآن 
ا يف أفالكها، اليت   كافرهم، ومل يفهموا من السماوات السبع والطرائق واحلبك والطباق إال الكواكب السبعة السيارة ومدارا

  تشبه طرق الرمل يسلكها السفر يف املوامي والبوادي 
عن ساداته العرب أو كالم صادر عن غيبوبة عقل بتومهه أنه أحاط مبا مل  ساقط عن درجة االعتبار كالم مفرتى على الوحي و 

  حيط به غريه حاد بذلك عن سنن املسلمني واتبع
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قول احلائدين حسبما يظهر لك إن شاء هللا تعاىل ونعين بساداته العرب الصحابة والتابعني، ويف مقدمتهم ترمجان القرآن من  
شروا القرآن  حصلت له بركة دعوة النيب ص بعي الذين  لى هللا عليه وسلم بقوله: " وعلمه التأويل" فلم يفهم صحايب وال 

من يد صاحب الوحي وهم أهل اللسان الذي نزل القرآن به أن السماوات والطرائق والطباق هي الكواكب السبعة السيارة  
ا البتة، بل هذا القول إمنا حدث عن قرب، بل كل من تصدى لتفسري ذلك ي تبع ما جاء به النيب صلى هللا عليه وسلم من أ

ا حمل السيارات وغريها من الكواكب الثابتة، وأن مدارات السيارات يف األفالك ( ) أعين 1سبعة أجرام بعضها فوق بعض وأ
مس يف  السماوات، والشيخ حيوم حول القول الذي يقول بعدم األجرام، وإمنا هي فضاء الكواكب متجاذبة حول مركز الش

ذا املذهب وفيما ترى من كالمه مناقضات   ا اهلوائية، وعليه فيكون موافقا لغري أهل اإلسالم وسيأيت له التصريح  مدارا
لكواكب ويناقض الحقه   ا أجرام مزينة  ثالث فقوله السماء اجلو يناقض سابقه وهو أن منها القريب ... إخل، املقتضى أ

  املقتضى
 _________  

  عين ... إخل. ) قوله أ1(
ويف اإلبريزي قلت للشيخ: أن املنجمني يزعمون أن النجوم +الثابة يف فلك الثوابت وهو الفلك الثامن، فقال من أين هلم  

  هذا، فقلت: زعموا من اختالف سريها مع السبعة السيارة فقال ليس كما ظنوا النجوم كلها يف السماء الدنيا ا. هـ. 



ل الرازي يف تفسري سورة امللك ظاهر القرآن يضعف مذهب الفالسفة وحبث معهم يف منشأ  وهذا هو ظاهر القرآن، وكذا قا
ا هي مساء    الزعم، فأنت ترى األقوال يف حمل النجوم من رأي مساء ال أ
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تهد الذي ا ال مزينة، فيا للعجب من هذا الشيخ ا ا كوكب والالحق أيضا يناقض السابق؛ ألن الكواكب مزين  يناقص  أ
تهد العدالة ومن مجلة شروط  نفسه وال يشعر بذلك، ويكذب على هللا يف تنزيله كالمه تعاىل على ما مل يرده، ومن شرط ا

العدالة التنزه عن املكذب، لكن هذا الشيخ تبعا ألستاذه ال يعترب شروط االجتهاد اليت ذكرها املسلمون، وعليه جيوز عندمها 
تهد    وحينئذ فال غرابة يف الكذب. عدم العدالة يف ا

وتقدم الكالم على السماوات يف أول األسئلة فراجعه وأزيدك هنا أخرج ابن أيب شيبة والواسطي عن عبد هللا بن عمر قال:  
إن احلرم حلرم يف السماوات السبع مبقداره من األرض، وأخرج ابن أيب شيبة وابن املنذر وأبو الشيخ عن جماهد يف قوله:  

نا فوقكم سبع طرائق} قال: السماوات السبع، وعن ابن عباس رضي هللا عنهما {وبنينا خلقنا فوقكم} فوق  {ولقد خلق
  رءوسكم {سبعا} سبع مساوات شداد غالظا ا. هـ. 

وأخرج عبد بن محيد عن ابن عباس يف قوله: {سبع مساوات طباقا} قال: بعضها فوق بعض ويشهد لقويل السابق وكالم  
بع للطبائعيني يف هذا املذهب دون صادر عن غيبوبة عق قض كالمه بكالمه كما بينت لك آنفا وأنه  ل أن الشيخ 

  املسلمني {ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب}. 
لذكر ... إخل، كالمه * ال حنتاج للتعرض له لقلة جدواه، حيث أدركنا معلومات الشي خ ومذهبه فيما كتبه  قوله: وخصها 

وحتصيله يف العلم غري أن السائل مل يستفد من كالم الشيخ جوا عن األسئلة اخلمسة اليت بينتها سابقا ال تصرحيا وال تلوحيا 
  إال مذهب اجلغرافيني يف السماوات فإنه يستفاد 
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م على حق حيث إن املفيت جاراهم على ذلك، ومن هنا يتبني لك ن مثل هذا ال   من كالمه أ صدق كالمي يف الديباجة 
يتصدى للرد عليه، حيث إنه صحايف والصحايف خيلط يف كالمه وميوه على السامعني، وأي ختليط ومتويه ارتكبه هذا املفيت  

حكام مع هذا السائل مع أنه بسط الكالم وأتى مبا ال جدوى فيه، بل هو كذب على هللا تعاىل لو كان مفتيا متقيا هللا عاملا 
ن يقول: حيث إن السائل مسلم غري طبيعي {سبع مساوات طباقا} أي أجراما بعضها   ج املفتني احلقيقيني،  الفتوى لنهج 

ن يرد على أهل اجلغرافية قوهلم، ويستدل على ذلك  ر الواردة يف ذلك، و ألحاديث واآل فوق بعض ويستدل على كالمه 
ن يقول: إن قول أهل اجلغر  لعقل يف بعضها كما أيضا و ألدلة الشرعية املؤيدة  افية ينايف اآليتني يقينا، ويستدل على ذلك 

  تقدم لنا. 
ن هللا   خذ املاء من البحر مث تعلو به فيعذب فيها  ن السحاب له خراطيم  ن األمطار تنزل من جهة السماء) والقول  (و

ذا القول إال على خالد بن يزيد، وقال: إن ما يكون من  تعاىل نقل غري معترب عند علماء املسلمني، ومل نعثر  على من يقول 
البحر ال ينبت شيئا، وإمنا ينبت ما كان من جهة السماء وخيتلفون يف حمله ومقره فراجع أقواهلم، أخرج أبو الشيخ عن خالد  



لربق، فأما ما كان من البحر فال يكون له بن يزيد قال املطر منه من السماء ومنه ماء يسقيه الغيم من البحر فيعذبه الرعد وا
ن يقول: إن معتقد عدم جرمية السماوات يكفر ملصادمته نصوص القرآن وأما   نبات، وأما النبات فما كان من السماء و
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  ) يتوقف فيه لوجود قائل1معتقد كون األمطار أصلها من البحر فهذا ( 
 _________  

م أن هذه إحدى املسائل اليت وقع اختالف أهل السنة فيها فمنهم من وافق احلكماء  ) قوله يتوقف لوجود إخل، أعل1(
ويل، ومن وافق احلكماء أول ما ورد مبا هو مقرر مشهور، ورأينا كثريا من   ر الواردة بال  آل ومنهم من خالفهم متمسكا 

صر مثلنا خيشى اتباعه يف ذلك؛ احتياطا لدينه  فحول العلماء قد توافق بعض أقواهلم أقوال احلكماء دون أهل السنة، والقا
م غري معصومني من اخلطأ فيتوقف عن االقتداء به يف تلك املقالة،   خشية أن يكون ذلك سرى له من مذاهب املخالفني؛ أل

ن ال يثق  بل رمبا يكون هذا مكذو عليه وقد وجد من رجال هذه األمة بعض أفراد منحهم هللا بعلم لدين منه تعاىل، ويندر م
دة عن   غ والعارف اخلواص ومها ز م يف علومهم وأمنت النفوس من بثهم علما يف الناس ختشى عاقبته منهم القطب الد
ين على منط متبوعهما النيب األمي صلى هللا   ذلك أميان ال تلقى هلما عن شيخ وال كتاب مذهبا من املذاهب، بل فيض ر

يت ملا أن هذا  عليه وسلم، وكالشيخ التجاين وسيد ي إبراهيم الدسوقي، فلذا أكثر النقل عن هؤالء فيما مضى وفيما 
قواهلم ولو خالفت املشهور عن أهل السنة يف بعض األحيان مما ال خيل بعقيدة وال  التأليف أكثر حماوراته يف أمور غيبية ثقة 

غ تناسب هذا املبحث. ينابذ العقل فرارا من احملذور السابق، فبناء على ما ذكر أنقل لك    مقالة للقطب الد
قال يف الباب الثاين من اإلبريز يف أثناء جواب سؤاله له عن سبب اخلسف يف بعض األماكن: أن األرض حممولة على املاء،  

  واملاء حممول على الريح، والريح خترج من حيز عظيم بني السماء وطرف املاء أعين ماء البحر احمليط، وذلك أ لو قدر 
رجال ميشي وال ينقطع مشيه فإنه ال يزال ميشي فوق املاء إىل أن ينتهي املاء وعند ذلك ال يبقى بينه وبني السماء إال اجلو  

ذن هللا احلاملة للماء واألرض واملاسكة للسماء، مث هي خدامة  حا ال تكيف وال تطاق وهي  الذي خترج منه الريح، فريى ر
ح فانعكس إىل جهة ال تسكن حلظة ومرتفعة حنو ا لسماء، فإذا أراد هللا تعاىل أن ينزل املطر على قوم أمر شيئا من تلك الر

األرض وعرب على منت البحر احمليط أو غريه، فيحمل ما أراد هللا تعاىل من املاء إىل املوضع الذي يريده عز وجل، وكم مرة  
ح فأرى في ه جباال من الثلج ال يعلم قدر عظمها إال هللا عز وجل، مث أنظر  أنظر إىل طرف املاء املوايل للجو الذي فيه الر

ح املنعكسة هي اليت محلتها ا. هـ.    بعد ذلك فأجد تلك اجلبال نقلت إىل طرف املاء املوايل جلبل قاف وإذا الر
خصائص قدرته   وجعله الريح ماسكة للسماء واألرض ال ينايف أن هللا ميسك السماوات واألرض اآلية؛ ألن هذا احلمل من

ح  تعاىل وال قدرة ألحد على هذا اإلمساك، وقال يف جواب سؤاله عن أصل الثلج ومن أين نزوله أن الثلج ماء عقدته الر
ح   اورته للر وأصله غالبا من ماء البحر احمليط؛ ألن ماءه خمصوص بثالث خصال ال توجد يف غريه الربودة إىل النهاية 

ق على أصل خلقته مل ميتزج بشيء من  ولبعده عن حر الشمس ولذل  دىن سبب والصفاء إىل النهاية؛ ألنه ماء  ك ينعقد 
  جواهر األرض، فإنه حبر حممول على القدرة األزلية، وليس هو على األرض وال على شيء. 

ح حبمل شيء من  (أي غري الريح ملا تقدم له) والبعد إىل النهاية، فإن املسافة اليت بيننا وبينه يف غاية البعد، فإذ ا أمر هللا الر
ح حتله شيئا فشيئا وتسحقه قليال قليال، فإذا طالت   هذا املاء فإنه ينعقد بعد محله؛ ألجل الربودة اليت فيه وال تزال الر

أحيا  املسافة بيننا وبينه حصل له احنالل إىل النهاية حىت يصري كاهلباء وجتتمع أجزاؤه؛ ألجل النداوة اليت فيه، ولذا ينزل 



على هيئة لطيف الصوف أو أدق منه فهذا هو أصل الثلج، وأما الربد فإن املسافة اليت بني انعقاده ونزوله غري طويلة؛ ألنه  
تمعة من نزول األمطار غالبا، ولذلك شاهد الثقات من الناس وسط   من ماء البحار اليت يف وسط األرض ومن الغدر أن ا

األرض، وإمنا كان مستديرا على هيئة الطعام املفتول حتت يده على املرأة مثال يف القصعة ألجل  احلبة من الربد شيئا من أجزاء
ح ا. هـ.    مصاككة الريح له فراجت أجزاؤه حتت أيدي الر

شيء عن نور البصائر. لنواجد فإنه    املراد منه وهذا هو استكشاف خلص السنيني فعض عليه 
  يف طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلخذ ما رأيت ودع شيأ مسعت به ... 

وال تقل أن هذه العبارات عن هذا الشيخ ختالف املعقول واملنقول عن املستكشفني وكثري ممن عداهم؛ ألن عقل املوحد  
بقدرته تعاىل اليت ال حتيط بكنهها العقول ال يستبعد ذلك، وأما دعوى السياحني وإحاطتهم جبميع ما على وجه األرض فال  

إال قاصر النظر الذي ال ينظر إال ملا بني قدميه، فهل عندهم يف الدنيا سد لذي القرنني أو حميط غري احمليطات   يسلمها هلم
ا من   م، وليس يف الدنيا جبل قاف، وهل تباعد أحد منهم يف سياحته عن البلدان العامرة وما قار اليت ميرون فيها يف جتارا

لنظ ا حىت على ما يف العامل العلوي وهي كما قال تعاىل  القرى واجلزر، ودعواهم االستكشاف  ارات املعظمة اليت اطلعوا 
{كظلمات يف حبر جلي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده مل يكد يراها  

خذ إحدى معجزات القرآن العلمية ع س آخر الزمان حتصل ومن مل جيعل هللا له نورا فما له من نور} ومن هنا  لى وجود أ
  هلم هذه املعارف الظلمانية ال كما يزعمون من اخلرافات الومهية
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  من املسلمني بذلك فينبغي أن يعلم حىت يرجع عن اعتقاده فيكون الشيخ 
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سلمني فا سبحانه يتوىل  أدى وظيفة الفتوى اليت تصدى هلا اعتباطا أعىن من غري تصدير له من احلاكم وال من مجاعة امل
هداية اجلميع قال تعاىل: {َوَال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم} وقال الصديق األكرب أي مساء تظلين وأي أرض تقلين أن أقول يف  

قال يف  كتاب هللا برأيي أتضرع إىل هللا تعاىل وأبتهل إليه وأستنصر به على من جتاوز حد املسلمني وسلك سبيل الضالني، و 
ا   كتاب هللا تعاىل برأيه ومحله على غري حمامله وجتاسر على الكتاب والسنة ورمي ربقة اإلسالم من عنقه إن كان متلبسا 
قبل، وعانق غري اإلسالم إرضاء ملن حنا حنو مذهبهم خالف املنصوص أمجع، ويف أثناء تقاريره يظهر منها أنه مسلم ولو  

  عراجه للتخيل وغريه مما يقدح يف مقام النبوة من أنه علم واطلع على ما مل خالف رسول املسلمني ونسبه يف م
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يطلع عليه النيب صلى هللا عليه وسلم من أسرار الكتاب مما تراه عيا إن شاء هللا تعاىل، فالرد على ما ادعى اإلسالم آكد  
إلسالم أصال كداروين صاحب فلسفة النشو  ذا دون ذلك  من الرد على من ال يعرتف  ء واالرتقاء الغرتار كثري من الناس 



ما هي هذه األرض اليت  578من اجلزء املذكور علم الفلك والقرآن نظرة يف السماوات واألرض يف صفحة  577يف صفحة 
  نعيش عليها هي كوكب من الكواكب اليت تدور مبركز الشمس وتسمى السيارات. 

متحركة طائفة مبركز الشمس، وليست راسية ومائدة وليست بثابتة وساحبة  أقول: يعتقد صاحب هذا الكالم أن األرض 
جلبال، وهذا مذهب داورين الطبيعي    وليست موثقة 

)1/58 (  

  

لة، قال داورين يف كتاب النشوء واالرتقاء يف صفحة  : أن األوهام اليت تقاضت اإلنسان 238ومن تبعه كأصحاب هذه ا
ا مركز حياته زمنا طويال وكانت أعظم ا ألسباب شقائه، ودواعي عنائه اثنان عظيمان، ومها أوال: اعتقاده القدمي يف األرض أ

نيا: اعتقاده يف نفسه أنه من أصل مساوي فأهبطه اخلالق من فسيح جناته وملاذا؟ وأسكنه ضيق أرضه  تدور حوله األفالك، و
بتة والشمس تدور حوهلا خدمة هلا ا. هـ. إىل أن قال: ومنها أرضنا املتحركة حول الشمس، خالفا ملن يظن  من أن األرض 

بتة تبعا ملا أمنت هللا به علينا بقوله سبحانه وتعاىل يف سورة لقمان: {خلق السماوات   ن األرض  واعتقاد املسلمني قاطبة 
ا وألقى يف األرض رواسي أن متيد بكم} أي: لئال متيد بكم ويف عم يتساءلون: {أمل  جنعل األرض مهادا  بغري عمد ترو

دا} ويف والنازعات: {واألرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها واجلبال أرساها} وغري ذلك من   واجلبال أو
ت الدالة على ثبوت األرض وعدم حتركها، يف خمتار الصحاح مادا الشيء حترك، ويف القاموس ماد مييد ميدا وميدا   اآل

ا وعدم حتركها وطوافها حول الشمس وداروين ومن  حترك وزاغ، وفيه أيضا رس ا رسوا ثبت كأرسى، فا سبحانه أخرب بثبو
تبعه أخربوا حبركتها وطوافها حول مركز الشمس فمن هو العامل بوصفها احلقيقي؟ اجلواب: هللا {أال يعلم من خلق وهو  

ق من هللا حديثا} فإذا ثبت هذا فمن الواجب  اللطيف اخلبري} فمن الصادق يف خربه؟ اجلواب: هللا الصادق {ومن أصد
اتباعه يف قوله؟ اجلواب: الواجب اتباع قول هللا تعاىل؛ ألن خربه صدق يستحيل عليه الكذب وما يف معناه، وطرح قول الغري  

  وراء الظهر ومعتقد خالف دين املسلمني كافر بال
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رًا َأَحاَط ِِْم ُسَراِدقـَُها} وقال يف توقف مث اتل قوله سبحانه وتعاىل {َفَمْن َشاَء فـَلْ  َ َ لِلظَّاِلِمَني  َّ َأْعَتْد ْلَيْكُفْر ِإ يـُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فـَ
ا، وهو جذب الشمس هلا فلواله لسارت  580صفحة  والسبب الذي ميسك السيارات يف أفالكها وحيفظ نظامها يف مدارا

، وكذلك مجيع الكواكب جيذب بعضها بعضا من مجيع اجلهات فالسماء مبا فيها  يف طريق مستقيم إىل حيث ال يعلم إال هللا
  من الكواكب كالبنيان يشد بعضه بعضا.

أقول: إن هذا الكالم من نتيجة الكالم األول وال يقوله مسلم واملسلم، إمنا يقول: {إن هللا ميسك السماوات واألرض أن  
} راجع تفسري هذه اآلية واملثل الذي ضربه هللا تعاىل لسيد موسى عليه  تزوال ولئن زالتا أن أمسكهما من أحد من بعده

  وعلى نبينا الصالة والسالم.
بقي يف الكالم شيء وهو قوله: كالبنيان صريح يف أنه ال بنيان وهذا موافق لقول أستاذه أي: فيما يؤخذ من كالمه يف تفسري 

السماء والبناء ضم األجزاء املتفرقة بعضها إىل بعض مع ربطها مبا   السماء قال يف والنازعات: بناها؛ بيان لكيفية خلقه 



لكواكب وضع كال منها على نسبة من اآلخر مع ما ميسك كال يف  ميسكها، حىت يكون عنها بنية واحدة، وهكذا صنع هللا 
، وهو معىن ق سم واحد وهو السماء اليت تعلو وله: {رفع مسكها فسواها} مداره حىت كان منها عامل واحد يف النظر مسي 

والسمك قامة كل شيء فقد رفع أجرامها فوق رءوسنا، فسواها عدهلا بوضع كل جرم يف وضعه، وقال يف التكوير يف تفسري  
{وإذا السماء كشطت}: وكشط السماء إزالتها كما يكشط اجللد عن الذبيحة، أي: إذا السماء كشفت وطويت ومل يبق  

  ء، وهذا إمنا يكون خبلو ذلك العامل اجلديد من الكواكب، هناك شيء يسمى مساء أو غطا 

)1/60 (  

  

بل خبلوه مما يطلق عليه يف الدنيا اسم األعلى واألسفل، وقال يف االنفطار: {إذا السماء انفطرت} أي: انشقت، وجاء يف  
لغمام} وانشقاق السماء انصداع نظامها فال يبقى أمر ما فيها من الكواكب على ما   سورة الفرقان: {يوم تشقق السماء 

تراه اليوم، وقال يف االنشقاق: وانشقاق السماء مثل انفطارها الذي مر تفسريه يف سورة إذا السماء انفطرت وهو فساد  
تركيبها واختالل نظامها عندما يريد هللا خراب هذا العامل الذي حنن فيه وهو يكون حبادثة من احلوادث اليت قد ينجر إليها  

سره، وحيدث من ذلك  سري العامل لقرب من آخر فيتجاذ فيتصادما فيضطرب نظام الشمس  ، كأن مير كوكب يف سريه 
لغمام واختل نظامها حال  غمام وأي غمام يظهر يف مواضع متفرقة من اجلو والفضاء الواسع، فتكون السماء قد تشققت 

وشهود وهو السماء ذات الربوج، فإن كواكبها مشهود نورها ظهوره، وقال يف سورة الربوج: أقسم سبحانه أوال مبا فيه غيب 
ذا االسم وفيه الربوج  ا يف طلوعها ومغيبها حيسر البصر، والسماء ما عالك مما تسميه  مرئي ضوءها معروفة حركا

حلس وهو حقيقة الكواكب وما أودع هللا فيها من القوى وما أسكنها من  امللك أو  تشاهدها، ولكن فيها غيب ال نعرفه 
غريه، كل ذلك غيب ال تدركه حواسنا، وإن وصل إىل االعتقاد بشيء منه عقلنا مث أقسم جل شأنه مبا هو غيب صرف وهو  

لعامل العلوي،   ، فهو قسم  ا كل ما عال لسماء وقد قلنا أ اليوم املوعود، وقال يف تفسري والسماء والطارق: يقسم سبحانه 
ماء إمساك ما فوقك من مشوس وأقمار وجنوم كل منها يف مدار ال خيتل سريه وال يفسد نظامه،  وقال يف الغاشية: ورفع الس

  وقال يف تفسري {والسماء وما بناها}: السماء اسم ملا عالك وارتفع فوق رأسك، وأنت
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ي يف جماريها وتتحرك إمنا تتصور عند مساعك لفظ السماء هذا الكون الذي فوقك فيه الشمس والقمر وسائر الكواكب جتر 
ا، هذا هو السماء وقد بناه هللا أي رفعه وجعل كل كوكب منه مبنزلة لبنة من بناء سقف أو قبة أو جدران حتيط   يف مدارا

ط اجلاذبية العامة كما تربط أجزاء البناء الواحد مبا يوضع بينهما مما تتماسك  بك، وشد هذه الكواكب بعضها إىل بعض بر
  السماء هو هللا جل شأنه. به، والذي بىن

ا وسيأيت بعض  (فاستفد من أطراف كالم الشيخ) أن السماء يف اعتقاده غري السماء اليت يعتقدها أهل الشرع اليت تقدم بيا
رة على نفس الكواكب،   رة على اجلو الذي فيه الكواكب، و ا إن شاء هللا تعاىل، فالسماء عند الشيخ يطلقها  ما يتعلق 

رة مر معنوي ال قوام له شبه املغناطيس كما سيصرحون به بعد، وهذه اجلاذبية   و موع املربوط كواكبه جباذبية أي  على ا
  عنده مبثابة اجلص والرمل اللذين يوضعان بني احلجارة يف البناء املعهود بنا فيتكون من اهليئة املذكورة السماء.



) أيضا من كالمه: أن تلك الكواكب  ملالئكة أو غريها، وأن هالك هذا الكون وانفطاره وانشقاقه وظهور (واستفد مسكونة 
ن اختالل نظام هذا العامل   الغمام يكون بتصادم كوكبني يف حال سريمها، وغري ذلك من املعاين الغزيرة الغريبة فهو ال يؤمن 

ت واألحاديث ، واستفد منه أيضا: تعدد الشمس والقمر يكون بسبب نفخ إسرافيل عليه السالم يف الصور الناطقة به اآل
لنهار واآلخر   دة عما أخرب به هللا به بقوله: {فمحو آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة} فهما كوكبان أحدمها ظهوره  ز

ه من كالمه هو الذي يسبح فيه تالمذته، فإذا كانت عقيدة الشيخ هذه فال نلوم على اتباعه املعتقدين   لليل، فما استفد
  كماله وعلمه على حد ما قيل: 

)1/62 (  

  

  إذا كان رب البيت للطبل ضار ... فال تلم الصبيان فيه على الرقص
فإن سأل سائل عن هذا العلم من أين اكتسبه الشيخ؟ فال خيلو احلال إما أن يقال: إنه استنبطه من كتاب هللا وسنة رسوله؛  

ألول رد ذلك؛ ألنه ليس يف   لكونه جمتهدا وإما أن يقال: اكتسبته  من العلماء؛ تقليدا هلم من غري نظر يف دليل فإن قيل 
مر به غريه   لثاين يسأل أيضا مل ترك االجتهاد وهو  القرآن وال يف السنة ما يشري إىل ما ذهب إليه وال أظنه يدعيه، وإن قيل 

لرب وتنسون أنفسكم} ومل ذا قلد و  مرون الناس  هو ينهى الناس عن التقليد ويغلظ يف ذلك القول فيصدق فيصدق عليه {أ
  عليه أيضا:

يت مثله ... عار عليك إذا فعلت عظيم   ال تنه عن خلق و
ألول رد ذلك أيضا؛ ألن املسلمني بريئون   مث يسأل عن مشاخيه الذين قلدهم يف هذا العلم أهم مسلمون أم ال؟ فإن قيل 

خذ عن علماء   من هذا العلم الذي أبرزه الشيخ، وإن يت إن شاء هللا تعاىل يسأل أيضا مل  لثاين وهو الواقع حسبما  قيل 
ر   املسلمني وأخذ عن غريهم أظن أنه جياب عنه بال توقف؛ لوثوقه بعلمهم دون املسلمني؛ ألن علمهم مستفاد من اآل

لنظارات البل ورية املعظمة فينتج عن ذلك أن الشيخ مقلد ال املسندة إىل الرسول والصحابة والتابعني، وعلم غريهم مستفاد 
جمتهد ومقلده كافر ال مسلم، فتشنيعه على التقليد أشنع وأفظع عند من يعقل ويتبني من هذا وأمثاله أن الشيخ حممد عبده  

على   شهرته أكثر من علمه وأن كل دعوى ادعاها هو أو غريه له ال نسلم واحملك يفسدها رجوع ملا حنن بصدده، مث استدل
جذب الشمس للسيارات وجذب الكواكب بعضها لبعض بقوله: {أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها} وبقوله: {والسماء 

  ذات احلبك} 
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ن السماء  (أقول) ال داللة يف اآلية األوىل قطعا على التجاذب الذي يدعيه، وإمنا سيقت وهللا أعلم لردع من أنكر البعث 
ن أنه تعاىل هو اخلالق هلا فكيف تنكرون خلقكم بعد املوت على ضعفكم، وال يف اآلية الثانية وقد  على عظمها ال تنكرو 

تقدم قريبا معناها فراجعه إن شئت، مث قال: احلبك مجع حبيكة كطريقة وطرق مبعىن حمبوكة أي مربوطة، فقوله تعاىل  
اميع من الكواكب  املربوط بعضها بعضها ببعض حببال من اجلاذبية، فإن كل حبيكة  {َوالسََّماِء َذاِت اْحلُُبِك} معناه ذات ا

م مكتشفوها   اميع وعلى اجلاذبية اليت يقول اإلفرنج أ جمموعة من الكواكب املتجاذبة فاآلية الشريفة نص على تعدد ا



  وعليه فهي إحدى معجزات القرآن العلمية. 
ول هللا صلى هللا عليه وسلم بلسان عريب مبني، والعرب من أوهلم  (أقول) بفضل هللا تعاىل: أن القرآن الشريف نزل على رس

إىل آخرهم ال يفقهون أن احلبك معناها جماميع الكواكب وجاذبية الكواكب بعضها لبعض، وإمنا يفقهون معىن احلبك ما تقدم 
للزم أن هللا تعاىل خاطب الناس من احلسن واإلتقان وطرائق النجوم كما تقدم، فلو كان املراد من احلبك ما قاله هذا الكاتب 

مبا ال يعقلون معناه، وتقدم هلم أنفسهم التنكيت والتوبيخ بذلك على من مسوه غافال، فما ادعاه من أن اآلية نص ... إخل، 
  طل يرد على وجه قائله: 

  أوردها سعد وسعد مشتمل ... ما هكذا  سعد تورد اإلبل
ظام هذا الكون إىل قوله: واجلاين على ركبته والنسر طائر وغري ذلك فيه نظر، وإمنا (قوله) فإذا جاء الوقت الذي يفسد فيه ن

  تركت تتبعه؛ ألن غالبه مبين على الباطل األول وغري الغالب ال حاجة لنا فيه. 
  (وقال) ولعل سدرة املنتهى 
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  املذكورة يف القرآن الشريف هي صورة كهذه الصور.
السابقة فال ينظر إليه أخرج ابن أيب شيبة عن أنس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  أقول: هذا من فرع اخلرافات 

ملا انتهيت إىل السدرة إذا ورقها مثل أذان الفيلة وإذا نبقها أمثال القالل، فلما غشيها من أمر هللا ما غشيها حتولت فذكر  
لروح فقط، أو منامية كما هو الضعيف واملرجوح، وقول األقل فما  الياقوت، والرؤ يقظة ذاتية على املشهور والراجح ال 

ا نبقا وال نبق مردود عليه ويفسق قائله كما سبق يف سؤال املعراج، فال  يت له من أن النيب صلى هللا عليه وسلم ختيل له أن 
تستفاد من طريق الوحي ليس إال،   تغفل عما قدمناه، ومن مجلة ما قدمناه أن األمور الغيبية ال دخل للعقل فيها، وإمنا 

اميع،   اميع وأن اجلنة اليت يتنعم فيها املؤمن والنار اليت يعذب فيها الكافر مها يف هاته ا واحلاصل أن ما ذكره هنا من ا
ومجيع ما يتعلق بذلك هو خياالت ال وجود هلا معارضة للنصوص الشرعية، فعلى من يعتقد حقية دين اإلسالم إلقاء هذه  

ا ال ثبوت  اميع اليت يذكرو ا كسراب بقيعة، بل رمبا السراب له وجود فيما يرتاءى يقظة، وهذه ا اخلرافات وراء احمليط؛ أل
هلا قطعا، وإمنا هي ختيل كتخيل النائم الذي يتخبطه الشيطان ومع ذلك ال حيصل لكل أحد، وإمنا حيصل ملن معه آالت  

ب يف النجوم، وقال  التخيل أعين أرصادهم اليت ضيعوا ن فيس أعمارهم فيها بال فائدة، ويف البخاري يف كتاب بدء اخللق 
نـَْيا ِمبََصابِيَح} خلق هذه النجوم لثالث: جعلها زينة للسماء، ورجوما للشياطني، وعال مات  قتادة: {َولََقْد زَيـَّنَّا السََّماَء الدُّ

ول فيها بغري ذلك أخطأ وأضاع نصيب ا، فمن    ه وتكلف ما ال علم له به. يهتدى 
  قال: والكواكب مساوات
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فالسماوات املذكورة كثريا يف القرآن الشريف هي هذه السيارات السبع وهي طباق بعضها فوق بعض؛ ألن فلك كل منها  
هي سراج وهاج فوق فلك غريها كما تقدم، والشمس مركز هلذه األفالك السبعة، ومنها تستمد هذه السيارة النور واحلرارة ف



شئ عن احرتاق موادها كما سبق.1ونورها كنور السراج غري مستمد من غريه (  (  
  أقول: وعلى هللا أتوكل

 _________  
شئ ... إخل. 1(   ) قوله 

قال يف اإلبريز: أن األرض من حني خلقت هي وجباهلا مل تزل مظلمة واملالئكة واألرواح يعبدون هللا عليها فلم يفجأهم إال  
نوار ظهرت يف الشمس والقمر والنجوم، ففر املالئكة الذين يف األرض من نور الشمس الذي ما كانوا يعهدونه قبل،  واأل

م إىل ظل الليل الذي يعرفونه خائفني متضرعني يطلبون منه تعاىل الرضا وعدم  وخافوا إخراب العامل أو حصول أمر ينزل 
 أن عادوا إىل املكان الذي بدءوا منه، واجتمع مالئكة كل أرض يف  السخط، فجعلت الشمس تنسخه وهم يذهبون معه إىل 

م ومل حيصل شيء مما كانوا يتوقعونه زال عنهم ذلك اهلول العظيم، واطمأن أهل كل أرض عن  أرضهم، فلما عادوا إىل مكا
م ملا رأوا مالئكة األرض فعلوا ما فعلوا نزلوا معهم إىل   فرارهم منها، وأما مالئكة السماوات واألرواح اليت يف الربزخ فإ

األرض، فأما أراوح بىن آدم فوقفوا مع مالئكة األرض األوىل واجتمع اجلميع من مالئكة األرض والسماوات واألراوح على 
تلك الليلة، فلما رجعت الشمس إىل موضعها األول ومل حيدث شيء أمنوا فرجعوا إىل مراكزهم مث صاروا يفعلون ذلك كل 

هو سبب ليلة القدر، وأنوار الشمس مستمدة من نور الربزخ ونور الربزخ مستمد من نور النيب صلى هللا عليه  عام، فهذا 
لربزخ على  وسلم ومن نور أرواح املؤمنني اليت فيه املستمد من نوره صلى هللا عليه وسلم والشمس يف السماء الرابعة تدور 

ملعمور، وهو مقر األرواح من يوم خلقها إىل بعثها وأسفله أضيق من أعاله  هيئة الطائف فتقطعه يف عام والربزخ هو البيت ا
يبتدئ من أسفل السافلني إىل أن يفوت السماوات يف ارتفاعه، وأما نور النجوم والقمر فإمنا هو من نور الشمس املتقدم بيان 

ا خاصة مبن حصل هلم الفزع  أصله تسامتها فيحصل هلا النور، فأخذ من كالمه أن الشمس هي الدائرة دون األر  ض، وأ
السابق دون من عداهم من املخلوقات، ورمبا يؤخذ من رجوعهم ملوضعهم عند فرارهم كروية األرض وسبق عنه أن النجوم  

  كالقمر الكل يف السماء الدنيا وهو ظاهر الكتاب 
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م عالة عليه يف الضالل، وأقول أيضا: أن صاحب هذا الكالم  هذا من نتيجة كالم الشيخ حممد عبده السابق فال تغفل فإ
طال تراه جيعل   يكتب كيفما اتفق له من غري مباالت بكونه خالصا أو زائفا صحيحا أو سقيما صدقا أو كذ حقا أو 

ب السماء املذكورة يف القرآن غري الفلك وجيعل األول حاال والثاين حمال، وأن السماوات املذكورة يف القرآن هي الكواك
السيارة يف األفالك وهذا من خبط العشواء ال يقول بذلك إال مربسم، إذ مل نعثر على قول للمتقدمني على أن السيارات  

السبع هي السماوات السبع يف لسان الشرع، بل عندهم السماوات واألفالك شيء واحد يف لسان الشرع وهي حمل  
أن األفالك سبعة أطواق دون السماء قد ركبت فيها النجوم  الكواكب، نعم نقل الشيخ مرتضى: أن املنجمني يقولون 

ذن هللا تعاىل، وقال الزجاج يف قوله تعاىل {ُكلٌّ ِيف فـََلٍك  السبعة، يف كل طوق منهم جنم، وبعضها أرفع من بعض يدور فيها 
  َيْسَبُحوَن} لكل
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  واحد منها فلك ا. هـ. 
وات، بل الكواكب يف مدارات دون السماء تسمى األفالك ومع ذلك ال يسلم فاملنجمون مل يدعوا أن الكواكب هي السما

  هلم، وأما السماء عندهم غري الكواكب.
َّ زَيـَّنَّا السَّ  نـَْيا ِمبََصابِيَح}، وقال أيضا: {ِإ نـَْيا ِبزِيَنٍة  وإبطال كالم اخلصم: قال هللا تعاىل: {َوَلَقْد زَيـَّنَّا السََّماَء الدُّ َماَء الدُّ

شئة عن جهل. ا   ْلَكَواِكِب} يف خمتار الصحاح: والفلك واحد أفالك النجوم، فالتفرقة بينهما 
طل؛ ألنه لو   لكواكب، لكن التايل  إيضاح عقلي: لو كانت السماء املذكورة يف القرآن هي الكواكب لزم أن يكون مزينا 

لكواكب لكان مزينا بنفسه؛ ألنه من مجلتها والتايل  طل ضرورة؛ ألن الشيء ال يزين إال بغريه، وإذا بطل كونه كان مزينا 
لكواكب بطل ما أدى إليه وهو كون   لكواكب، وإذا بطل كونه مزينا  مزينا بنفسه بطل ما أدى إليه وهو كونه مزينا 

بقول من   الكوكب مساء، وإذا بطل كون الكوكب مساء شرعا ثبت املطلوب وهو كون السماء غري الكوكب فتفطن وال تغرت 
يت إن شاء هللا تعاىل.    يكتب ما ال يفقه، وإمنا يتبع قول داروين وأضرابه حسبما 

ا ال نور هلا   لسرج فإ قال وأما األقمار فهي كاملرآة تعكس نور الشمس على الكواكب التابعة هلا فلذا مل تسم يف القرآن 
 َُّ ا قال هللا تعاىل {َأَملْ تـََرْوا َكْيَف َخَلَق ا  َسْبَع َمسَاَواٍت ِطَباقًا َوَجَعَل اْلَقَمَر} أي جنس القمر {ِفيِهنَّ نُورًا َوَجَعَل الشَّْمَس من ذا

  ِسَراًجا} أي هلن. 
ما ذكرا معا بلفظ اإلفراد، وتقدم ألستاذه: أن كال  أقول صريح كالمه أن القمر متعدد دون الشمس وهو حتكم منه أل

ما ال تعدد فيهما معا. منهما متعدد فانظر من الصادق من   هما واحلق أ
  فقوله: وأن األقمار نور يف السماوات حني ما كان الناس يظنون أن ال قمر إال لألرض فقط 

)1/68 (  

  

ساقط وأن ظن الناس هو احلق، غاية ما هناك أن القمر يضيء على أهل األرض، وعلى أهل السماوات والشمس، كذلك 
العظمة عن احلسن يف قوله: {وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا} قال:  أخرج ابن املنذر وأبو الشيخ يف 

وجوههما يف السماء وظهورمها إليكم، وأخرج ابن املنذر عن عكرمة يف قوله {وجعل القمر فيهن نورا} قال: إنه يضيء نور  
قمر يف السماوات كلهن  القمر فيهن كلهن كما لو كان سبع زجاجات أسفل منها شهاب أضاءت كلهن، فكذلك نور ال

  لصفائهن.
ت اليت على أرضنا هذه فيكون كل   ت تشبه احليوا قوله: ويقول العلماء: أنه من احملقق أن هذه السيارات مسكونة حبيوا

لنسبة هلا * غري صحيح وال داللة على صحته البتة؛  قي الكواكب مساوات  ته، و لنسبة حليوا كوكب منها أرضا مسكونة 
لعقل، وإمنا يستفاد من طريق  ألنه  تقدم لنا يف النبذة: أن ما غاب عنا من الفلكيات واألرضني ال سبيل إلدراك ما فيهن 

ملالئكة املكرمني منهم الساجد ومنهم الراكع ومنهم   ن السماوات أعين األفالك عامرة  الوحي وصاحب الوحي أخرب 
تنا أشيء ومنهم ... إخل، ما أخرب عليه الصالة والسالم،  ت كحيوا ن الكواكب السيارات أرضني مسكونة حبيوا ومل خيرب 

جهله رسول هللا وعلمه هذا الكاتب؟! إن هذا ملن العجب العجاب أن الشخص إذا نزع منه عرق اإلميان ال يبايل مبناقضته 
  لكالم هللا وكالم رسوله صلى هللا عليه وسلم. 

شاكلته، وأما علماء املسلمني قاطبة فال يستطيع أحد منهم أن يتفوه مبثل هذا  فقوله: ويقول العلماء يعين من هم على 
  البهتان.



تِِه َخْلُق   َ ت يف هذه الكواكب صحيح؛ ألن هللا تعاىل يقول يف كتابه: {َوِمْن آ قوله: والظاهر أن القول بوجود احليوا
  َوُهَو َعَلى َمجِْعِهْم ِإَذا َيَشاُء َقِديٌر} السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما َبثَّ ِفيِهَما ِمْن َدابٍَّة 
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ألن   ويقول: {َيْسأَلُُه َمْن ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض ُكلَّ يـَْوٍم ُهَو ِيف َشْأٍن} * غري صحيح ملا علمت وال داللة يف اآليتني؛ 
ن الكواكب هي السماوات يف اآليتني غري السماوات اليت يريدها هو أعين الكواكب؛ ألنه ال  قائل من أهل اإلسالم 

السماوات املذكورة يف القرآن، وإمنا يقولون تبعا للقرآن واحلديث الوارد أن الكواكب زينة السماوات وجعلت رجوما  
ا.    للشياطني ولالهتداء 

ْخَرْجَنا َهلُْم َدابًَّة ِمَن اْألَْرِض ُتَكلُِّمُهْم}  (قوله) الدابة كل حيوان يدب أي ميشي، ومنه قوله تعاىل {َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم أَ 
واملعىن إذا قامت القيامة بعث هللا نوعا خمصوصا من دواب هذه األرض كما يبعث غريه من الدواب األخرى وينطقه فيوبخ  

  ع.اإلنسان على كفره، كما ينطق أعضاءه يف ذلك اليوم أيضا، فليس املراد من قوله دابة الفرد، بل النو 
ا على ما ذكره من أن املراد   ا صدق واالستدالل  (فيه صدق وكذب) فقوله: الدابة كل حيوان يدب صدق واآلية يف ذا

تان، وكون املراد أخرجنا هلم ... إخل، أي: بعثنا بعد املوت افرتاء على هللا وعلى رسوله املخرب  لدابة النوع ال الفرد كذب و
ل اإلخراج قبل القيامة؛ لكون الدابة املخرجة من أنواع عالمة القيامة وهي فرد ال نوع، كما خبالف ما قال هذا الدجال، ب 

يدعيه هذا املفرتي، أخرج ابن مردويه عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إن بني يدي الساعة الدجال 
ا ا. ه جوج ومأجوج، والدخان وطلوع الشمس من مغر   ـ وهذا معلوم عند املسلمني.والدابة، و
  قوله: أما كون األرضني سبعا كالسماوات فهو أمر جنهله وال نفهمه.

يت قريبا    (يقال له فيه) علمه غريك وفهمه تلقيا عن صاحب الشريعة حسبما تقدم وما 
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  وما علينا إذا جهلت مل تفهم. 
نا وهم من أوهام القدماء؛ ولذلك مل يرد يف القرآن الشريف لفظ  وقوله: واحلق يقال: إن كون األرضني سبعا هو كما يظهر ل

األرض جمموعا أي أرضني، ومل يرد فيه مطلقا أن األرضني سبع مع أنه ذكر أن السماوات سبع مرارا عديدة، ويف كل مرة  
إلفراد.    يذكر معها األرض 

لتعدد الرسول صلى هللا عليه وسلم، وما جلأ هذا (ال صحة له وال حق له) فيما قاله، بل كفر صراح إذ من مجلة من صرح 
  الداعي يف العلم أن خيوض يف البحر الزاخر، وماذا عليه لو اقتدى بقول من قال: 

  إذا مل تستطع شيئا فدعه ... وجاوزه إىل ما تستطيع 
األرض مثلهن} أي خلق وإليك البيان الشايف لتفهم طوية هذا الكاتب مثرة الشيخ حممد عبده يف تفسري أيب السعود {ومن 

لرفع على أنه مبتدأ ومن األرض خربه واختلف يف كيفية طبقات األرض، قال   األرض مثلهن يف العدد، وقرئ مثلهن 
ا سبع أرضني طباقا بعضها فوق بعض بني كل أرض وأرض مسافة كما بني السماء واألرض، ويف كل أرض سكان  اجلمهور: إ



مطبقة بعضها فوق بعض من غري فتق خبالف السماوات، قال القرطيب: واألول أصح؛ ألن  من خلق هللا تعاىل وقال الضحاك
لذي فلق البحر ملوسى أن صهيبا حدثه: أن النيب صلى هللا  األخبار دالة عليه كما روى البخاري وغريه: من أن كعبا حلف 

ت السبع وما أظللن، ورب األرضني وما أقللن،  عليه وسلم مل ير قرية يريد دخوهلا إال قال حني يراها: اللهم رب السماوا
ح وما أذرين نسألك خري هذه القرية وخري أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر   ورب الشياطني وما أضللن ورب الر

هل األرض العليا دون من    من فيها، قال املاوردي: وعلى هذا ختتص دعوة اإلسالم 
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م   عداهم، وأن فيهن من فيهن م السماء واستمدادهم الضوء منها قوالن، أحدمها: أ من يعقل من اخللق ويف مشاهد
م ال يشاهدون السماء، وأن هللا تعاىل خلق   يشاهدون السماء من كل جانب من أرضهم ويستمدون الضوء منها، والثاين: أ

ا سبع  لبحار تظل اجلميع السماء وعن قتادة  هلم ضياء يشاهدونه، وحكى الكليب عن ابن عباس رضي هللا عنهما: أ متفرقة 
يف كل مساء ويف كل أرض خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضائه، ويف جامع البيان قال: حدثين يونس قال: أخربين  

) هذا البيت الكعبة رابع أربعة عشر  1ابن وهب قال: حدثنا جرير ابن حازم قال: حدثين محيد بن قيس عن جماهد قال (
يتا يف كل مساء بيت كل بيت منها حذو صاحبه لو وقع وقع عليه، وأن هذا احلرم حرمي بناؤه من السماوات السبع  ب

واألرضني السبع، حدثنا ابن أيب األعلى قال: حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة قال: بينا النيب صلى هللا عليه وسلم جالس 
هللا عليه وسلم: أتدرون ما هذا هذه العنان؟ هذه روا األرض يسوقها هللا  مرة مع أصحابه إذا مرت سحابة فقال النيب صلى

تعاىل إىل قوم ال يعبدونه، قال: أتدرون ما هذه السماء؟ قالوا: هللا ورسوله أعلم، قال هذه السماء موج مكفوف وسقف  
حىت عدد سبع مساوات، وهو يقول  حمفوظ، قال: أتدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: هللا ورسوله أعلم قال: فوق ذلك مساء أخرى

  أتدرون ما بينهما؟ مخسمائة سنة مث قال: أتدرون
 _________  

لبيت املعمور الذي مر لنا ذكره يف أصل استمداد نور الشمس أنسب؛ ألنه  1( ) قوله هذا البيت ... إخل، هذا الوصف 
  وز أعاله أعلى السماوات، انظر اإلبريزالذي يسامت كل مساء وكل أرض عند ارتفاعه من أسفل األرضني إىل أن جتا
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ما فوق ذلك قالوا: هللا ورسوله أعلم، قال: فوق ذلك العرش، قال: أتدرون ما بينهما؟ قالوا: هللا ورسوله أعلم قال بينهما  
درون كم مخسمائة سنة، مث قال: أتدرون ما حتت هذه األرض؟ قالوا: هللا ورسوله أعلم، قال: حتت ذلك أرض، قال: أت

  بينهما؟ قالوا: هللا ورسوله أعلم، قال: بينهما مسرية مخسمائة سنة حىت عدد سبع أرضني ا. هـ.
  ختصار ويف هذا القدر كفاية ملن صدق وآمن رسول رب العاملني انظر البخاري يف كتاب بدء اخللق. 

ُ الَِّذي َخَلَق َسْبَع َمسَاَواتٍ  َّ نَـُهنَّ} وهي اآلية الوحيدة  (قوله) نعم ورد فيه قوله تعاىل {ا نـَزَُّل اْألَْمُر بـَيـْ  َوِمَن اْألَْرِض ِمثْـَلُهنَّ يـَتـَ
  اليت فهموا منها أن األرض سبع وهي كما ال خيفى ال تفيد ذلك مطلقا. 

ذ ه اآلية  (أقول) مستعينا  تعاىل: أن هذا اجلريء على كالم هللا تعاىل تكلم أوال على نفي تعدد األرض بعقله، مث علم 



ت هللا ليثبت ما ادعاه   ا وحاول بتفسريها بعقله احلاد يف آ ا نص يف التعدد فلم يؤمن  ا، وأ الشريفة وكان قبل جاهال 
لتعدد وتصريح الصحابة والتابعني بذلك وما أحوج هذا املسكني إىل الولوج فيما ال  أوال وأىن له ذلك مع تصريح رسول هللا 

  يستطيع اخلروج منه. 
  وابن اللبون إذا ما لز يف قرن ... مل يستطع صولة البزل القناعيس

ألحاديث الدالة   (فقوله) وهي اآلية الوحيدة ... إخل، يقال له نعم هي اآلية الوحيدة، وهي نص ال حتتاج لتأويل لتعضدها 
لتعدد له مستند، والقائل بنفي التعدد ال مستند له إال الوهم املبين   على وهم أهل الطبيعة، شتان بني  على ذلك فالقائل 

  املستندين. 
  (مث قال) ولنا يف تفسريها وجهان إىل أن قال: وعليه يعين على ما خبط به يف اآلية خبط 
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  ) فليس يف القرآن الشريف أدىن دليل على أن األرض سبع كما يزعمون.1عشواء (
ر املروية عن السلف  (قد علمت) احلكم يف ذلك، واعلم أيضا أن هذا الشخص ال ت ت واألحاديث وال اآل قنعه اآل

ح له نفسه فانظر ممن هو.    الصاحل، وإمنا يقنعه قول غري أهل اإلسالم وهو الذي ير
بت فما هذا الشيء الذي يثبته  (مث بعد) أن هذى يف جانب العرش مبا سولت له نفسه وقرينه، قال فإذا قلت أن العرش 

هولة لنا تسمى محلة العرش، وهي  واجلواب: أن هللا تعاىل وكل به قوى خمصوصة ال نعلم كنهها وال حقيقتها، وهذه القوى ا
ء أو سائر القوى اجلاذبة، ومن ادعى  أشياء روحانية ال ميكننا أن ندرك ماهيتها، كما أننا ال ندرك ماهية املغناطيس أو الكهر

  إدراك هذه األشياء فليخربين 
 _________  

ليس ... إخل، قال احلافظ ابن حجر: ظاهر قوله تعاىل {َوِمَن اْألَْرِض ِمثْـَلُهنَّ} يرد على أهل اهليئة قوهلم أن ال  ) قوله ف 1(
مسافة بني كل أرض وأرض وإن كانت فوقها، وأن السابعة صماء ال جوف هلا ويف وسطها املركز وهي نقطة مقدرة متومهة إىل  

ها، مث ساق األحاديث الدالة على مقدار ما بني كل أرض وأختها ا. هـ. زرقاين  غري ذلك من أقواهلم اليت ال برهان علي
  ختصار.

وهؤالء ال تقنعهم األدلة؛ ألن القطعي عندهم يؤولونه والظين يضعفونه أو يوضعونه؛ ألن حجاب اجلحود حال بينهم وبني  
  قبول األشياء احلقة ولو كانت بديهية وحينئذ فيقال 

ن عناء  وإذا البينات مل تغن   شيئا ... فالتماس اهلدى 
ت والنذر عن قوم ال يؤمنون}    {فما تغين اآل

)1/74 (  

  

ذوب فيجذبه، وما كنه هذا الشيء وكيف نتصوره قال هللا تعاىل {الَِّذيَن َحيِْمُلوَن  أي شيء ينبعث من اجلسم اجلاذب إىل ا
 ِِّ ْم َويـُْؤِمُنوَن بِِه}، وقال أيضا: {َوَحيِْمُل َعْرَش رَبَِّك فـَْوقـَُهْم يـَْوَمِئٍذ َمثَانَِيٌة} أي مثانية أصناف اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبُِّحوَن ِحبَْمِد َر



م.  ملالئكة، وترى املالئكة حافني من حول العرش يسبحون حبمد ر   من هذه القوى الروحانية أو مثاين قوى، وهي املسماة 
إلسالم يستدل بكالم رب  (أقول) بفضل هللا تعاىل أن هذا امل لظالم والكفر  حكام دينه، حيث خيلط النور  سكني جاهل 

اميع ويكررها كثريا، وهذا املعىن الذي يريده منها مل يكن معلوما لدى أهل   العاملني على إثبات قول امللحدين يذكر لفظ ا
ني، وقال له فيه: {وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل الدين وال مراد هللا يف كالمه الذي أنزله على رسوله بلسان عريب مب

إليهم} والنيب صلى هللا عليه وسلم مل يبني للناس أن السماوات هي الكواكب السيارة وأن السبع السيارة مع األرض تسمى 
مساء كذا وأن مسك كل جمموعة، ومل يبني هلم أيضا أن هناك جمموعات أخر، بل بني هلم أن السماوات سبع ما بني كل مساء و 

ملالئكة، فبني هلم بيا غري البيان الذي بينه هذا   لكواكب، وأن مجيع السماوات عامرة  واحدة كذا وأن مساء الدنيا مزينة 
حوال وأحكام ما أنزل عليه ليبينه للناس  الشخص يف السماوات والعرش واملالئكة، فيلزم هذا الرجل أنه عامل والنيب جاهل 

 أن يكون رسول هللا جاهال، وهذا الشقي عاملا، بل هو اجلاهل بل الكافر بال تردد، نسأل هللا تعاىل أن حيفظ علينا  معاذ هللا
  ديننا عند نزول الفنت مث أن ما ادعاه يف جانب محلة العرش هو نتيجة مذاكرة له مع الشيخ رشيد رضا كما صرح به هو 
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م قوى معنوية كالقوة املوجودة يف املغناطيس وما رتبه على ذلك  يف ذلك احملل وما ذكره يف محلة ا لعرش وبقية املالئكة من أ
مجعهم أجسام نورانية لطيفة قائمة بنفسها قادرة على التشكل كما تقدم، وما يف املغناطيس من   يف حيز املنع، بل املالئكة 

عاىل يف ذلك الشيء وخصوصية شتان بني األجسام  اخلصوصيات ليس من هذا القبيل قطعا، بل هو معىن أوجده هللا ت
واملعاين، فاجلسم من شرطه أن يقوم بنفسه واملعىن من شرطه أن يقوم بغريه وال حتيز له إال تبعا للجسم فلو كانت املالئكة  

لوحي للنيب صلى هللا عليه وسلم إال أن ينكر كون القرآن منزال من عند هللا فان ظروا  أويل  قوى كاملغناطيس فمن أتى 
األلباب إىل هذا املتطفل على موائد العلم، فإليك ما ورد يف شأن محلة العرش أخرج ابن املنذر وأبو الشيخ والبيهقي يف  

ب رضي هللا عنه قال: محلة العرش مثانية يتجاوبون بصوت رخيم، يقول أربعة منهم: سبحانك  شعب اإلميان عن هارون بن ر
تك، وأربعة منهم يقولون: سبحانك وحبمدك على حلمك بعد علمك إىل غري ذلك من  وحبمدك على عفوك بعد قدر 

م معان صامتة ( طقة ال أ م أجسام    ) هذا هو احلق وال تغرت بقول1األحاديث الدالة على أ
 _________  

غ يف مبحث بدء اخللق كيفية خلق العرش ومح1( لته فارجع إليه، وروي ) قوله هذا هو ... إخل، قد سبق لنا عن القطب الد
أن هللا ملا خلق العرش قال له:  رب مل خلقتين؟ قال له تعاىل: ألجعلك حجا حتجب أحبايب عن أنوار احلجب اليت فوقك  

ا؛ ألين أخلقهم من تراب.  م ال يطيقو   فإ
زاء  وزاد يف اإلبريز يف حمل آخر عما تقدم أن محلة العرش الثمانية خلقوا من صفاء نور سيد حم مد صلى هللا عليه وسلم و

ب من أبواب اجلنة الثمانية واحد منهم والسر يف ذلك أن هللا ملا خلق نور سيد حممد صلى هللا عليه وسلم قسمه إىل  كل 
مثانية أقسام، وخص كل قسم بسر من األسرار وجعل من كل قسم جنة وملكا من احلملة ليتناسبا يف األصل والسر مث جعل  

ب من أبواب اجلنة اليت تشاء كله فيسقى ذلك امللك بنور تلك اجلنة كل ملك    زاء 
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ت هللا بغري علم قوله يف صفحة   نـَْيا ِبزِيَنٍة  583من يلحد يف آ َّ زَيـَّنَّا السََّماَء الدُّ لسماء الدنيا هنا يف قوله تعاىل {ِإ واملراد 
ا القريب أي هذا اجلو الذي نشاهده وفيه العوامل كلها أما ما وراءه من اجلواء البعيدة  اْلَكَواِكِب} ... إخل، الفضاء احمليط بن

، فهو فضاء حمض ال شيء فيه فلفظ السماء كما قلنا له معان كثرية كلها   عيننا وال مبناظر منا اليت ال ميكن أن نصل إليها 
بع فيه ألستاذه، وكلهم عالة على داروين وما  ترجع إىل معىن السمو وتفسر يف كل مقام حبسبه* كذب حمض* ومع ذ لك هو 

قالوه فليس من كالم املسلمني وال مراد لرب العاملني، بل السماء يف اآلية املذكورة وحنوها ليس املراد منها اجلو، بل املراد  
ا جو ك ا بناء كثرية، وال آية تدل على أ ت الناطقة  ما قال هذا الدجال فمنها بناها  منها بناء عظيم حمكم كما تقدم واآل

وبنيناها، والبناء يف لغة العرب معروف {يوم متور السماء مورا} أي تدور دورا ومن املعلوم أن الدوران ال يكون إال لألجسام 
} والشقوق واألبواب ال تكون إال يف  هل ترى من فطور أي شقوق {إذا السماء انشقت} {وفتحت السماء فكانت أبوا

قال هللا تعاىل {َوَجَعْلَنا السََّماَء َسْقًفا َحمُْفوظًا} والسقف معناه معلوم عند العرب فالعجمي أو املستعجم إذا مل يفهم األجرام 
  معاين القرآن
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ال ينظر إىل قوله وال يعد قوله قوال معتربا، بل يضرب به عرض احلائط وال يعول على قوله إال من شاركه يف أوصافه، قوله:  
السقف املرفوع قال يف جامع البيان البن جرير الطربي رمحه هللا تعاىل قوله {َوالسَّْقِف اْلَمْرُفوِع} يعين السقف يف هذا  و 

ا مساء الدنيا كسماء البيت الذي هو سقفه واجلو ال يسمى سقفا يف لغة العرب اليت نزل   املوضع السماء وجعلها سقفا؛ أل
ا يف خمتار الصحاح اجل    و ما بني السماء واألرض ويف القاموس اجلو اهلواء ا. هـ. القرآن 

وكيف يكون اهلواء سقفا حمفوظا، وما ذكره هذا الشخص ال يقول به أحد من املسلمني الذين مل تدنس عقائدهم برجس أهل 
يف صفحة  الضالل وهذا الذي جنح إليه هذا الشخص هو مذهب داروين ومن كان على مذهبه ويف كتاب النشوء واالرتقاء

ولذلك كان انتشار احلقائق املخالفة ملألوف الناس صعبا جدا، فكوبر نيكوس وكبار وغليلي سحقوا بتعاليمهم األفالك  239
البلورية اليت اختلقتها أوهام األقدمني وأصلحوا علم اهليئة من هذا اخلطأ املبني وقرروا أن السماوات ليست قبة زرقاء مرفوعة 

ت واألحاديث إىل ختمني داروين وأمثاله، اللهم إ نعوذ  فوق األرض، فيسأل هذ ا الكاتب عن سبب عدوله عن صريح اآل
بك من السلب بعد العطاء ومن الكفر بعد اإلميان ومن الشقاوة بعد السعادة، ويف احلقيقة هذه عقيدة كل من أدخل يف  

ء من األبناء حيث مل يعت   نوا برتبيتهم على ملة اإلسالم.املدارس قبل تعلم واجبات دينه فويل لأل
  (قوله) ومما تقدم تعلم أن العوامل متعددة ولذلك يقول القرآن الشريف يف كثري من املواضع احلمد  رب العاملني. 

عتبار تعدد األجناس واألنواع1(صحيح) (   (  
 _________  

عتبار ... إخل، هذا التعدد االعتباري شائع 1(   ) قوله 
ل أمثالنا قال العارف  الرفاعي: إن  مثامنائة ألف عامل العرش عندهم ولذا أهل ا لكشف يعدون عوامل مل ختطر على 

  جبميع ما يف جوفه منها عامل واحد والكامل من الرجال من أطلعه هللا على مجيعها، وليس ذلك إال الفرد اجلامع ا. هـ. 
عون ألف عام، وبني كل حجاب وحجاب سبعون ألف عام، يعين الغوث، ويقال: إن احلجب سبعون وغلظ كل حجاب سب

دايته من يشاء يف التصديق بنحو هذه األشياء ملالئكة الكرام، وهللا خيتص    وفوق احلجب عامل الرقا، وكل ذلك معمور 



)1/78 (  

  

  واألصناف وإال فالعامل بفتح الالم هو اسم ملا سوى هللا تعاىل كما هو مقرر عند أهل العلم. 
م كانوا يزعمون أن العامل واحد وأن اإلنسان أشرف املوجودات وأن (قول ه) وهذا مما خيالف ما كان عليه القدماء فإ

الكواكب كلها أجرام فارغة خلقت ليتلذذ مبنظرها اإلنسان ساقط عن درجة االعتبار وما زعموه وقالوه هو احلق الذي ال  
الع تبار املتقدم واجلمع يف العاملني جار على ذلك وأن الكواكب ال ساكن فيها،  حميص عنه من أن العامل واحد، وإمنا يتعدد 

ا مسكونة ال دليل يعترب عنده إال ختمينه برصده وأن نوع بين آدم (   ) أشرف املخلوقات 1ومن ادعى أ
 _________  

غ من حيثية شرف خل1( قة اآلدمي عما عداها من  ) قوله أشرف ... إخل، قد تقدم الكالم يف هذه املسألة عن القطب الد
عتبار الصورة اخللقية وما انطوت عليه هذه اهليئة الرتكيبية من اللطائف واحلكم  مجيع املخلوقات ويزاد على ذلك هنا أما 

اليت مل يشتمل عليها واحد من الربية فأقوال العلماء يف ذلك ال ُحتصى وال تكاد تستقصى وقال أبو حممد ماجد الكردي ما  
من عجيبة إال ونقشها يف صورة اآلدمي وال أوجد أمرا غريبا إال وسطه فيه وال ابرز سرا إال وجعل فيه مفتاح علمه   خلق هللا

  فهو نسخة خمتصرة من العامل ا. هـ. 
  وهلذا املعىن أشار بعضهم بقوله

  أحتسب أنك جرم صغري ... وفيك انطوى العامل األكرب
ذا االعتبار فهو أفضل حىت من امللك ال فرق يف ذلك بني ذات مؤمنة وكافرة إىل هذا اإلشارة بقوله تعاىل {َولََقْد َكرَّْمَنا  و

د عتبار عظم الدرجة وز ة القربة فعند احملققني أن  َبِين آَدَم َوَمحَْلَناُهْم ِيف اْلَربِّ َواْلَبْحِر َوَرزَقْـَناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت} وأما تفضيله 
األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم أفضل حىت من خواص املالئكة وسيأيت التصريح بذلك  اخلواص من اآلدميني وهم 

عن اإلبريز يف مبحث االجتهاد والتقليد عند قوله تعاىل {فـََفهَّْمَناَها ُسَلْيَماَن} ... إخل، وإىل هذا اإلشارة بقوله تعاىل  
  ِضيًال} ومحل احملققون كثري على اجلميع ولذلك نظائر يف اللغة{َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثٍري ِممَّْن َخَلْقَنا تـَفْ 
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عتبار الرتبة واملزية إال من شذ وقال بتفضيل املالئكة على البشر،   عتبار اهليئة اخللقية، وكذا  ال نزاع فيه بني املؤمنني 
ر رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه  والدليل للجمهور احلديث الذي أخرجه أبو نعيم والبيهقي يف الدالئل عن عم

وسلم قال: إن هللا خلق السماوات سبعا فاختار العليا منها فأسكنها من شاء من خلقه، مث خلق اخللق فاختار من اخللق بين 
من  آدم، واختار من بين آدم العرب واختار من العرب مضر واختار من مضر قريشا واختار من قريش بين هاشم واختارين 

بين هاشم فأ خيار األخيار، وآية {ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثري  
  ممن خلقنا تفضيال} واردة على امتنان خاص ببين آدم 
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فواهه م يتناولونه  يديهم خبالف كثري من اخللق فإ م يتناولونه  م كالبهائم، وال تدل على أن هناك من  وهو أن أكلهم وشر
هو أفضل من بين آدم، وقد قدمنا أن هذا الكتاب يكتب كيفما اتفق له من غري تدبر، وذلك دليل على أنه مل يتعاط العلم 
السم   على أهله وال أخذ حبظ يعترب، بل أخذ شيئا سطحيا وسبح يف شاطئ حبره، ومل يغص على الآللئ يف جلجه، بل قنع 

ملسمى وذلك من الدواهي على الدين العظمى، ويشهد ملا ذكرته أيضا ما أخرجه الطرباين والبيهقي يف شعب اإلميان،  دون ا
رخيه عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ما من شيء أكرم على   واخلطيب يف 

  هللا وال املالئكة املقربون؟ قال: وال املالئكة، املالئكة جمبورون كالشمس والقمر.هللا من بىن آدم يوم القيامة، قيل:  رسول 
  (قوله) فالقرآن ينطبق على العلوم احلالية أمت االنطباق. 

  (غري صحيح) بل بينهما متام التباين كما وقفت عليه سابقا. 
سائل علمية دقيقة مل تكن معروفة يف زمن النيب  (قوله) يالحظ القارئ مما تقدم أن القرآن الشريف قد أتى يف هذا الباب مب

  صلى هللا عليه وسلم، وهذه املسائل تعترب من معجزات القرآن العلمية اخلالدة. 
لقرآن قال تعاىل {ِإنَُّه َلَقْوٌل   (أقول) ما قاله ليس بصواب، والقرآن العظيم ينزه عن اهلزليات والرتهات اليت اختلقها وألصقها 

ْهلَْزِل} َفْصٌل َوَما هُ  ِ   َو 
  (قوله) وها كها ملخصة إىل آخر كالمه.

نيا.  طل فال حنتاج إىل تتبعه  طل) لنفرعه عن  )  
من اجلزء املذكور بعد أن تكلم مع داروين وأصحابه: وأما كيفية خلق اإلنسان فاجلواب القطعي عنها   306(قال) يف صفحة 

ت بعضها يتكون ال يعلمه إال هللا تعاىل، وأما الظين فيمكننا أن   نقول ال خيفى أن أجنة احليوا
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يف الرحم والبعض اآلخر خارج عن الرحم كاليت تتكون يف التجويف البطين يف اإلنسان وغريه، ويف بعض الطيور ويف مياه  
اء، سواء كان البحار كالقنافذ وغري ذلك، والذي يظهر فيها كلها أن الالزم للتكوين هو حيوان منوي وبويضة ووسط للغذ

ذلك الوسط جدر الرحم أو غشاء الربيتون أو زالل البيض أو مياه البحار وغري ذلك، وعليه فيحتمل أن هللا تعاىل خلق أوال 
ت ذات اخللية الواحدة،   ت منوية وبويضات من مادة واحدة ومها خال حيوانية، كما خلق األميبا وغريها من احليوا حيوا

ت املنوية والبويضات خمتلفة متنوعة، فمن بعضها خلق اإلنسان األول آدم والختالف الوسط والظ روف صارت هذه احليوا
حليوان املنوي مث التصقت ببعض املوا   ن ختلقت البويضات  ت األخرى، وذلك  وحواء، ومن البعض اآلخر خلقت احليوا

ومن هذه املادة الربوتوبالمسية صارت البويضة متص غذاءها  الربوتوبالمسية األوىل اليت كانت توجد يف البحار وعلى شواطئها، 
كما متصه أحيا من الربيتون يف احلمل خارج الرحم، وصارت تنمو وتكرب كما تكرب اآلن يف بطون األمهات وملا مت منوها  

ت األخرى  انفجرت وخرج منها اإلنسان كما خيرج من الكيس األمنيوسي، ولعل هللا تعاىل ساق له إذ ذاك بعض احلي وا
ذا األمر فأرضعته، أو كان يوجد مواد زاللية مغذية يف البحار فصار يشرب منها، أو كان يشرب ماء فيه  كالدبية املشهورة 

ت األخرى الشبيهة به اليت جيوز أن يقال يف كيفية تغذيتها   ا، وما يقال فيه يقال يف احليوا ت دقيقة جدا فيتغذى  حيوا
ا كل غريها   األوىل أيضا أ ا حىت كربت وصار ميكنها أن  ا يف مبدأ نشأ ت طرية هالمية مغذية فازدرد وجدت بعض نبا

ت األخرى، فإن قيل: فكيف يوجد ذكر واحد وأنثى واحدة مع أنه حيتمل ت، أو احليوا   من النبا
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ت والبويضات كانت كثرية، قلت: هو عني ما حيصل اآلن يف اإل ت منوية تعد  أن احليوا نسان وغريه فمع وجود حيوا
ذه الطريقة  ت  ملاليني وكذلك بويضات يف كل مجاع فال يتكون منها غالبا إال ولد واحد، وإن قيل: مل مل خيلق اآلن حيوا

عما  اجلديدة؟ قلت: ومل مل يتولد اآلن من اجلمادات أحياء جديدة أليس ذلك الختالف حال الزمان وطبيعة األرض اآلن 
ت جديدة، كما ال يبعد أن  كانت عليه يف مبدأ اخلليقة، أما إذا وجدت تلك األحوال األوىل فال يبعد أن يتكون فيها حيوا

ت بروتوبالمسية جديدة، أما مسألة التذكري والتأنيث فما يقال فيها اآلن يقال   يتكون فيها أيضا بطريق التولد الذايت خال
لكسر والبعض اآلخر بويضات حنوه، وما يقرب منه يف اخلال ت الربوتوبالمسية األوىل اليت صار بعضها حيوا منو ملقحا 

سرار خلقه.  لفتح وهللا تعاىل أعلم    ملقحة، 
(قوله) وأما كيفية خلق اإلنسان إىل قوله إال هللا (صدق) غري أن هللا سبحانه وتعاىل أخرب عنها وعن أطوارها، فبذلك صارت  

كل مؤمن مصدق خلرب هللا تعاىل، فأول مادته اليت تطور منها الرتاب مث صار الرتاب مع ما خلط به طينا غري    معلومة عند
الزب، مث صار طينا الز أي الزقا مث صار محأ مسنو متغريا، منتنا فسواه تعاىل حينئذ على هيئته اليت نفخ فيها الروح بعد  

بسا يص وت مث مضت عليه مدة على هذه احلالة يعلمها هللا تعاىل، وبعدها نفخ فيه  مدة، مث صار بعد التسوية صلصاال 
هم قبل النفخ بذلك والقرآن العظيم مشحون (  ) ببيان كيفية خلق 1الروح، وبعد النفخ سجدت له املالئكة ألمر هللا تعاىل إ

  آدم عليه السالم واألحاديث كثرية 
 _________  

سنة من   72000املعاين عن الشيخ التجاين خلق آدم عليه الصالة والسالم على رأس ) قوله ببيان ... إخل، يف جواهر 1(
  منشأ العامل. 

م من مجيع املعادن   وقال يف اإلبريز أن هللا تعاىل ملا أراد خلق آدم عليه السالم أمر املالئكة فجمعت تربته يف عشرة أ
األرض مث تركوها يف املاء عشرين يوما، وهذا املاء   الذهب والفضة والنحاس وغريها، فمألت بذلك قدر مساحة ميل من 

خاص فيه نفع آلدم وذريته ألنه ماء األرض اليت ينسب إليها آدم على احلقيقة، فيشاكلها وهو مستمد من املياه اليت يف  
ئا فشيئا وهو  أطراف األرض فإنه خرق ختومها حىت اجتمع يف عني جبهة الشام مث بعد العشرين يوما ابتدأ التصوير يدخله شي 

يف جوف ذلك الطني إىل أن بلغ أربعني يوما وهو ال يرى منه شيء، وبعد ذلك أراد هللا نقله من الطينية إىل جسم بين آدم  
ا على األصابع فرجعت بيضاء مثل اجلمار مث سرى ذلك  ا، مث انفجرت ومجدت ماد فظهر يف أصابعه شبه القرحة حىت مأل

مثل اجلمار يف الصفاء والنعومة، مث دخلته الدموية شيئا فشيئا، وانفلق عنه الطني وحصل فيه  فيه عضوا عضوا إىل أن صار 
ب عليه واليبس يظهر يف أجزائه فتكونت العظام وتكاملت خلقته يف عشرين يوما، فكان جمموع ذلك   يبس فصارت الريح 

كان خلقه يف حلظة ملا يف تنقل ذلك احلادث من  ثالثة أشهر وهي رجب وشعبان ورمضان، وحكمة التدريج هلذا الزمان مع إم
لتعجب يف أمر هللا، والتفكر يف شأنه وكيف خيلقه وإىل أي شيء   طور آلخر من مجع مهم املأل األعلى إىل االلتفات إليه 

ا يف املقدورات شيء عظ هر قدرته وسر   يم.يصري، فيحصل هلم زمن االرتقاب من العلم  تعاىل واالطالع على 
(سيما وقد كان قال هلم: {إين جاعل يف األرض خليفة} اآلية، وقال: {إين خالق بشرا من طني} إىل قوله: {فقعوا له  

ساجدين} مما يدل على مزيد االعتناء به مما مل ينله أحد قبله) وملا أراد نفخ الروح فيه نقله إىل اجلنة األوىل لتسقى ذاته من  
يه الروح فدخل فيه العقل والعلم وحصلت له املعرفة  عز وجل، فأراد أن يقوم فارتعد  أنوراها، فلما حل فيها دخلت ف



ملشاهدة اليت حتصل ألهل الفتح  نيا فحصل له كذلك كما حيصل للصبيان عند إرادة القيام، مث أمده هللا  فسقط مث أراد 
 هللا هللا ال إله إال هللا حممد رسول، فأمده هللا  وهو واقف على رجل معتمد بركبته األخرى على األرض، فقال إذ ذاك هللا

لقوة فاستقل قائما، وجعل ميشي يف اجلنة ويروح حيث شاء، مث ألقى هللا عليه وجعا يف ضلعه فحصل له مثل الدمل العظيم 
لتصغري، فسقط إىل األرض فنظر إل يه آدم فإذا هو  حىت خرج منه قدر رأس إنسان فبقي فيه إىل أن انفجر عن مثل القليب 

ا متر عليه وجعل آدم يتعاهده فيجده يسرع يف الكرب إسراعا عظيما فجعل  مصور بصورته فرتكه، وجعلت روائح اجلنة ونفحا
نس إليه وجيلس معه فألقى هللا فيه العقل فجعل يتحدث مع آدم، فلما مر عليهما شهران ألقى هللا فيهما الشهوة فوقع  

عت محلها بعد النزول إىل األرض لثالثة أشهر من محلها، مث محلت يف األرض بعد ذلك  آدم على حواء فحملت فوض
  فوضعته لتسعة أشهر، واستمر ذلك إىل اآلن ا. هـ. 

وقال سيدي علي اخلواص: ملا سبق يف علمه تعاىل إجياد التوالد والتناسل يف هذه الدار ببقاء النوع اإلنساين استخرج من  
صرت بذلك عن درجة الرجل وخص اإلخراج من الضلع ملا فيه من االحنناء واالنعطاف لتحنو  ضلع آدم القصري حواء فق

لشهوة فحن إليها حنينه لنفسه وحنت إليه   وتعطف على ولدها وزوجها، مث عمر ذلك املوضع من آدم الذي خرجت منه 
  حنينها لوطنها واألول أشد ا. هـ.

على أن حواء أخرجت من أحد أضالع آدم كما هو مشهور بطالن دعوى بعض  املراد منه فعلمنا من توافق هذين العارفني 
علماء العصر: أن شيوع هذا القول عند املفسرين من اخلرافات، وأن حواء مل ختلق إال من الطينة اليت خلق منها آدم على أن 

ت قوله تعاىل {َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن تـَُراٍب} مع قوله {َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفسٍ  َها َزْوَجَها} إىل غري ذلك من اآل  َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
دم.    صريح يف بطالن دعواه، وأن اخللق من الرتاب خاص 

قي الطينة اليت خلق منها على صورة الدود فخلق من   ت كلها يف  مث قال يف اإلبريز: أن هللا رفع آدم إىل اجلنة أظهر احليوا
ث، مث أرسل هللا مطرا عظيما ما مسع مبثله فجاءت السيول من كل مكان كل نوع عشرة، مخسة من الذكو  ر ومخسة من اإل

ت مبنزلة من اتسع عيشه وجاءه اخلصب،   معها األوحال الكثرية فكثرت ذلك الطني، وحصل منه نفع عظيم لتلك احليوا
ت  كل وجد احليوا متشي على وجه األرض وهي تكرب شيئا  فلما نزل آدم من اجلنة بعد تسعة أشهر وفرغ بطنه وطلب ما 

ا سبب معاشه ومعاش ذريته، وكذا خلق من تلك الطني النخيل واألعناب والتني والزيتون،  ا، وأعلمه هللا أ فشيئا فأنس 
ذن هللا تعاىل فكانت أول رزق ا. هـ.    وكذا كل شجرة ذكرت يف القرآن ووجدها أيضا محلت يف تلك املدة القريبة 
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  يف ذلك فالعدول عن اخلرب القطعي إىل التخمني وإحلاق النقص بصفوة هللا
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هليآت اليت ذكرها من كونه ختلق من حيوان منوي ... إخل    وأيب األنبياء 
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ب، والداعي لعدوله عن اخلرب الق طعي لقول  ردة إن كان مسلما من قبل، وعند املالكية من انتقص نبيا أو ملكا يقتل ولو 
  داروين السابق اعتقاده 
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دم املنزل من اجلنة، ومثله ال نقيم له   إلله وال  يف نفسه أن اإلنسان من أصل مساوي ... إخل، وداروين طبيعي ال يعرتف 
م ولو ظهر هلم فس لرباهني العقلية؛ ألن الغالب على هؤالء ال يرجعون عن معتقدا اد ما هم  وز حىت نتصدى لرد مقاله 

عليه، خبالف بعض املسلمني يف هذه األعصر األخرية فإنه غاب عليهم اعتقاد ما عليه غريهم وترك ما كانوا عليه من غري  
بيان فساد ما كانوا عليه وغري بيان صحة ما انتقلوا إليه ضالال وسفها وقلة حياء ومروءة، بل نقيم الوزن على من يدعي أنه  

 يعرتف بصدق خرب هللا وال بنزول آدم من اجلنة وال بكونه خملوقا من طني، بل يعتقد أنه خملوق مسلم فصاحب هذه املقالة ال 
ذا فل ن ومن يصرح  يس يف  من حيوان منوي وبويضة اعتقادا ظنيا كما قال سابقا، ويعتقد أن طبيعة األرض والزمان مؤثر

عداد املسلمني ولو كان يقول يف أثناء كالمه القرآن الشريف، وكذا يصرح بلفظ اجلاللة وبلفظ الرسول؛ ألن ذلك يوجد ممن  
هو كافر أصلي، ومثل هذا كثري فيمن تعاطى العلوم الفلسفية والطبيعية من قبل أن يسبق إىل ذهنه شيء من عقائد املسلمني 

كن السل والداء العضال، فال ينجع فيه دواء البتة وهؤالء ضررهم على املسلمني أشد من  فتتمكن منه العقائد الزائغة مت
لد املذكور استدراك العصمة  ولكتابه، وحدمها   637ضرر من مل يدع اإلسالم، وكل عاقل يدرك ذلك يف صفحة  من ا

أيضا للرسل واألنبياء واملالئكة فقوله وحدمها  أقول بفضل هللا تعاىل: لقد خالف بقوله هذا إمجاع املسلمني من أن العصمة 
من هذا   589كذب على أن إطالق لفظ العصمة على هللا غري جائز، مث قال وقد وقفنا يف خطأ يف مقالة الفلك صفحة  

  العدد من املنار نبهنا عليه األستاذ املفضال 
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ُ الَِّذي َّ َخَلَق َسْبَع َمسَاَواٍت َوِمَن اْألَْرِض ِمثْـَلُهنَّ} فأحببت أن أصححه كما   السيد حممد رشيد، وذلك يف تفسري قوله تعاىل {ا
املذكورة بعد قولنا يف الصفحة اليت قبلها، ولنا يف تفسريها وجهان إما أن   589يت فيضاف هذا التصحيح يف أول صفحة 
  تكون إىل قولنا وعليه فليس يف القرآن إخل. 

هذا الكتاب ما كتبه خطأ أوال من نفي تعدد األرض خبطأ مثله بدون فرق؛ ألن ما تقدم له  (أقول بفضل هللا تعاىل) قد أصلح
ن ودخول الرعاة على بيوت امللوك فيستحق صاحبه إن مل يتب املقت الدائم، وما هنا مثله فيا ليته  يعد عند العلماء من اهلذ

 أستاذه الذي أرشده، حيث يظهر من كالمه السابق يف بقي على خطأ واحد لكان أمجل له، ويشاركه يف خطئه األول والثاين
شأن العرش أن ما كتبه مث هو نتيجة مذاكرة مع السيد رشيد رضا فهذا املسكني وهللا أعلم ال يكتب إال على رأيه، وعلى كل 

ارة هكذا كلمة حال املسئولية عن اخلطأ والنقص يف الدين على األستاذ رشيد أفندي رضا؛ ألنه رب الدار، قال وصحة العب
َها اْلمَ  اَء اْهتـَزَّْت َورََبْت األرض فيها مبعىن الطني والرتاب الذي نعرفه كما يف قوله تعاىل: {َوتـََرى اْألَْرَض َهاِمَدًة فَِإَذا َأنـَْزْلَنا َعَليـْ

َا} وحنوه كثري ِيٍج} وقوله {ُحيِْيي اْألَْرَض بـَْعَد َمْوِ َ وإما أن تكون مبعىن الكرة األرضية كما يف قوله تعاىل  َوأَنـْبَـَتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج 



يًعا قـَْبَضُتُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة} إىل قوله {َفَصِعَق َمْن ِيف السََّماَواِت َوَمْن ِيف اْألَْرِض} أما على الوجه األول فتقدير اآلية   {َواْألَْرُض مجَِ
خلق ما هو مثلهن، وهو هذا الكوكب األرضي أي الكرة  هكذا هللا الذي خلق سبع مساوات، ومن هذا الطني والرتاب  

  األرضية، فكأنه قال: إن هذه األرض املركبة من الطني والرتاب خلقت مثل السماوات أو الكواكب السيارة
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ا تسري حول الشمس وتستمد النور واحلرارة منها وكو  ا  وذلك؛ ألن األرض مثل السيارات يف املادة وكيفية اخللق وكو
ا كروية الشكل، فالسيارات أي السماوات واألرض هي متماثلة من مجيع   ت كالكواكب األخرى وكو حليوا مسكونة 
اِت الوجوه كلها خملوقة من مادة واحدة وهي مادة الشمس وعلى طريقة واحدة قال تعاىل {َأَوَملْ يـََر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السََّماوَ 

رَتْـًقا} أي شيئا واحدة {فـََفتَـْقَناُمهَا} أي فصلنا بعضها عن بعض فاألرض خلقها مثل السماوات متاما {َما تـََرى  َواْألَْرَض َكانـََتا 
ِيف َخْلِق الرَّْمحَِن ِمْن تـََفاُوٍت}؛ ألن نواميس مجيع املوجودات واحدة، وعلى تفسري هذا تكون هذه اآلية دالة على أن األرض  

ما كان معروفا يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم وما خيطر ببال أحد من العرب وذلك من  هي إحدى السيارات، وهو أمر 
  دالئل صدق القرآن.

ت هللا   (أقول) و أستعني: أن هذا الشخص جترأ على تفسري كالم هللا تعاىل مبا مل يتجرأ عليه غريه فيما علمت احلد يف آ
  ، تلفظ يف مواضع كثرية مبا هو كفر صريح ال حيتمل التأويل.وفسرها على حسب هواه، وتكلم فيها بغري علم

قوله: كلمة األرض إىل قوله: وحنوه كثري، (هو كذلك) أعين األرض معلومة ال حنتاج إىل االستدالل على معرفتها، وإمنا حنتاج 
ا فردا واحدا ال تعدد فيه، وهذا دونه خرط القتاد ولو استعان جبميع أشياعه.    إىل إثبات كو

(قوله) وأما أن تكون مبعىن الكرة األرضية إىل قوله: {ومن األرض مثلهن} ال تفيد احتادها ولو قلنا بكرويتها، واآلية الشريفة 
  ال تدل على عدم تعددها كما محلها هذا الشخص على ذلك، أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي هللا عنهما يف تفسري 

)1/89 (  

  

يًعا قـَْبَضُتُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة} قال ما يف السماوات السبع واألرضني السبع يف يد هللا عز وجل ليس إال  قوله تعاىل {َواْألَْرُض مجَِ 
  كخردلة يف يد أحدكم. 

ت هنا وفيما   (وقوله) وأما على الوجه الثاين إىل آخر كالمه فال حنتاج إىل تتبعه؛ ألنه كسابقه، واحلاصل أن ما فسر به اآل
ال تفسري مسلمني متبعني لرسوهلم صلى هللا عليه وسلم ترك املأثور واملعقول واتبع أوهام الفلكيني الكفار،  تقدم تفسري كفار 

لتفاسري املأثورة وتفاسري علماء املسلمني   فيا أيها املسلم ال تكرتث بشيء من تفسريه؛ ألنه خالف احلق والواقع وعليك 
 زمن النيب صلى هللا عليه وسلم ... إخل، صدق؛ ألن املعروف يف زمن النيب  بغري املأثور (قوله) وهذا أمر ما كان معروفا يف

لنسبة ملا يؤخذ من القرآن هو األحكام واملواعظ وما هو حق عند هللا تعاىل، وأما ما ذكره هذا   صلى هللا عليه وسلم 
عليه وسلم إخل هو مدح لزمن النيب،   الشخص فليس يف شيء مما ذكر كما تقدم فكون ما ذكره مل يعلم يف زمن النيب صلى هللا 

بل وما بعده إىل أن حدث هذا املفسر برأيه فا سبحانه وتعاىل جيازيه بعدله أو يتوب عليه ويعفو عنا وعنه واملسلمني يف  
لد املذكور. 673صفحة    من ا



لة الفونغراف) وأما اجلواب عن الرابع يعين عن السؤال الرابع فهو: أنه ال ي ظهر لنا وجه التحرمي كسب صاحب (الكسب 
  آلة الفونغراف واألصل يف األشياء احلل. 

(أقول) و اعتصم: الذي يظهر من كالمه أنه يستظهر األحكام ولو خالفت ما أمجعت عليه اآلمة واملنصوص عليها  
حه الشرع ال جيوز، وال شك أن الفونغراف من آالت اللهو  ومن املعازف املنهي عنها  للفقهاء أمجع أن الكسب بغري ما أ

جلواز وكذب وافرتى من نسب السماع املعروف،   شرعا، املنقول اإلمجاع على حترميها وال عربة مبن شذ وقال 
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اليوم للصحابة والتابعني، وإمنا مسع النيب صلى هللا عليه وسلم والصحابة والتابعون السماع املعهود عندهم، وهو السماع  
نت سعاد وما يف حكمها، كالسماع من سيد حسان بن   الساذج ال آلة  هلو معه غري الدف يف العيد ويف العرس كقصيدة 

  بت ومن ادعى خالف هذا فيهم فعليه اإلثبات، ولن يستطيع والسماء أقرب إليه من ذلك.
  آالت اللهو حيتج به. (قوله) وكان حاصل اجلواب إنه مل يرد نص يف الكتاب وال يف السنة يف حترمي مساع الغناء و 

ى عن ذلك ضمنا يف قوله: كل هلو   اكم عنه فانتهوا} وقد  كم الرسول فخذوه وما  (غري صحيح) ورد يف الكتاب {وما آ
دبيه فرسه ورميه عن كبد قوسه ومالعبته امرأته فإنه حق.  طل إال يف ثالث    يلهو به املؤمن 

ب ما جاء فيمن  وورد يف احلديث النهي عن ذلك ضمنا أيضا، فف ي صحيح البخاري رمحه هللا تعاىل يف كتاب األشربة 
يستحل اخلمر ويسميه بغري امسه، وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عبد الرمحن بن غنم األشعري قال:  

كونن أقوام من أميت يستحلون حدثين أبو عامر أو أبو مالك األشعري وهللا ما كذبين مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: لي
تيهم يعين الفقري حلاجة،   ) واحلرير واخلمر واملعازف وينزلن أقوام إىل جنب علم يروح عليهم بسارحة هلم  احلر (يعين الز

  فيقولون: ارجع إلينا غدا فيبيتهم هللا ويضع العلم وميسخ آخرين قردة وخنازير إىل يوم القيامة ا. هـ. 
م يستحلون ... إخل، يف خمتار الصحاح: املعازف املالهي،  فلعل هذا املفيت مم ن أراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ا   ا واملغين، ويف القاموس املالهي كالعود والطنبور، الواحد عزف أو معزف كمنرب، والعازف الالعب  والعازف الالعب 
  واملعىن.

  (قوله ورد يف الصحيح) أن النيب صلى هللا 
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  عليه وسلم وكبار الصحابة مسعوا أصوات اجلواري والدفوف بال نكري. 
(صحيح) يف ذاته إال أنه ال يالقي يف السؤال؛ ألن السؤال وارد عن مساع آالت اللهو والغناء املعروف اآلن، ومل ينقل عن  

ه هنا تلبيس ومتويه وخلط موضوع  مسلم أن النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه مسعوا آالت الطرب والغناء معها فما قال
  خر كما هو ديدنه ويروج ذلك له عند السذج. 

  قوله: مل يرد نص عن األئمة األربعة يف حترمي مساع اآلالت. 
ا املطلع على كالمه أنه   ور فاسد ما أجلأه إىل هذه الدعوى الطويلة العريضة اليت يوهم  (غري صحيح وكذب صريح) و



بعة، ومل يعثر هلم يف حترمي ما ذكر على نص صريح لو أفىت من عقله بدون نقل عن غريه لكان أسرت تصفح كتب املذاهب األر 
جلهله، وإن كان يف الواقع ال حيل له ذلك، ويف كتاب السيف اليماين ملن قال حيل مساع اآلالت واألغاين للشيخ مصطفى 

ى عن الغناء  البوالقي: وقد سئل مالك رمحه هللا عما يرتخص فيه أهل املدينة  من الغناء فقال: إمنا يفعله عند الفساق و
واستماعه، وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء وجيعله من الذنوب وذلك مذهب أهل الكوفة سفيان ومحاد وإبراهيم والشعيب ال  

دقة لقضيب ويقول: وضعتها الز ا عن   اختالف بينهم يف ذلك، إىل أن قال: وكان الشافعي يكره الطقطقة  ليشغلوا 
القرآن، وأما العود والطنبور وسائر املالهي فحرام ومستمعها فاسق، مث قال: فصل فإن قيل: أليس قد روي عن مجاعة من  

م مسعوه قلنا: ما بلغنا أن أحدا من السلف الصاحل فعله وهذه مصنفات أئمة الدين وأعالم املسلمني مثل   الصحابة أ
  خاري ومسلم وسنن أيب داود والنسائي رضي هللا عنهم مصنف مالك بن أنس وصحيح الب
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إىل غريها خالية من دعواكم وهذه تصانيف فقهاء املسلمني الذين تدور عليهم الفتيا قدميا وحديثا يف شرقي البالد وغربيها  
يب حنيفة  فقد صنف املسلمون على مذهب مالك تصانيف ال حتصى، وكذلك مصنفات علماء املسلمني على مذاهب أ

لذب عن الغناء وتفسيق أهله، فإن كان فعله واحد   والشافعي وأمحد بن حنبل وغريهم من فقهاء املسلمني، كلها مشحونة 
ألئمة الراشدين ومن هنا زل من ال بصرية له حيتج عليهم بفعل  من املتأخرين فقد أخطأ وال يلزم االقتداء به، وترك االقتداء 

ملتأخرين، سيما وكل من يرى هذا الرأي الفاسد خلو من الفقه عاطل الصحابة والتابعني وعلم اء املسلمني وحيتجون علينا 
من العلم ال يعرف مأخذ األحكام وال يفصل احلالل من احلرام وال يدرس العلم وال يصحب أهله وال يقرأ مصنفاته وال  

ا إال حظر عليه العلم، فمن هجر أهل العلم واحلكمة  دواوينه، وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم: ما اسرتذل هللا عبد
وانقضى عمره يف خمالطة أهل اللهو والبطالة كيف يؤمن على هذه املسألة وغريها {وما كنا لنهتدي لوال أن هدا هللا} فيا من 

ختيار أيب حن  ختيار مالك بن أنس إن كنت على مذهبه أو  يفة والشافعي وأمحد  رضي لدينه ودنياه ووتوثق آلخرته ومثواه 
إن كنت على مذهبهم، كيف هجرت اختيارهم يف هذه املسألة وجعلت إمامك فيها لشهواتك وبلوغ أوطارك ولذاتك  

  {وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون} اهـ.
ب والكمنجة والسن ر كالطنبور والعود والر طري وغري ذلك  ويف كتاب ابن حجر اهليتمي القسم الثالث عشر املعازف واألو

من آالالت اللهو املشهورة عند أهل اللهو والسفاهة والفسق، وهذه كلها حمرمة بال خالف، ومن حكى فيها خالفا فقد  
  غلط أو غلب عليه هواه حىت أصمه وأعماه ومنعه هداه
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  وزل به عن سنن تقواه ا. هـ. 
وهو الثقة العدل فإنه قال كما نقله عنه أئمتنا وأقروه: وأما   وممن حكى اإلمجاع على حترميه اإلمام أبو العباس القرطيب،

ر والكوبة فال خيتلف يف حترمي مساعها ومل أمسع عن أحد ممن يعترب قوله من السلف وأئمة اخللف إنه يبيح ذلك،   املزامري واألو
ون وما كان كذلك مل يشك أحد يف حترميه وتفسيق  وكيف ال حيرم شعار أهل اخلمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد وا



ثيمه ا. هـ.    فاعله و
وممن نقل اإلمجاع أيضا على ذلك إمام أصحابنا املتأخرين أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي، فإنه قال يف تقريبه بعد أن أورد  

ود ومع هذا فإنه إمجاع حديثا يف حترمي الكوبة وفيه حديث: إن هللا يغفر لكل مذنب إال صاحب عرطبة أو كوبة، والعرطبة الع
  ا. هـ. 

فقد تبني لك مبا نقلناه لك كذب هذا املفيت على املذاهب األربعة ومن كان شعاره الكذب كيف يصح له أن ينصب نفسه 
للفتيا ويدعي االجتهاد، اللهم أهلمنا رشد وعرفنا مكائد أنفسنا وانصر عليها بفضلك  أرحم الرامحني، فعليك  أيها  

ملتدين مبراجعة كف الرعاع البن حجر اهليتمي والسيف اليماين للشيخ البوالقي إن أردت التثبت لدينك، فإنك جتد  املسلم ا 
ما تكفال برد ما هو خمالف للحق يف صفحة   فيهما ما يقنعك ويكف نفسك عن مساع اخلالف يف آالت اللهو والغناء، فإ

لد املذكور حبث االجتهاد والتقليد فصول 510 من كتاب املؤمل للرد إىل األمر األول أليب شامة الفقيه الشافعي   من ا
(أقول) ومن هللا تعاىل أطلب التوفيق أن بعض ما سينقله عن هذا العامل الشهري ال يناسب الفتوى به من عامة الناس فضال  

  عن علمائهم فضال عمن حصلت له شهرة فإن كانت
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ما مستفتيني يف مسألة النسبة له صحيحة فإن هللا سبحانه  ن بعث إليه اثنني بصفة كو وتعاىل انتصر ألوليائه ومحلة شرعه 
ه ضر مربحا واعتل بسببه ومات من ذلك، وهذا أهون جزاء الدنيا انظر الطبقات البن السبكي،   فدخال عليه يف بيته وضر

ا عن الثقات أن اثنني من هذا العصر األخري كان وهذه سنة هللا تعاىل يف كل من تغاىل يف أعراض أئمة الدين، فقد بلغن
ما تنقيص العلماء قدميا وحديثا فسلط هللا تعاىل على كل منهما األكلة يف لسانه، فالكبري منهما قطع لسانه قبل موته،  ديد

مث أين بفضل هللا أريد والثاين اندلق على صدره ومات ممنوع الكالم نسأل هللا تعاىل أن يرزقنا األدب مع أوليائه ومحلة شرعه، 
أن أرد ما نقله صاحب جملة املنار وأقره مستحسنا له، حيث مل ينتقد عليه يف شيء مما نقل فيكون شريك القائل بقطع النظر 
لرجال، كما هو شأن كثري ممن ال حظ له يف العلم  حلق ال احلق يعرف  عن قائل هذا الكالم ملا قروه من أن الرجال تعرف 

ومن أن الكالم مع الكالم بقطع النظر عن مقام املتكلم، ومن أن كال منكم راد ومردود عليه إال صاحب هذا   يف زماننا، 
  القرب عليه الصالة والسالم. 

قوله: وصح من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: إن هللا ال يقبض  
ناس، ولكن يقبض العلماء فيقبض العلم حىت إذا مل يرتك عاملا اختذ الناس رؤساء جهاال فأفتوا بغري  العلم انتزاعا ينتزعه من ال

  علم فضلوا وأضلوا. 
مر   د حيث إن من اختذه الناس مفتيا  أقول: فيه قد حصل بعض ما أخرب به صلى هللا عليه وسلم وال يزال األمر يف ازد

الجتهاد وينهاهم عن التقليد وع خلريية يف القرونالناس    ن اتباع األئمة األربعة املشهود هلم 
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ذه الدعوة بعده   األوىل، ودعاة االجتهاد ال خيلو منهم زمن يف الغالب ورئيسهم يف ذلك ابن حزم األندلسي، فكل من أتى 
كثري منهم الفساد، وبلغين أن  عالة عليه كالسنوسي يف بغيته تراهم يزينون االجتهاد من غري بيان شروط اجتهاد، بل غرض  

قصي العقل منت االجتهاد من غري استيفاء بعض   خذ مرتبا شهر على بث هذه الدعوى لريكب بعض  بعض العصريني 
شروطه، فيضلوا يف أنفسهم ويضلوا غريهم، وقد حصل من كثري دعوى االجتهاد فخاضوا يف جلج الكتاب والسنة من غري 

ت واألحاديث سفينة وال معرفة سباحة،  ومل ينظروا إىل غريمها من بقية شروط االجتهاد، تراهم يتفننون فيهما حيملون اآل
م ال يعرتفون بغالب املأثور حيث ال يوافق غرضهم، بل يردونه ويزيفونه ويربئون هللا  على حسبما زينت هلم أنفسهم، حيث إ

يت إن شاء هللا تعاىل، مث  تبعتهم يف ذلك شبيبة متخرجة من املدارس وغريها فطعنوا يف  ورسوله منه حسبما تقدم، وما 
لقرآن حيث يقول: إنه تقادم زمنه،  لقرآن، وبعضهم ال يقول  البخاري، فقال بعضهم: يلزم حرقه وال نقول وال نعمل إال 

خبار علماء غري املسلمني، فيصدق عليهم قوله تعاىل: {وإذا مل يهتدوا به فسيقولو  ن هذا إفك قدمي} فممن  وإمنا يقولون 
اجتهد من هؤالء وأداه اجتهاده إىل أن املرأة هلا حق يف كل ما يتناوله الرجل من حضور احملافل وإلقاء اخلطب واالستخدام يف 

الوظائف كالغربيني، وسيأيت إن شاء هللا تعاىل إفساد رأيه وأنه كاذب يف دعواه االجتهاد بل مقلد، وبعضهم اجتهد فرأى أن  
حة ما قل من الر  الذي أ يت أنه مقلد أيضا، وبعضهم أداه اجتهاده إىل إ خر املسلمني هو متسكهم بعوائد الدين، و

  وأستاذهم الكبري يبيح القليل والكثري
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حسبما أنقل لك ذلك إن شاء هللا تعاىل، وغري ذلك مما يصدر عمن فسدت أخالقهم بتعاطيهم سفاسف العلوم، وتركهم ما  
لعمدة يف دينهم، فإذا نظرت إىل من هذه أوصافهم وجدت صدق خربه عليه الصالة والسالم كالشمس يف رابعة النهار،  هو ا

  اللهم قيض لنا من ينصر شريعة رسولك صلى هللا عليه وسلم. 
األزمنة قد  (قوله) وما أعظم حظ من بذل نفسه وجهدها يف حتصيل العلم حفظا على الناس ملا بقي يف أيديهم منه، فإن هذه 

غلب على أهلها الكسل وامللل وحب الدنيا، وقد قنع احلريص منهم من علوم القرآن حبفظ سوره، ونقل بعض قراءاته وغفل 
عن علم تفسريه ومعانيه، واستنباط أحكامه الشريفة من مبانيه، واقتصر من علم احلديث على مساع بعض الكتب على شيوخ 

  ال عن الدراية.أكثرهم أجهل منه بعلم الرواية فض
(فيه تفصيل) فأما قوله: وما أعظم إىل قوله: وحب الدنيا فمسلم وواقع من حيث تعظيم حظ من بذل نفسه ... إخل، ومن  
إلجابة جدير، وأما قوله:   حيث غلبة الكسل وحب الدنيا نسأل هللا التوفيق لنا وإلخواننا املسلمني إنه على ذلك قدير و

الجتهاد واستنباط األحكام من غري اعتبار شروط  وقد قنع احلريص ففيه غش و  مة، أما الغش فمن حيث اإلغراء ضمنا 
م كانوا على  لرواية والدراية غري أ االجتهاد، وأما التهمة فإن هذا الكالم أليب شامة؛ ألن علماء احلديث يف زمانه عاملون 

يت إن شاء هللا تعاىل أن كثريا من علماء السلف  احلق املبني مل يدعوا شيئا ليس هلم فيه حظ وال نصيب، أعين  االجتهاد و
م مل يبلغوه على احلقيقة،   م بلغوا رتبة االجتهاد ومل جيتهدوا لعلو كعب هذا املقام، ولعلمهم من نفوسهم أ قيل يف حقهم أ

  وإال لو بلغوه حقيقة لوجب عليهم
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فلما ذهبوا وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات  وحرم يف حقهم التقليد ولكنهم كانوا أهل دين، 
تان عظيم.   وادعوا مع ذلك االجتهاد زادوا يف الطني بلة ويف الطنبور نغمة، سبحانك ريب هذا 

لنقل عن أهل مذهبه، وقد سئل بعض العارفني عن معىن   لة أفهام الرجال وكناسة أفكارهم و (قوله ومنهم) من قنع بز
هب فأجاب: أن معناه دين مبدل قال هللا تعاىل: {وال تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا} إال ومع هذا خييل إليه أنه املذ

من رءوس العلماء وهو عند هللا وعند علماء الدين من أجهل اجلهالء، بل مبنزلة قسيس النصارى أو حرب اليهود؛ ألن اليهود 
بتداعه   م يف األصول والفروع.والنصارى ما كفروا إال 

(قول) ذي رعونة عار عن املروءة والدين؛ ألن مقاله هذا يشمل كل من أخذ بقول الغري ومل ينظر يف الدليلني أعين الكتاب  
تهدين مبثابة   تهد املطلق؛ وألنه جعل علماء املسلمني غري ا والسنة من زمن الصحابة إىل وقتنا هذا، ومل ينج منه إال ا

واألحبار وأن املذاهب دين مبدل، وأن اختالف املذاهب يف بعض اجلزئيات الفرعية مبثابة من أخرب هللا تعاىل عنهم القسيسني 
من املشركني ورضي بذلك هذا الناقل، وهو مصدر نفسه للفتوى ومل يتمعر وجهه نصرة حلاملي لواء شريعة الرسول صلى هللا 

لقول لو صح، حيث إنه يلهج كثريا بقوله أما منا الشافعي، فما أشد  عليه وسلم، فيكون أسوة من قيل يف حقهم هذا ا
طال فيه سبه وسب أسالفه ومل يتعقبه ببنت شفة، لكن رمبا يتخلص منها بدعوى االجتهاد أقول:   غباوته، حيث ينقل قوال 

مامة الشافعي رضي هللا عنه له، ومن حيث إن من وقف  على فتاويه ال يعرتف له ال يستطيع أن خيرج من حيث إنه معرتف 
  بغزارة علم
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  فضال عن االجتهاد يف الدين مث إن صاحب هذا القول ركب مجوحا وجل به 
  يف مهمه مغربة أرجاؤه ... كان لون أرضه مساؤه 

ء هللا قدح بقوله هذا يف أعراض علماء اإلسالم أمجع، ويف ذلك حتقريهم فانظر احلكم فيمن حقر عاملا واحدا، وسيأيت إن شا
تعاىل ما عليه املعول عند علماء املسلمني من حيث من جيب عليه االجتهاد ومن جيب عليه التقليد، وننقل أيضا عبارة ابن  
يت إن شاء هللا تعاىل، ومتام الكالم على هذه املقولة   حزم الصرحية أن الشخص ولو كان أميا ال يقلد حيا وال ميتا حسبما 

  شاء هللا تعاىل.  يت عند تعرضه لألئمة إن
ألحكام واستنباطها كان أوال حاصال للصحابة رضي هللا عنهم فمن بعدهم.   (قوله فصل) والعلم 

ن هذا األمر مستمر   (مل يبني) فيه غاية زمن املستنبطني لألحكام يف النوازل من الكتاب والسنة، إيهاما منه وخديعة وغشا 
نه مل يوجد جمتهد مطلق بعد تقرر املذاهب  حىت بعد تقرر املذاهب املعلومة احلقة، ول يس كذلك، بل أخرب الثقات العدول 

  احلقة، وأن من ادعاه مل يسلم له ومل يتبعه على ذلك متبع يعول عليه، وإن كان االجتهاد املطلق يف حد ذاته جائزا. 
م النازلة حبثوا عن حكم هللا تعاىل فيها من كتاب هللا وسنة نبيه، وكانوا يتدافعون الفتوى ويود كل   (فقوله) فكانوا إذا نزلت 

ها غريه.    منهم لو كفاه إ
(فيه نظر) من حيث تدافع كالمه، وذلك أن صريح عبارته أوال أن األخذ لألحكام من الكتاب والسنة كان حاصال لكل فرد  

نيا أن ذلك كان حاصال للبعض بدليل قوله: يتدافع ون الفتوى ... إخل، وحق  فرد من الصحابة فمن بعدهم، وصرحيها 
ألحكام واستنباطها كان أوال حاصال لبعض أفراد الصحابة ولبعض   العبارة السليمة من اخلدش أن يقول: والعلم 
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  أفراد من بعدهم. 
لة أذهان   (وعليه) أن مل يستنبط األحكام من الكتاب والسنة وأخذ بكالم املستنبط صحابيا كان أو من بعدهم آخذ بز

لرجال وكناسة أفكارهم، فانظر يف حالة هذا املتهور الذي ورط نفسه ومحلها تباعة عظيمة هلؤالء السادة الذين هم خري  ا
خلريية من سيد الرسل صلى هللا عليه وسلم وعليهم أمجعني.    القرون، املشهود هلم 

: أكان ذلك؟ فإن قال: ال، قالوا: دعه حىت  (قوله) وكان مجاعة منهم يكرهون الكالم يف مسألة مل تقع ويقولون للسائل عنها
  يقع مث جنتهد فيه، كل ذلك يفعلونه خوفا من اهلجوم على ما ال علم هلم به واشتغاال مبا هو األهم من العبادة واجلهاد. 

تهدين يف أقواهلم اليت بذلوا جهدهم وأفرغوا وسع طاقتهم يف ا تهدين تقليد ا ستخراجها  (صدق) والذي دعا العلماء غري ا
خذها الصحايب الذي ليس مبجتهد عن الصحايب   لنسبة ملن تبعهم عليها منزلة الفتاوى اليت  من أصوهلا الشرعية املنزلة 

تهد بال فرق، ومن ادعى الفرق فعليه ببيانه هو خوف التقول على كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم بغري  ا
 الذي مل تبلغ درجته األخذ من الكتاب والسنة والصحايب والتابعي اللذين مل يبلغا ذلك لو أمعن  علم، وأي فرق بني العامل

لقيام وحيمل غري املستحق   مر املقعد  النظر صاحب هذا القول إمعان املدقق يف قوله خلجل بنفسه لنفسه، حيث إنه 
دين وتلبيس على املستضعفني من املسلمني؛ ليأخذ  لالجتهاد على االجتهاد ما ذاك إال ضرب من اجلنون، وإفساد يف ال

م، وإن كان يف ذلك بعد من هللا تعاىل، اللهم خلصنا من حظوظ أنفسنا، وأعتقنا من رقها، فإنك القادر   حلظوة من قلو
  على ذلك، متوسلني إليك حببيبك األعظم صلى هللا عليه وسلم.
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  من النظر فيها. (قوله) فإذا وقعت الواقعة مل يكن بد 
لنسبة للمتأهل للنظر يف الدليل، وأما من ليس كذلك، وليس فيه قابلية األخذ من الكتاب والسنة كأهل زماننا   (هو كذلك) 

لة أذهان   خذ بز تهدين فما احلكم فيه؟ أقول على مذهب دعاة االجتهاد: جيتهد يف ذلك وال  ومن قبلهم إىل زمن ا
ولو أداه اجتهاده إىل خرق اإلمجاع والكفر، كاجتهاد من ادعى أنه علم من القرآن ما مل يكن   الرجال وكناسة أفكارهم،

معلوما زمن النيب، وال خطر ببال أحد من العرب كما تقدم، وأما على مذهب أهل السنة واجلماعة فينظر يف املسألة إن كان 
ا بال فرق يف م ذهبه قال للسائل بذلك، وإن مل يكن منصوص على  فيه قابلية لذلك، فإن كان منصوص على حكم نظري

ا وكان يف قدرته إدراجها حتت قاعدة من قواعد إمامه إىل غري ذلك مما هو مبني يف أحكام املفيت، وإذا مل يكن فيه  حكم نظري
قة، وليس بني  قابلية أحال السائل على غريه، وإذا مل ميكنه أخذ حكم املسألة من مذهبه أخذ حكمها من بقية املذاهب احل

م، بل اختالفهم يف فروع جزئية كل   آلية السابقة اليت يف شأ املذاهب األربعة اختالف كاختالف املشركني حىت يستدل 
إمام منهم أخذ مبستند صح عنده ومل يطلع عليه غريه أو اطلع وعنده ما يرجح مقابله، وكل من األئمة واألتباع ال جيهل  

وما وقع من بعض األتباع من التنازع والتنافر ال يقدح يف املذهب نفسه وال يف صاحبه، وإمنا    نظريه، بل يقول كل على حق، 
  املسئولية على من قام بذلك وهذا أمر معلوم عند كل عامل منصف.



ل (قوله) قال احلافظ البيهقي: وقد كره بعض السلف للعوام املسألة عما مل يكن ومل ميض فيه كتاب وال سنة، وكرهوا للمسئو 
  االجتهاد
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فيها قبل أن تقع؛ ألن االجتهاد، إمنا أبيح للضرورة وال ضرورة قبل الواقعة فال يغنيهم ما مضي من االجتهاد، واحتج مبا  
روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه، وعن طاوس قال: قال عمر بن اخلطاب رضي  

ملنرب: أحرج على كل امرئ مسلم سأل عن شيء مل يكن فإنه قد بني ما هو كائن، ويف رواية ال حيل لكم  هللا عنه وهو على ا
َأْشَياَء}  أن تسألوا عما مل يكن فإنه قد قضي فيما هو كائن، قلت: وهذا معىن قوله تعاىل {َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َتْسأَُلوا َعْن 

ا إذا نزلت بعث هللا هلا من  ... إخل، وعن عبد الرمحن ابن   كم وهذه العضل فإ شريح أن عمر بن اخلطاب كان يقول: إ
  يقيمها ويفسرها. 

(هو من معىن) ما قبله من حيث النهي عن السؤال عن األشياء قبل وقوعها وهذا خبالف ما ثبت عن الفقهاء من فرضهم  
  مسائل قبل وقوعها جازاهم هللا عن املسلمني خريا. 

ت االجتهاد لغري احلكام؛ حلديث معاذ إن مل أجد يف كتاب هللا قوله: قلت : إمنا يضطر إىل االجتهاد يف األحكام احلكام ومل 
تعاىل فبسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، وإن مل أجد يف سنة رسول هللا أجتهد برأيي إال أنه كان حاكما، وقوله عليه الصالة  

نزل علي فيه شيء وهو حاكم وكذلك قوله تعاىل {َوَداُوَد َوُسَلْيَماَن ِإْذ َحيُْكَماِن ِيف  والسالم أقضي بينكم برأيي فيما مل ي
ما كا حاكمني، فاالجتهاد مبنزلة امليتة قال الثعليب والشافعي ال حيل تناوهلا إال عند املخمصة، والذي ليس   اْحلَْرِث} أل

ول: جاز لفالن أكل امليتة وجيوز أكلها يل أيضا، فكذلك ال جيوز أن  حباكم وجيتهد برأيه فمثله كمثل رجل يقعد يف بيته ويق
تهد خيطئ ويصيب، فإذا كان شيء حيتمل أن يكون صوا وخطأ فرتكه أوىل مثل تهد؛ ألن ا   حيتج بقول ا
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  الشبهات من الطعام تركها أوىل من تناوهلا. 
  (غري صواب) من عدة وجوه. 

ا يضطر إىل االجتهاد إىل قوله: ألنه كان حاكما، ليس بصواب؛ ألنه تقدم له نفسه بقرب دور بعد  (الوجه األول) قوله: إمن
م النازلة حبثوا عن   ألحكام واستنباطها كان حاصال للصحابة رضي هللا عنهم فمن بعدهم، فكانوا إذا نزلت  فصل والعلم 

عون الفتوى ومن املعلوم ببداهة العقل أن الصحابة رضي هللا تعاىل  حكم هللا تعاىل فيها من كتاب هللا وسنة نبيه، وكانوا يتداف
طل ملخالفته للواقع، أما قوله:   عنهم هم الذين كانوا يقصدون للفتوى ومل يكونوا كلهم حكاما، فقصر االجتهاد على احلكام 

جيتهد وقيل: ال جيتهد ويرجئ    وقوله عليه الصالة والسالم: أقضي بينكم برأيي إىل قوله: وهو حاكم ففي ذلك خالف قيل:
تيه الوحي فيها، وهذا وقع منه كثريا عليه الصالة والسالم، وإذا اجتهد فاجتهاده برأيه ليس كاجتهاد غريه   املسألة حىت 

  حمتمل الصواب واخلطأ، بل ال خيطئ؛ ألنه ال ينطق عن خطأ البتة فنطقه ال يكون إال عن صواب.
ما كا حاكمني ليس بصواب؛ ألن (الوجه الثاين) قوله: وكذلك قو  له تعاىل {َوَداُوَد َوُسَلْيَماَن ِإْذ َحيُْكَماِن ِيف اْحلَْرِث} أل



سيد سليمان مل يكن حاكما، وإمنا احلاكم أبوه سيد داود عليهما الصالة، وإمنا ملا مر به اخلصمان ظهر له غري ما حكم به 
لما مسعا اخلصمان مقاله رجعا إىل أبيه داود وقصا عليه ما قاله ابنه سيد سليمان أبوه فقال هلما: لو كان احلكم كذا وكذا، ف

  ) راجع التفاسري تقف على حقيقة األمر. 1فرجع عن حكمه وحكم مبا ظهر البنه ( 
  (الوجه الثالث) قوله 

 _________  
  ) قوله راجع ... إخل. 1(

الصالة والسالم كان على سبيل الصلح والرتاضي، وإال فالواقع ما  يف اإلبريز: أن ما وقع من سيد سليمان عليه وعلى نبينا 
م مل تكن    حكم به أبوه من غرم قيمة احلرث وهو العنب، وإمنا أمر بدفع الغنم أل

ا عندهم فلذلك أمر بدفع الغنم دون  ملواشي والغنم؛ لكثر عندهم عني يف ذلك الزمان وإن كانت فهي قليلة وكان تعاملهم 
يمان عليه السالم رأي الصلح بينهما بدفع منفعة الغنم من مسن ولنب وصوف يف قيمة احلرث حىت يرجع احلرث إىل  العني وسل

احلالة الصاحلة، وهذا إمنا يكون مع الرتاضي، وبذلك يندفع ما يقال من خطأ داود وإصابة سليمان إذ مثل هذا ال يقال يف  
 من خلقه وهم عنده أفضل من املالئكة ومن كل عزيز، إذ لو جاز عليهم  األنبياء عليهم الصالة والسالم إذ هم صفوة هللا

م حيث صاروا مثلنا ا. هـ.    اخلطأ فأي ثقة تقع لنا 
فضلية األنبياء حىت على املالئكة كما أشر آنفا يف غري الصورة اخللقية أما هي   خذ ترجيح القول  ومن هذا املبحث 

  فمحل اتفاق
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تهدين بذلوا أنفسهم يف استخراج غري املنصوص من األحكام من أصوهلا املقررة  فاالجتهاد مب نزلة امليتة غري مسلم؛ ألن ا
مليتة يف احلكم من حيث إن كال منهما ال   عندهم وبينوها على فرض وقوعها، ومل يتوقفوا على الوقوع فإحلاق االجتهاد 

  يتناول إال عند الضرورة غري مرضي.
ع) قوله: والذي ليس حباكم وجيتهد برأيه إىل قوله أيضا ساقط عن درجة االعتبار، وملا علمت من أن االجتهاد  (الوجه الراب

  ليس بقاصر على احلكام. 
تهد ... إخل، (  ) ساقط أيضا؛ ألن املسلمني من عصر 1(الوجه اخلامس) قوله: فكذلك ال جيوز ألحد أن حيتج بقول ا

  الصحابة إىل
 _________  

  ه ساقط أيضا) قول1(
إخل؛ وألن هذا احلكم حبسب عمومه يشمل كل جمتهد غري معصوم ولو حاكما أو صحابيا إذا اجتهد فيتناىف مع استثنائهم له 

هيلهم كل واحد لالجتهاد كما  قبل، فإن قالوا: هم مستثنون وكال منا فمني عداهم تناىف مع ما هم عليه من دعاويهم و
ه اآلتية عنهم اليت يضيق عنها الفضاء تبعا إلمامهم ابن حزم الذي زاد عليهم يف توسعة دائرته  سرتاها إن شاء هللا يف مباحث

حىت لغري احلكام مع مشول اخلطأ والصواب للكل، إال أن يقولوا: سوغ لنا ذلك مشول ضرورة فقد احلكم يف املسألة لنا كأكل 
  امليتة للمضطر على حسب أوهامهم اليت هي من بعض الظن
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راء الصحابة والتابعني ومن بعدهم ويرشد لصحة علمهم قوله عليه الصالة والسالم: عليكم بسنيت وسنة   وقتنا حيتجون 
يهم اقتديتم اهتديتم، وهم جمتهدون  لنواخذ، وقوله أيضا: أصحايب كالنجوم  اخللفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها 

تهد ما هذا القو  ا قائلها من قنة شاهق، وأول من سن هذه السنة السيئة يف  فكيف ال حيتج بقول ا ل إال هفوة سقط 
  علمي ابن حزم وهو عطية هذه الطائفة

هم عطية عودا م ... مبا كان إ   قنافذ هداجون حول بيو
تهدين معلوم عند أهل العلم،  فمن   وحال ابن حزم يف شذوذه وخروجه عن السواد األعظم وإطالق لسانه على األئمة ا

يعلم حاله ال يقيم له وز وإن كان جبال يف العلم، فمن سلك مسلكه واتبع سبيله حيكم عليه مبثل حكمه، وسننقل عبارته 
م هم القائلون لتلك املقالة ومل ينسبوها لقائلها   م مدلسون حيث يومهون أتباعهم أ ا مجع غري أ عن قريب اليت اغرت 

  األول.
قال سألت طاوسا عن شيء فقال أكان هذا؟ قلت: نعم، قال: هللا الذي ال إله إال هو، قلت:  (قوله) وعن الصلت بن رشد 

لبالء قبل    هللا الذي ال إله إال هو، قال: إن أصحابنا حدثو عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه قال  أيها الناس ال تعجلوا 
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  نزوله مل ينفك املسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد.  نزوله فيذهب بكم ههنا وههنا وإن مل تعجلوا به قبل 
(صواب) غري أنه حجة عليه من حيث إنه يؤخذ برأي هذا املسلم الذي يسدد هللا رأيه، ومذهبهم أنه ال يؤخذ برأي الغري  

يت يف عبارة ابن حزم.    البتة، وإمنا تؤخذ األحكام من األصلني ليس إال كما 
لبلية قبل نزوهلا فإنكم إذا فعلتم ذلك ال يزال منكم من يوفق ويسدد (قوله) وعن النيب صلى هللا  عليه وسلم ال تستعجلوا 

ا قبل نزوهلا تفرقتم.    وأنكم إذا استعجلتم 
  (حكمه) حكم ما تقدم بلصقه، وقد تفرق الناس واختلفوا لغلبة اهلوى عليهم. 

ا األمري الذي تقلد أمور الناس وضعها يف عنقه، إشارة إىل أن (قوله) وكان ابن عمر إذا سئل عن الفتوى يقول اذهب إىل هذ
  الفتوى والقضا واألحكام من توابع الوالية والسلطنة.

  (هو كذلك) إال إنه ال يقتضي عدم جواز الفتوى لغري احلاكم كما تقدم آنفا.
ذا السبب أخذوا سنن اليهود والنصارى وزادوا عليهم حىت صاروا ثال وسبعني فرقة، وحكم عليهم رسول هللا  (قوله قلت) 
م من أصحاب اجلنة.  م أصحاب النار كما شهد للعشرة    صلى هللا عليه وسلم أ

لنار غري صحيح، بل الذين أخرب عنهم من أصحاب النار اثنان وسبعون فريقا ( )  1(أقول) فيه أن قوله وحكم عليهم 
  اليت سلكت سبيلوالفرقة املتممة لثالث وسبعني هي الناجية وهي 

 _________  
) قوله والفرقة ... إخل، قال السيف اآلمدي: كان املسلمون عند موت النيب صلى هللا عليه وسلم على عقيدة واحدة مل  1(

يقع بينهم اختالف إال يف مسائل اجتهادية ال توجب تكفريا، وما وقع بينهم اختالف يف املسائل االعتقادية إىل أن ظهر نفاة 



ت، ومل يزل اخلالف فيها يتشعب إىل أن بلغ اختالف أهل اإلسالم إىل ثالث  القدر وه و أول اخلالف الناشئ يف االعتقاد
وسبعني فرقة كما أخرب بذلك عليه الصالة والسالم، ومراده عليه الصالة والسالم االختالف يف العقائد الدينية واألصول  

تهدين يف الفروع الظنية، كمالك وأيب حنيفة والشافعي وأمحد القطعية مما يكون املصيب فيها واحدا إمجاعا ال  اختالف ا
وحنوهم من أئمة االجتهاد، فكلهم على عقيدة واحدة يف أصول الدين وهي ما عليه النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه  

  ومذاهب الكل ترجع إىل فرقة واحدة وهي الناجية ا. هـ. 
يت أن االفرتاق بدا من زمن الصحابة على افرتاقهم فيما عدا  رماح ومبا قاله اآلمدي ميكن أن حي مل قول الشيخ فيما 

م رضي هللا عنهم.   العقائد وهو الالئق 
وقال صاحب اإلبريز: كان عندي كتاب التبصري أليب املظفر اإلسفراييين يف اثنني وسبعني فرقة، فكنت أذكر لشيخي عبد  

ها يف أول جوابه مث يرتقى إىل معارف أخرى، مث علمين رمحه هللا توحيد الصوفية  العزيز شبه أهل األهواء العويصة فيحل
العارفني، وقال يل: هذا الذي كانت عليه أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم، فقلت له: لو علم الناس هذا احلق يف التوحيد  

 صلى هللا عليه وسلم أن يكتبه يف كتاب عند ما افرتقت األمة إىل ثالث وسبعني فرقة، فقال: نعم وهو الذي كان أراد النيب
  وفاته حىت ال تضل أمته من بعده أبدا ا. هـ. 

لنيب صلى هللا عليه وسلم وجعه قال: ائتوين بكتاب أكتب لكم   روي البخاري يف كتاب العلم عن ابن عباس قال: ملا اشتد 
الوجع غلبه الوجع وعند كتاب هللا حسبنا فاختلفوا   كتا ال تضلوا بعده، قال عمر: إن النيب صلى هللا عليه وسلم غلبه

وكثر اللغط، فقال قوموا عين وال ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بني رسول هللا  
  صلى هللا عليه وسلم وبني كتابه
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  ق فيحتمل ما قالهالرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه العدول وأما سبب التفر 
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  وحيتمل غريه، وهللا أعلم.
(قوله) وقال مسروق: سألت أيب بن كعب عن شيء قال: أكان بعد؟ قلت: ال، قال: فاصرب حىت يكون فإذا كان اجتهد  

  لك رأينا. 
مل.   أقول: أنه حجة عليه أيضا 

ار من أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم منهم من  قوله: وقال عبد الرمحن بن أيب ليلى: أدركت مائة وعشرين من األنص
ه، ويف رواية يسأل أحدهم املسألة  ه، وال يستفىت عن شيء إال ود أن أخاه كفاه إ أحد حيدث حبديث إال ود أن أخاه كفاه إ

خذ بقول الغري وال  فريدها إىل هذا حىت ترجع إىل األول * فيه رد لقوله السابق إشارة إىل أن الفتوى ... إخل، ولقوهلم ال يؤ 
مل.  ألصلني    يؤخذ إال 

قوله: مث بعد الصحابة أراد هللا أن يصدق نبيه يف قوله تفرتق أميت على بضع وسبعني فرقة أعظمها فرقة على أميت يقيسون  



ي عنه  األمور برأيهم فيحللون احلرام وحيرمون احلالل، رواه الرباز يف مسنده عن جبري بن نفري عن عوف بن مالك األشجع
  صلى هللا عليه وسلم. 

(فيه نظر من وجهني األول: صريح عبارته أن االفرتاق ما وقع إال بعد زمن الصحابة، وليس بصحيح، بل بدأ االفرتاق من  
زمنهم يعلم ذلك أهل اخلربة، الثاين: مل يبني كيفية قياس الفرقة اليت تقيس برأيها اليت هي أعظم بلية على هذه األمة فعدم  

لرأي دليل يف علة احلكم مشاركة بينة، وال مينع ذلك إال من شذ كأستاذهم ابن حزم، وإمنا شنع من شنع بيان كي فية القياس 
  ) األدلة1على أهل الرأي الذين يقيسون (

 _________  
كالقياس ألنه ) قوله ألدلة ... إخل، منها أن األحكام ال يصلح أن يكون دليال عليها إال ما كان يقينا دون ما كان ظنيا  1(

ن الدالئل القائمة على   يؤدي لوقوع النزاع والتفرق املنهي عنهما بقوله تعاىل {َوَال تـََنازَُعوا َوَال تـََفرَُّقوا} وأجيب عن ذلك 
لقياس خمصصة لعموم قوله {وال تنازعوا وال تفرقوا} ا. هـ.    العمل 
من صاحبه من  رازي، وأما ما روي عن بعض السلف كجعفر الصادق رضي هللا ع نه من النهي فلعله اإلكثار منه فرمبا ال 

  الوقوع يف اخلطأ، إذ ظن غري املعصوم ليس مبأمون
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ا اجلمهور لوجود ما يعارضها، واملعول عليه عندهم أنه مىت فقد النص فال غبار على القياس للمتأهل لذلك،   له مل يعتقد 
ين يقيسون األمور برأيهم من غري مراعاة شروط القياس املقررة، فلو فعل ذلك ألدى  وحقه أن يقول يف بيان الفرقة: هم الذ

  وظيفة العامل وهى بيان حقيقة الشيء عند احلاجة إليه، ولكن إذا كان اإلنسان مريض القلب مييل إىل ما يهوى. 
رائهم ملن اضطر و  ملن مل يضطر، ووصلت إىل من بعدهم قوله: فكثرت الوقائع والنوازل يف التابعني، ومن بعدهم واجتهدوا 

ا، فتضاعفت مسائل الفقه وشككهم إبليس ووسوس يف   من الفقهاء ففرعوا عليها وقاسوا واجتهدوا يف إحلاق غريها 
ى إمامنا الشافعى عن تقليده وتقليد غريه كما سنذكره يف فصل، وكانت تلك  صدورهم واختلفوا كثريا من غري تقليد، فقد 

تهدين، فكل صنف على ما رأى وتعقب بعضهم بعضا مستمدين من األصلني الكتاب والسنة وترجيح  األزمنة مملو  ءة 
  الراجح من أقوال السلف املختلفة بغري هوى. 

(فيه صدق وكذب وقلة حياء وحجة عليه وعلى من هو على شاكلته) فقوله: فكثرت الوقائع إىل قوله: مسائل الفقه صدق، 
ووسوس يف صدورهم كذب؛ ألنه أخرب مبا مل يعلم وقلة حياء لتطاوله على خيار خري القرون من بعد  وقوله: وشككهم إبليس

  قرن
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بعيهم.   الصحابة وهم جمتهدون من التابعني و
م اجتهدوا ملن اضطر وغريه، وهم العدول من غري ريب ومل يطعن فيهم إال زنديق غري متدين؛   واحلجة ظاهرة من حيث إ

لدين ما وصل إلينا إال من طريقهم، ومن حيث إن الغري أخذ برأيهم من غري نكري على اآلخذ، ومل يقل له: أنك أخذت ألن ا



ملنصوص إن كان، وإال اجتهدوا له   هم مستفتيا أفتوه  لة أذهان الرجال ... إخل، ومل يكلفوهم االجتهاد، بل كل من أ بز
ج عند هللا تعاىل، ومل  وأخربوه مبا ترجح يف ظنهم؛ ألن األحكام  ا  ا، واآلخذ  تهد فيها مظنونة غري مقطوع  الفقهية ا

حلكم يف  الجتهاد مطلقا أعين من توفرت فيه شروط االجتهاد، ومن مل يتوفر فيه ومل يكلفنا  يكلفنا موال سبحانه وتعاىل 
  الواقع ونفس األمر فضال منه تعاىل.

  فت إىل أن استقرت املذاهب املدونة مث اشتهرت املذاهب األربعة وهجر غريها. قوله: ومل يزل األمر على ما وص
* وهو كذلك وكانت املذاهب كثرية كمذهب أيب ثور واألوزاعي والليث بن سعد * مث اشتهرت املذاهب األربعة، نعم  

ا وهجر غريها النقطاع مقلديها، وقد أخربين بعض مشائخ ا ببقاء متبعيها واآلخذين  ي أن مذهب اإلمام الليث بقي وشهر
  معموال به إىل القرن السادس.

  قوله: فقصرت مهم اتباعهم إال قليال منهم فقلدوا بعد ما كان التقليد لغري الرسل حراما. 
لنسبة لقصور اهلمم عن االجتهاد املطلق املطلوب هلذا الكاتب، إال أن يف عبارته تنافيا ودعوى غري صحيحة  (هو كذلك) 

عه فقاصر عن االجتهاد املطلق، ولو بلغه ملا  أما التن ايف فحاصل بني قوله اتباعهم وقوله إال قليال؛ ألن التابع مهما طال 
بعا فقوله: إال قليال ال حمل له عند من حيسن النقد، وأما الدعوى الفاسدة فقوله: فقلدوا إىل قوله: حراما وجه ذلك    كان 
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تقليد مل يكن قبل، وإمنا حدث بعد تقرر املذاهب، وليس بصحيح، بل التقليد جائز واقع يف زمنه هو أن عبارته تقتضي أن ال
خذ بقول الصحايب من غري نكري عليه، ووقائع ذلك كثرية شهرية  صلى هللا عليه وسلم ويف زمن الصحابة، فكان الصحايب 

  اللسان وطغيان القلم وغواية إبليس اإلنسي .. مسطرة يف كتب احلديث نعوذ  تعاىل من نزغات الشيطان وفلتات 
  قوله: بل صارت أقوال أئمتهم عندهم مبنزلة األصلني. 

(هو كذلك) عندهم وال شائبة نقص يف ذلك البتة؛ ألن أقوال أئمتهم مأخوذة ومستنبطة من األصلني ومن بقية أدلة الفروع  
م غري قادرين على أخذ األحكام الفرعية من أصوهلا   املقررة عندهم، فهي أحكام هللا بال ريب عند املتقني؛ وألن املوضوع أ

م على أن املقلد تنزل أقوال وقواعد أمامه منزلة األصول فيأخذ منها ويقيس   يت عبار م حسبما  فنص العلماء املقتدي 
تهد املطلق،  عليها إن اقتضى األمر ذلك وال يسوغ له أن يتطاول إىل األخذ من أصول الفقه لعجزه، وإمنا  خذ منها ا

م أعلم منهم حبكم هللا تعاىل وتلقوا منهم ما قلدوهم فيه على أنه حكم هللا تعاىل ال على أنه من   واملقلدون إمنا قلدوهم لكو
م اليت ال مستند هلا من هللا تعاىل، حىت يكونوا مثل أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين غريوا دين هللا تعاىل ت بعا  خمرتعا

 َُ َُذوا َأْحَبارَُهْم َورُْهَبا ْم هلواهم وإبقاء ملناصبهم، واتبعهم اليهود والنصارى فيما غريوه وبدلوه فصدق عليهم قوله تعاىل {اختَّ
تهدون األئمة األربعة وغريهم ممن مضى قبلهم فننزههم عن التغيري والتبديل يف أحكام رب   } وأما ا َِّ ً ِمْن ُدوِن ا َأْرَ

تباع الظاهر ولسنا مكلفني   العاملني، بل كل ما أداهم إليه اجتهادهم هو حكم رب العاملني يف الظاهر، وإمنا حنن مأمورون 
  بغري الظاهر
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لظاهر وهللا يتويل السرائر، أو كما قال عليه الصالة والسالم، ولقوله   قطعا لقوله عليه الصالة والسالم: أمرت أن أحكم 
صالة والسالم تبكيتا وزجرا لسيد خالد بن الوليد يف قضية الصايب: هال شققت صدره أو كما، قال فلم يكونوا  عليه ال

أر ملن تبعهم، وننزه أتباعهم أيضا عن أن يكونوا مثل اليهود والنصارى للفارق البني، وهو أن اليهود والنصارى اتبعوا من  
تهدين فإمنا تبعوهم يف دين غري مبدل وال مغري فلم خيذوهم  ذكر يف دين مغري مبدل، فصح ما قيل يف حق هم، وأما أتباع ا
  أر من دون هللا بل ال رب هلم إال هللا تعاىل. 

} كذب وافرتاء وجرمية عظيمة َِّ ً ِمْن ُدوِن ا ُْم َأْرَ َ َُذوا َأْحَبارَُهْم َورُْهَبا لنسبة  ارتكبها  فقوله: وذلك معىن قوله تعاىل {اختَّ
للتابع واملتبوع ما أقبح التهور خصوصا على عظماء املسلمني، اللهم احفظ مسعنا وبصر وخاطر ومجيع جوارحنا من أن  
نتطاول على من ال يستحق التطاول عليه، وانصر احملقني على املبطلني، ومن رام تنقيص علماء املسلمني من هؤالء الفرق  

فواههم الباغية الطاغية اليت تريد الدي ملرة {يريدون أن يطفئوا نور هللا  ن أن يكون على حسب هواها، بل بعضهم يود حموه 
ىب هللا أال أن يتم نوره ولو كره الكافرون}.   و

تهدون صدق، وقوله: وغلب  تهدون وغلب املقلدون وكثر التعصب (فيه تفصيل) يف احلكم فقوله: فعدم ا قوله: فعدم ا
من جهة اللفظ واملعىن، أما من جهة اللفظ فألن الذي يقابل العدم البقاء فحقه أن يقول: وبقي املقلدون،  املقلدون فيه ركة 

تهدين إال أن الغالب املقلدون، وقد حكم قبل   وأما من جهة املعىن فألن قوله: وغلب املقلدون يقتضي وجود بعض ا
مل إن كنت ذا فهم.  تهدين بتا    نعدام ا

  التعصب فيه تفصيل فإن كان قوله: وكثر 
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طل فمذموم يعاقب عليه  طل فممدوح يثاب عليه، وإن كان التعصب إلخفاء حق وإظهار  التعصب إلحقاق حق وإبطال 
  فاعله إن مل يتب. 

لرسول حيث قال: يبعث هللا يف كل مائة سنة من ينفي حتريف الغالني وانتحال املبطلني، وحجروا على رب   (قوله) كفروا 
  العاملني مثل اليهود أن يبعث بعد أئمتهم وليا جمتهدا. 

(فيه) من سوء التعبري ووقاحة اجلراءة وخلع عذار اإلميان ما ال مزيد عليه فنسبة الكفر إليهم غري جائزة قطعا سواء أرد  
دون كفر الذي ترجم له البخاري،   معناه احلقيقي أو التحميس، كما قاله بعض أتباعهم وسواء أرد كفر البعض أو أرد كفرا

ا وال ينفي شؤم املؤاخذة عنه جواب من أجاب عنه من شيعته، بل من أجاب عنه   كما قاله صاحب املنار فعبارته مؤاخذ 
  يعد مرب له يف الظاهر ومنتصرا له يف الباطن؛ ألن املذهب واحد فيكون شريكه يف جرميته الشنعاء. 

ذه  1إىل قوله: املبطلني هو من حتريف الغالني وانتحال املبطلني؛ ألن حديثا ورد عن النيب ((قوله) حيث قال: يبعث هللا   (
  الصورة مل يكن قطعا قوله: وحجروا على رب العاملني إىل قوله: جمتهد. 

نه فاعل خمتار م حجروا على هللا، ومن يقدر أن حيجر على هللا، بل موقنون  يف قدرته   (كذب واعتداء) فالكذب إخباره 
  أن يؤهل من شاء لالجتهاد 

 _________  
ب أدب العلم ما نصها قال: وروى معاذ بن  1( ذه الصورة ... إخل، ورواية املاوردي يف أدب الدنيا والدين يف  ) قوله 



عدوله  رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرمحن العدوي قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: حيمل هذا العلم من كل خلف 
ويل اجلاهلني    ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني و
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م يقولون (  ) مل يوجد بعد تقرر املذاهب األربعة من توفرت فيه شروط  1املطلق يف أي زمان ومكان شاء غاية ما عندهم أ
طلة ال يتبعهم إال  رعاع الناس وال متضي مدة يسرية حىت  االجتهاد املقررة عندهم، وإمنا يوجد دجالون أصحاب دعاوى 

ر تنص على ظهور الفاطمي يف آخر الزمان، وكذلك مسى كثري من العرب   ينقطع أثرهم، كما أن كثريا ادعى املهدية لوجود آ
ن رسول آخر الزمان يسمى حممدا   م أحبار اليهود  أبناءهم حممدا طمعا يف أنه يكون رسول آخر الزمان، وذلك ملا أخرب

أوان ظهوره، ولكن هللا أعلم حيث جيعل رساالته، فمثل ما عليه املدعون زبد، وما عليه األربعة ما ينفع الناس وقد أخرب   حان
َبًدا  َتَمَل السَّْيُل زَ هللا تعاىل حبكم القسمني يف كتابه تعاىل فقال عز من قائل {أَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَساَلْت َأْوِديٌَة ِبَقَدرَِها فَاحْ 

دد الذي أخرب به النيب صلى هللا عليه وسلم جمتهدا مطلقا، بل يصح أن يكون جمتهدا يف   رَابًِيا} اآلية، وال يلزم أن يكون ا
م جمددون كابن عرفة املالكي مل يكونوا جمتهدين   الفتوى وسنبني الفرق بينهما وهذا هو املتعني؛ ألن الذين قيل يف حقهم أ

م انتفع الناس وارتفع كعب العلم، انظر ترامجهم جتد احلقيقة كما  اجتهادا مطلقا، وإمن ا كانوا جمتهدين اجتهاد الفتوى و
ء من دعواه الكاذبة   ذكرت لك واالعتداء تطاوله على مقام األبر

 _________  
لو نشاء لقلنا مثل  ) قوله مل يوجد ... إخل، ودليل ذلك عدم الوقوع {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني} وأما دعوى 1(

م إن جروا على القول بتجزئي االجتهاد املطلق أمكنهم ذلك، ولو يف مسائل جزئية يتبعون  هذا فهي من أدلة العجز نعم إ
وى األنفس إذ هم يف زمان من مل خيف هللا فيه يفعل ما أراد ولو اختذ من دون هللا األنداد   فيها الظن وما 
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يا غارة هللا خذي واستأصلي كل مارق مبتدع مفتون سولت له نفسه استحسان القبيح واستقباح احلسن الشنعاء الشوهاء ف
م، وهذه الطائفة  حىت رأى احللك +بلجا اللهم ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وال جتعلنا عرضة ألوليائك وأحبابك وانفعنا 

 عند أهل الشرع حىت كفروا من يزور القبور، وسيأيت إن شاء هللا اليت منها هذا الرجل يستسهلون التكفري بدون موجبه املعترب 
  تعاىل الكالم معهم يف ذلك مبا يسر املطلع على كتابنا هذا. 

م التعصب إىل أن أحدهم إذا ورد عليه شيء من الكتاب أو السنة الثابتة على خالفه جيتهد يف دفعه بكل  (قوله) حىت آل 
  ملذهبه ولقوله.سبيل من التأويل البعيدة نصرة 

(أقول) ال ضرر يف ذلك التعصب حسبما أقرر لك، وذلك أن املقلد ال قدرة له على مدرك األحكام من الكتاب أو السنة  
تهد   لكتاب والسنة الختصاص ا ولو اطلع على الناسخ واملنسوخ والعام واخلاص واملطلق واملقيد وغري ذلك مما يتعلق 

دة عما ذكر مل ينل ه غريه، فعدم قبوله ملا ورد من الكتاب والسنة إمنا هو من هذه احليثية، وأما لو حصل له العلم  بتوفيق ز
حلكم احلق لوجب عليه قبوله ولو فرض أنه رده بعد   ن ما أورد عليه هو احلكم وأن ما عنده من حكم مذهبه ليس 



ه الطائفة الزائغة يشنشنون ويطنطنون بعبارات توهم حصول العلم لكفر قطعا بال تردد، ويف هذه احلالة ليس مبقلد، وأهل هذ
م مصلحون كما مسوا  م دعاة للخري وأ م على حق، وأ من مل جيلس أمام الشيوخ الراسخني الغواصني على الدر يف معادنه أ

تحقق فيهم أنفسهم بذلك كال كال ورب البيت ما هم مبحقني وال دعاة للخري وال مصلحني، ونقيض القضا الثالث هو امل
  يف الواقع ونفس األمر يعلم هللا ذلك منهم وأهل اخلربة 
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  م.
(قوله) مث تفاقم األمر حىت صار الكثري منهم ال يرون االشتغال بعلوم القرآن واحلديث ويرون أن ما هم عليه هو الذي ينبغي 

طال واشرتوا الضاللة  حلق  لطيب خبيثا و م وما كانوا مهتدين.املواظبة عليه فبدلوا    هلدى فما رحبت جتار
م ال يرون   (فيه تفصيل) أما قوله: حىت صار الكثري إىل قوله: واحلديث (فهو) كذلك لكن على وجه حسن ممدوح وهو أ
يت أيضا إن شاء هللا تعاىل، وأما االشتغ ما من حيث أخذ األحكام منهما لعجزهم عن ذلك، ملا تقرر سابقا و ال االشتغال 

ما الستنارة القلوب بسماعهما فلم  ييد األحكام املقررة املأخوذة عن أئمتهم فلم ينقطع، ومن حيث التربك  ما من حيث 
ملشاهدة أعين يف زمان هذا القائل، نعم قد تنازل ذلك جدا يف زماننا حنن، لكن ال   ينقطع أيضا، ومدعي االنقطاع يكذب 

تنازل أيضا االشتغال بسائر العلوم النقلية وكثري من العلوم العقلية، بل كاد يتالشى  خصوصية لعلم الكتاب والسنة، بل 
  القسم األول إ  وإ إليه راجعون.

(وأما قوله) ويرون أن ما هم عليه إىل قوله عليه فهو كذلك وينبغي يف كالمه مبعىن جيب؛ ألنه جيب على كل مكلف أن يعلم  
امالت إن احتاج إىل ذلك، واألحكام قد قررت وسطرت فال حيتاج املكلف العاجز عن  حكم ما كلف به من عبادات ومع

االجتهاد إال إىل تناول األحكام من أفواه املشايخ أو بطون الكتب املعول عليها إن كان فيه قابلية لذلك، فهم على صراط 
م راحبة وما خس روا ألبتة إن عملوا مبا سطر هلم، فما  مستقيم وحق بني وطيب مأخوذ من أصول طيبة وهدي كامل وجتار

م وكانوا مهتدين.  دى ورحبت جتار   بدلوا طيبا خببيث وال حقا بباطل وما اشرتوا ضاللة 
لطيب    (فقوله) فبدلوا 
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  إىل قوله وما كانوا مهتدين قول أفاك أثيم ظامل لنفسه ولغريه مبا ارتكبه من اجلرم العظيم من وصف املسلمني بصفات
  الكافرين، فا تعاىل جيازي بعدله قائل هذا الكالم، وكل من أصغى إليه مسعه واستحسنه شر جزاء دنيا وأخرى. 

م يف االشتغال بعلوم األصلني يرون أن األوىل من االقتصار على نكت خالفية وضعوها   (قوله) مث نبغ آخرون صارت عقيد
  وأشكال منطقية ألفوها. 

ثبات أو رد ولعل يف العبارة سقطا. (غري مرتبط) معناه حىت ي   صح الكالم معه 
موا الرأي على الدين، وقال سهل بن حبيب: اتقوا الرأي يف دينكم، وقال عبد هللا بن   (قوله) وقال عمر بن اخلطاب: ا

لنسبة لنسبة ملن يقيس برأيه مع وجود النص و لغري   مسعود: حيدث قوم يقيسون األمور برأيهم فيهدم اإلسالم صدق 



ذا النقل عدم التقليد فريد عليه بنقله هو   س به كما تقدم وإن أراد  املتأهل للقياس، وأما إذا استوفيت شروط القياس فال 
نفسه السابق عن الصحابة راجعه إن شئت، وحاصل ما تقدم له إمجاال هو أن الصحابة كانوا يقولون ملن استفتاهم: أوقع 

عندهم من النص من الكتاب والسنة، وإذا مل يكن لديهم نص يف املسألة من الكتاب أو السنة   ذلك؟ فإن قال: نعم أفتوه مبا
اجتهدوا له برأيهم، وإن قال: مل يقع قالوا: له دعه ... إخل ما تقدم، فيا للعجب ممن يناقض نفسه بنفسه مع كونه يشار له  

يف عداد العامة ألمثال هؤالء أحد أمور أن يكون ذا سلطة أو لبنان عند العامة والداعي لتعظيم العامة، والطلبة الذين هم  
طالقة لسان مع عذوبة ألفاظ أو حسن تركيب لأللفاظ كتابة وإنشاء، وأعظمها إذا اجتمعت فيه الثالثة فمن حصل له واحد  

  مما تقدم أو الكل فقوله هو القول الفصل
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م أخذوها على صيته ومدح الكثري له، وهذا ولو كان خمتل املعىن عقيم النتيجة متناقض القض ا ولو كانت أخباره كاذبة؛ أل
م ال يفرقون بني الغث والسمني، وال بني ذي الورم وذي الشحم، بل عندهم كل بيضاء  النوع هو الغالب يف زماننا؛ أل

، و  هم رشد هم إىل احلق وإىل  شحمة وكل سوداء فحمة، والواقع ليس كذلك نسأل هللا تعاىل أن يلهمنا وإ أن يرجعنا وإ
  طريق مستقيم. 

لرأي وتشنيع عن القائلني به   لرأي إىل آخر كالمه فيه حتذير عن القياس املعرب عنه  (قوله) ما عبدت الشمس والقمر إال 
ارتكاب ذلك مع   واآلخذين به، وقد تقدم لنا بيان القياس املذموم والقياس املمدوح فال تغفل وال تغرت بتهويله وتقريعه فإن

هم التباع سنن  عدم حترير املناط يعد سفسطة ومتويها، وشأن هذه الطائفة ارتكاب ذلك كثريا نسأل هللا تعاىل أن يوفقنا وإ
  اهلدى مبنه وفضله آمني. 

ا آنفا قال العالمة ابن حزم: مسألة دين اإلسالم:  اإلسالم  (مبحث يف االجتهاد والتقليد) وذكر عبارة ابن حزم املوعود 
الالزم لكل أحد ال يؤخذ إال من القرآن أو مما صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رواية مجيع األمة عنه عليه الصالة  

والسالم وهو اإلمجاع، وإما بنقل مجاعته عنه عليه الصالة والسالم وهو نقل الكافة وإما برواية الثقات واحد عن واحد حىت 
  ال مزيد.يبلغ إليه عليه السالم و 

ما حجة، وكذلك ما مل يروه إال من ال يوثق بدينه وحبفظه وال حيل ترك ما جاء يف القرآن   (مسألة) املوقوف واملرسل ال تقوم 
أو صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقول صاحب أو غريه، سواء كان هو راوي احلديث أو مل يكن، واملرسل هو ما  

الراوي وبني النيب صلى هللا عليه وسلم من ال يعرف، واملوقوف هو ما مل يبلغ به إىل النيب صلى  كان بني أحد رواته أو بني 
  هللا عليه وسلم إىل 
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زع واحد يف مسألة أن يرجع إىل القرآن وسنة رسول هللا صلى هللا عليه   أن قال: (مسألة) والواجب إذا اختلف الناس أو 
  جيوز الرجوع إىل عمل أهل املدينة وال غريهم. وسلم ال إىل شيء غريمها، وال  

لرد إىل كتابه وإىل رسوله صلى هللا عليه  لرأي؛ ألن أمر هللا تعاىل عند التنازع  لقياس يف الدين وال  (مسألة) وال حيل القول 



إل ميان، ورد إىل غري من أمر  وسلم قد صح، فمن رد إىل قياس وإىل تعليل يدعيه أو إىل رأي فقد خالف أمر هللا تعاىل املعلق 
لرد إليه ويف هذا ما فيه إىل أن قال: (مسألة) وال حيل ألحد أن يقلد أحدا ال حيا وال ميتا، وعلى كل أحد من   هللا تعاىل 

االجتهاد حبسب طاقته فمن يسأل عن دينه، فإمنا يريد معرفة ما ألزمه هللا عز وجل يف هذا الدين، ففرض عليه إن كان أجهل 
لدين الذي جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلم، فإذا دل عليه سأله الرب  ية أن يسأل عن أعلم أهل موضعه 

فإذا أفتاه قال له: هكذا قال هللا عز وجل ورسوله؟ فإن قال له: نعم، أخذ بذلك وعمل به أبدا، فإن قال له: هذا رأيي أو  
بعا أو فقيها قدميا أو حديثا أو سكت أو انتهره أو قال له: ال أدري فال  هذا قياس أو هذا قول فالن وذكر له صاح با أو 

خذ بقوله، ولكن يسأل غريه اهـ. حمل احلاجة منه وهي نبذة صغرية من أصول الفقه وال حاجة لنا بتتبع ما قال؛   حيل له أن 
  عدم التعويل على ما قال. ألن ما تقدم لنا يفيد إبطال ما قرره وسيأيت إن شاء هللا تعاىل ما يفيد

(نعم) الرأي الذي يراه احلاكم صوا من غري استناد يف الشريعة إىل شيء كالقوانني املدونة اآلن وقبل اآلن مما مل يشهد هلا  
لصحة، بل رمبا تكون مباينة للشرع الشريف متام املباينة فهذا ال يقع بني أفراد املسلمني خالف يف حترميه، بل   الشرع 

  كبهمرت
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األول آمث وكل من أخذ به مثله، وعلى األول مثل ما على اآلخذ بدون أن ينقص من اآلخذ شيئا ودليله: ومن سن سنة سيئة 
ا إىل يوم القيامة، وأي وزر أعظم من جعل شرع جديد نعوذ  من غضب هللا، ويف هذا القدر   فعليه وزرها ووزر من عمل 

  ية.كفاية ملن له علم ودرا
االجتهاد والتقليد إن رعاع الفقهاء وضعفة الطلبة خييل إليهم أن النظر يف مسائل   183(يف اجلزء اخلامس عشر) يف صفحة 

الشرع انسدت طرقه وعميت مسائله وأن الغاية القصوى عندهم أن يسأل واحد منهم عن مسألة فيقول فيها وجهان أو  
ديد كذا وقال أبو حنيفة كذا وقال مالك كذا، ويرى أنه علم قد أبرزه وتراهم  قوالن، وقال الشافعي يف القدمي كذا ويف اجل

تهدين وجيادلون الطالبني وحيثون على حتصيل األم للشافعي ولباب احملاملي وغري ذلك من الكتب   أبدا يقدحون يف ا
ا وإن رأى  ها  املبسوطة، حىت إذا وقعت واقعة كشف الكتاب فإذا رأى املسألة مسطرة حكم  ا تشا مسألة أخرى فزعم أ

م ال يقنعون بقصورهم حىت  حكم حبكم تلك املسألة فهم حشوية يف الفروع، كما أن املشبهة حشوية يف األصول والعجب أ
يضيقوا القصور إىل من سبق من األئمة، ويقول بعضهم ما بقي بعد الشافعي جمتهد، ويقول آخر ما بقي بعد ابن سريج  

م كانوا يقدمون على ما ال يعلمون فإن األئمة ما زالوا يف مجيع األقطار  جمتهد فانظروا إىل  قدح هؤالء يف األئمة املربزين وأ
جتهادهم مع اختالف أصنافهم، كاملعروفني بنشر مذهب الشافعي كأيب إسحاق صاحب  يراجعون يف الفتاوى ويفتون 

ك أئمة خراسان كإمام احلرمني وأشياخه وتالميذه كأيب حامد  املذهب وأشياخه من أئمة العراق كلهم مربزون مفتون، وكذل
  الغزايل والكياء
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واخلوايف وكذلك أتباعهم كمحمد بن حييي ومن كان يف درجته من أصحاب الغزايل وكلهم طبقت فتاويهم وجه األرض مع  
ه، وكذلك األئمة املشهو  مل فتاويهم رأى ما ذكر رون يف مذهب مالك وأيب حنيفة مل يزالوا صريح من فقه الشافعي، ومن 

  يفتون وجيتهدون يف مجيع األقطار، واملناكرة يف ذلك مكابرة. 
(أقول) حبول هللا تعاىل يف شأن هذا القائل ويشاركه يف احلكم الناقل من حيث إقراره على ذلك، والسكوت عنه إنه ارتكب 

  أمورا فظيعة تزري بصاحبها وتضع مقامه بني العقالء.
  نها) بشاعة التعبري بقوله رعاع الفقهاء مع أن الذين قال يف حقهم ذلك هم ساداته بال نزاع وهو األحق بذلك الوصف. (م

تهد املطلق   م يريدون بقوهلم: أن ا (ومنها) استغرابه قوهلم انسدت طرقه وعميت مسائله، وال غرابة يف ذلك أبدا حيث إ
سالكه فقد بعد األربعة فبفقده عطلت تلك املعاهد عن أخذ األحكام منها لعدم الذي وظيفته البحث يف طرق االستدالل وم

از.    املتأهل، وعربوا عن تعطيلها بقوهلم انسدت وعميت وال حرج يف ا
لنسبة هلم وله أيضا بقوله: وإن الغاية القصوى إىل قوله: ويرى أنه علم قد أبرزه.  ألمر العظيم    (ومنها) ازدراؤه 

نه (أقول) إن م قوال أهل مذهب أو أقوال أهل مذاهب خمالفة يستحق مدحا ال مدح يفوقه،  ن كان من املقلدين وأحاط 
  أبرز علما ليس عند غريه من حيث اإلحاطة بذلك. 

تهدين وجيادلون الطالبني، فغاية ما يوج ا بقوله: وتراهم يقدحون يف ا طلة ال يستطيع إثبا د  (ومنها) ادعاؤه عليهم بدعوى 
  عندهم رد دعوى مدعي االجتهاد، وليس معه من العلم ما يصدق دعواه، كما حصل الرد ملدعي النبوة إن مل يكن 
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  معه ما يؤيد نبوته. 
ا مع أن  لنسبة للمقلد أيضا بقوله: وحيثون على حتصيل األم للشافعي إىل قوله: حكم  ألمر العظيم  (ومنها) استهتاره 

  شيئا هو املطلوب من املقلد حسبما نبني لك إن شاء هللا تعاىل نعوذ  من العمى أو التعامي عن احلق. الذي مل يره هو 
  (ومنها) قوله: وأن رأى مسألة إىل قوله: حشوية يف األصول وهذه من قبيل ما قبلها مع قلة احلياء يف التعبري فا حسبه. 

والعجب إىل قوله: املربزين إذ هم معرتفون بعجزهم عن مرتبة االجتهاد  (ومنها) استعجابه مما ال سبب للعجب فيه بقوله: 
املطلق، ومن اعرتف بوصفه ومل يدع ما فوق مقامه كدعوى هذا القائل ميدح وال يذم فذمه من البهتان، فقوهلم: ما بقي بعد  

لواقع الشافعي جمتهد اجتهادا مطلقا يعنون من أصحابه فهذا حق وصدق، وليس فيه نسبه القصور مل ن سبق، بل هو إخبار 
ا   م ودروسهم، ويومهون  ا يف كتبهم وحماضرا وهذا الرجل ومن كان على شاكلته يطلقون كثريا مادة االجتهاد ويطنطنون 

تهدين.    الضعفاء الذين ال علم عندهم مييزون به أنواع ا
تهدين على سبيل اإلمجال حىت يتبني لك بطالن طقطقة هؤالء الغاوين ألمة املسلمني أنواعهم ثالثة   (فهاك) بيان أنواع ا

  كما ذكرهم اجلماعة.
(جمتهد مطلق) وظيفته بذل وسعه يف استنباط األحكام الفرعية الظنية من أصوهلا اليقينية كالكتاب والسنة واإلمجاع واحلكم 

حكا سخ ومنسوخ ...  لنسبة له وجوب االجتهاد عليه، وحرمة التقليد، عالمته املعتربة اإلحاطة  م الكتاب والسنة من 
سرار اللغة العربية واملهارة فيما حيتاج إليه املستدل، انظر متام ما يتعلق   إخل، ومعرفته مواقع اإلمجاع؛ لئال خيرقه، واإلحاطة 

  به يف كتب األصول وهذا النوع هو الذي عز وجوده بعد 
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  يقول: ليس بعد الشافعي جمتهد حسبما تقرر فال غبار على قائل ذلك. استقرار املذاهب األربعة وهو املراد ملن 
(جمتهد مذهب) وهذا مرتبته أقل من مرتبة سابقة إال أنه قريب منه، وظيفته بذل وسعه يف إخراج املسائل اجلزئية الواردة عليه 

حلديث مثال على بعضها إن مل ميكنه إدراجها وال  خيرجه ذلك عن درجة التقليد، وهذا  حتت قواعد إمامه، وله االستدالل 
النوع كأيب يوسف وحممد بن احلسن من أصحاب أيب حنيفة، وكابن القاسم وأشهب من أصحاب مالك، واملزين والبويطي من  

م.   أصحاب الشافعي وحنوهم من أصحاب أمحد رضي هللا عنهم أمجعني وعنا 
بعة وظيفته ترجيح أحد القولني أو األقوال مبرجح معترب عندهم  (جمتهد فتوى) وهذا النوع كثري جدا يف مجيع املذاهب األر 

عه عن ذلك   ت مثال؛ ألنه يستنبط منها أحكاما، بل هو ممنوع من ذلك لقصور  ألحاديث واآل وتعزيز أقوال مذهبه 
لنا معه، وأما من حسبما أذكره لك من نصوص األئمة أهل الدين على ذلك، ومن أهله هللا لالستنباط فليس مبقلد وال كالم 

يقول إمامي الشافعي ويستنبط األحكام املخالفة ملذهبه فهذا يؤف ويرد ما استنبطه عليه وال يقبل منه صرف وال عدل  
حيث تعدى طوره، وعالمته سعة اطالعه على أقوال أهل مذهبه وإحاطته بقواعد املذهب وجودة فطنته يف إدراك القوى من  

تهد املذهب وجوب التقليد، ومنها إيهامه الواقفني على كالمه أنه الضعيف إىل غري ذلك مما وصفو  لنسبة له و ه به واحلكم 
ن   تهد الذي يثبته هو وينفيه غريه، فإن تواردا على ذات واحدة  حمق يف كالمه، والواقع ليس كذلك حيث مل يبني ماهية ا

تهد املطلق صدقنا غريه وكذبناه ملا علمت سابق   ا ويف حكمه جمتهد املذهب، وإن تواردايراد به ا
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م كانوا يقدمون  على جمتهد الفتوى فلم ينفه أحد للعلم به تواترا، وكتب املذاهب مشحونة بذلك ودعواه عليهم بقوله: وأ
طلة.    على ما ال يعلمون إىل قوله واملناكرة يف ذلك مكابرة 

والناقل ومن سار سريهم ممن يريد املناصب العالية يرتكبون كثريا مادة االجتهاد  (ألين أقول) بعون هللا تعاىل إن هذا القائل 
من غري متييز بني أنواعها كما تقدم، ويضيفون إىل ذلك تنقيص من نفى االجتهاد يف القرون األخرية ومرادهم املطلق من  

تم هلم غرضهم الفاسد من ظهور العاملية اليت ال  حيث وقوعه، وأما اجلواز العقلي فال سبيل إىل نفيه، وإمنا تشبثوا مبا ذكر لي
يناظرون فيها، وهى دعوى االجتهاد واالستدالل؛ ألن املقلد ال ميكنه أن يناظر جمتهدا للفرق الظاهر بينهما، وأما لو  
رون استمروا على التقليد وأفتوا يف قضية بغري حكم هللا، ألمكن الغري أن يرد عليهم خطأهم بنصوص أهل املذهب فيضط

للرجوع عن اخلطأ أو يقام عليهم النكري يف احملافل، وانظر الفذلكة اليت جعلها صاحب املنار مع من جرى بينه وبينه كالم يف 
ن يعذر   لد الرابع عشر، وختمها بقوله: فعليه أن يعذر من يتبع نص الكتاب والسنة إذ هو أحق  مسألة يف آخر ورقة من ا

  والسالم.
  أمتثل بقول القائل: (أقول) حيق يل أن

  لقد هزلت حىت بدا من هزاهلا ... كالها وحىت سامها كل مفلس
موع عند قول األمري يف   والظن القوي عندي أن بقية املذاهب يوافقون ما قاله املالكية يف شأن املقلد قال حجازي على ا

بت  تضمني املفيت: املقلد إذا أخطأ يف فتواه قال؛ ألنه ال جيوز له أن يفيت  برأيه وخيالف نص الرواية ويقيس على أصل 



ا مما   لكتاب أو السنة أو اإلمجاع فإن هذا ال يكون للمجتهد، وأما إخراج جزئية من نصوص كلية أو إحلاق مسألة بنظري
  نص
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تهد بعد إطالع املقلد على مأخذه فيها أو ختريج قول من أقوال اإلمام يف مسألة بقياسه على قوله يف مسألة أخرى   عليه ا
متاثلها ومل خيتلف قوله فيها بعد إطالعه على املدرك فال ميتنع على املقلد، كما قاله ابن مرزوق، ويف نوازل جنائز +امليعار من  

حلرير بقوله صلى هللا عليه وسلم:   جواب ملؤلفه ردا على اإلمام البقين ملا استدل على عدم جواز تغطية النساء يف النعش 
"كل عمل ليس عليه عملنا فهو رد"، ما نصه نص األئمة احملققون من علمائنا رضي هللا عنهم وأرضاهم على أن املقلد  

الصرف مثلي ومثل من اشتملت عليه هذه األوصاف، وأكرب منا طبقة وأعلى منزلة وأطول يدا ممنوع من االستدالل  
م من األوليات قالوا، وإمنا يستعظم عدم استدالل املقلد بذلك  حلديث، وأقوال الصحابة رضي هللا عنهم، بل ذلك عنده

ويشنع القول فيه اجلهال، حىت نقل أبو بكر بن خريان على حترميه إمجاع األئمة، ونقل العالمة كنون يف حاشيته على الشيخ  
م عند قول خليل رمحه هللا فحكم بقول مقلده، قلت:  قول البناين ال حيكم إال   عبد الباقي الزرقاين رمحهم هللا ورمحنا 

مبشهور املذاهب ... إخل، قال املازري رمحه هللا تعاىل: لست ممن حيمل الناس على غري املعروف املشهور من مذهب مالك  
ت كذلك وكثرت الشهوات، وكثر من يدعي العلم ويتجاسر على الفتيا،   وأصحابه؛ ألن الورع قد قل والتحفظ على الد

ب خم ا  ولو فتح هلم  الفة املذهب التسع اخلرق على الراقع وهتكوا حجاب هيبة املذهب وهو من املفسدات اليت ال خفاء 
  ا. هـ. 

نقله الشيخ أبو إسحق الشاطيب يف املوافقات، مث قال: فانظر كيف مل يستجز وهو املتفق على إمامته الفتوى بغري مشهور  
نة املذهب وال بغري ما عرف منه بناء على قاعدة مصلحة   ضرورية، إذ قل الورع والد
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يف كثري ممن ينتصب لبث العلوم والفتوى، ولو فتح هلم هذا الباب النفسخت عرى املذهب، بل مجيع عرى املذاهب؛ ألن  
  ما وجب للشيء وجب ملثله ا. هـ. 

  ا. هـ. سنة   83وذكر ابن فرحون أن املازري بلغ درجة االجتهاد وما أفىت قط بغري املشهور وعاش 
إلجازة أبو الفضل عياض يف كتاب الغنية ا. هـ وقد تويف املازري رمحه هللا تعاىل   وكذا وصفه ببلوغ درجة االجتهاد تلميذه 

، أقول و أستعني: إذا كنت أيها الناظر يف كالم هذا اإلمام، ويف زمن مقاله هلذا الكالم ويف وصف أهله مبا  536سنة 
  ) ونظرت1ن خاليا من التعصب لزيد أو عمرو (ذكره وكنت ذا بصرية ودي

 _________  
فما كانت خشيته السابقة قاصرة على هتك حجاب   1340) قوله ونظرت ... إخل، لو أدرك رمحه هللا أهل زمان سنة 1(

مذهب أو مذاهب، بل حجاب هيبة اإلسالم كله، وهاهم آخذون يف ذلك بال توقف على فتوى؛ إذ ليس غرض هؤالء 
هيلهم كل طالب لالجتهاد املطلق الذي ليس هلم من معداته إال التشدق وآلة الوزير الذين أ   ضلهم هللا على علم يف 



  من آلة الدست مل يعط الوزير سوى ... حتريك حليته يف حال إمياء
  فهو الوزير وال أزر يشد به ... مثل العروض له حبر بال ماء 

ب للعامة  أن جيعلوا للناس يف مسائل الدين من كل ضيق  فرجا، لو فرض أنه تعاىل أبقى هلم يف ذلك حرجا، بل مرادهم فتح 
كي تدخل منه اخلاصة، فهم حيسون حتت الرغوة وفيما حياولونه لصوص، وقضيتهم من العام املراد به اخلصوص، فإذا متكنوا 

األقدمون ويزيلون عنه هذا   من الدخول انقطعت عنهم األلسن، فساغ هلم حينئذ تعديل هذا الدين الذي أمهل تعديله 
االستبداد الذي جعله فيه رب العباد على حسب ما يزعمون احلائل بينهم وبني ما يشتهون ويصبحون إذ ذاك يف حرية،  

ثهم يف كل جزئية ويستحسنه إذ ذاك حىت غري أهله الذين عندهم عليهم  م وإ ن ذكرا وحيصل التساوي مع مجيع أهل األد
صبغة الطراز األول النائي عن احلضارة وما شاكل هذا من مساجة العبارة، فيصبحوا بذلك أهل تقدم  املعول وزالت عنه 

ءهم األولني واتبعهم اآلخرين  ومدنية ومنشأ هذا كله البالدة البهيمية حيث مل يستضعفوا إال الدين كأنه ما كان إال أهلك آ
  هيهات هيهات أحياء كأموات 

لكتب فما تنال بغري السيف منزلة    ... وال ترد صدود اخليل 
م يقولون: ما دام هذا الكتاب واستناد   وليست تلك إال دسائس كل خبيث النفس من اجلن واإلنس ولعلها مسيحية؛ أل

  هذا الدين إليه بني أظهرهم ال تنامون نومة هنيئة، ولكن أولئك عنها مبعدون وحيل بينهم وبني ما يشتهون
خليف إن مزاره   ا ... قريب ولكن دون ذلك أهوال فيا دارها 

َّ َلُه َحلَاِفُظوَن} فلم جيعل حفظه هلؤالء الرعاع كما وكل حفظ التوراة لرؤ  َّ َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإ وس ذوي هلع  قال تعاىل {ِإ
مثال إال الشعراء   وأطماع، حيث قال: {مبا استحفظوا عليه من كتاب هللا} فلذا ضيعوه وحرفوه وبدلوه ولست أرى هلؤالء

م ما تركوا من تقاليدهم شيئا إال ما   م يقولون ما ال يفعلون، على أ الذين اتبعهم الغاوون الذين هم يف كل واد يهيمون وأ
كان حممودا وسواء يف ذلك صغريهم وكبريهم أنثاهم وذكرهم، ولوال خشية التطويل لذكرت لك منها كثريا مع التفصيل ولكن  

ناها إذ ال خيلو منها قطر وإن اختلفت فروعها ال ختتلف أصوهلا ومل يكتف من قلدهم يف خبثهم ببقائه على  الشتهارها ترك
صناف من القبائح وشهرة وفضائح، وسرت هذه التقاليد حىت لعلماء اإلسالم ومصابيح  أصل ما هم عليه، بل يتنوع فيه 

  الظالم
مللح إن ح    لت به الغريمللح نصلح ما خيشى تغريه ... فكيف 

فالعامل إن مل يكن عصر جيري يف تعاليمه على الطريقة األوروبوية أو األمريكانية مل يكن من ذوي املنزلة السنية، تسليما ملن  
  بيده اهلدى {من يهد هللا فهو املهتد ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا} 

  فآجرك اإلله على مريض ... بعثت به إىل عيسى طبيبا 
  ل أن يريح نفسه من عناء تعب القلب يف استصالحهمفعلى العاق

  وإن عناء أن تفهم جاهال ... وحيسب جهال أنه منك أعلم 
  مىت يبلغ البنيان يوما متامه ... إذا كنت تبنيه وغريك يهدم 

موع ال اجلميع؛ إذ اخلري ال ينقطع من هذه األمة   وحكمنا هذا، إمنا هو على ا
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قبح وأشنع مما وصف به املازري   801ه أهله واملدة بيننا وبني وفاة املازري إىل زماننا وما علي سنة لكنا نصف أهل زماننا 
  أهل زمانه، ومل جيز هلم الفتوى 
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الجتهاد املؤدي يف زماننا إىل نقض قواعد الدين مرة فضال عن عرى  مر  بغري املشهور فانظر  أخي بني مقامه ومقام من 
الجتهاد، بل سرى  مذهب،  مر صغار الطلبة  وإن كانت عرى املذهب دينا لو أمعنت نظرك حق اإلمعان ووجدت من 

ذلك إىل العامة فال يتكلم أحد منهم إال بقوله قال هللا يف كتابه وقال رسول هللا كذا، ويكون احلديث أو اآلية يف جهة  
أعداء الدين وأهله نسأل هللا تعاىل أن حيفظ علينا ديننا مبنه   ومقصده يف جهة أخرى، ألدركت بعريكتك السليمة أن هؤالء

  تعاىل.
(فإن قلت) أن األستاذ الشيخ حممد عبده أنكر هذا القول الذي ذكرته يف شأن املقلد وتوعده بلحوق اجلزاء العظيم يوم  

   القرون الوسطى: مث جاء من العلماء املقلدين يف89القيامة بقوله يف تفسري جزء سيقول السفهاء يف صفحة 
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نه لو بلغه احلديث فعمل به كان كذلك أو أوىل، مث خلف خلف أغرق  من جعل قول املفيت للعامي مبنزلة الدليل مع قوهلم 
يف التقليد فمنعوا كل الناس من أخذ أي حكم من الكتاب أو السنة وعدوا من حياول فهمهما زائغا، وهذا غاية اخلذالن  

  وقد تبعه الناس يف ذلك فكانوا هلم أندادا من دون هللا وسيتربأ بعضهم من بعض كما أخرب هللا. وعداوة الدين،
بع البن حزم فال يعول على   أقول: إن كالمه إذا وزنته وقابلته مبا تقدم أدركت طويته إن كنت ذا بصرية ومع ذلك هو 

كل ما يدعيه، إمنا تبعته شرذمة سقوا معه من عني    اجلميع من كان ذا علم، والشيخ املذكور ال يسلم له أهل عصره يف
واحدة، وسلكوا طريقا غري طريق اجلماعة، فتكلموا يف تفسري كتاب هللا ويف سنة رسول هللا على األسلوب اجلديد املخرتع  

آلالت الكشافية فكشف ذلك الغطاء عنهم، فأحلوا ما حرم كتا وسنة وإمجاعا حسب لتحسني العقلي و ما نذكر  املؤيد 
لك بعضا منه، وكذبوا على فقهاء املسلمني كقول صاحب املنار: مل يرد نص من األئمة األربعة على حترمي آالت اللهو  

والغناء معها كما تقدم، وازدروا مبن جيب تعظيمه شرعا وعظموا من ال يستحق التعظيم، يعرف ذلك منهم من خالطهم وكان 
تباع أقوال إمامه خوف  ذا دين، وأقول أيضا: إمنا حظر العلم خذ األحكام من األدلة الشرعية وألزموه  اء املقلد من أن 

ضالله يف نفسه وإضالله لغريه، فتبعهم على قوهلم من كان ذا دين وكان خياف من عقاب هللا تعاىل، وخالفهم يف ذلك من له  
الجتهاد من  حظ نفساين ويرى أن االجتهاد ممكن لكل أحد وأن من اجتهد ممن مضى رجال و  حنن رجال بل حنن أوىل منهم 

م   حيث تيسر أسبابه، وضل عنهم التوفيق ملن مضى دو
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لدين وخوف هللا تعاىل والعلم احلقيقي الذي أخذوه عن أهله واستمروا على حتصيله إىل أن أهلهم هللا تعاىل   والتشبث 
م اجلم الغفري، وأما أ هل الدعوى الباطلة فلم يستنشقوا شيئا من ذلك، وإمنا استزهلم  وجعلهم قدوة لغريهم، فاهتدى 

واستفزهم الشيطان وزينت هلم نفوسهم أعماهلم فرأوا الباطل حقا وتفرقوا يف اجتهادهم وحبثوا يف كتاب هللا املنزه عن فهم  
ويل الضالني املضلني، كأستاذهم يف مسألة حل امليتة وأختيها اليت نشرت   على صفحات اجلرائد، قال  القاصرين وأولوه 

زعوا يف زماننا يف حترمي ر القرض   العالمة إبراهيم السمنودي املنصوري يف رسالته املسماة بسيف أهل العدل على حنر من 
: ولكن مباحثهم ال تزال  4والفضل يف صفحة  بعد أن تكلم مع اجلماعة الذين حياولون إبراز القول بتحليل بعض أنواع الر

لكفر فهم يف خطبهم حيومون حول املوضوع حوما وال  عقيمة ومل حلكم خمافة أن يرمى   جيسر واحد منهم على البت 
لناس اليسر ال   ة، مع أن املغفور له الشيخ حممد عبده تقدمهم يف هذا السبيل وأفىت على قاعدة أن هللا أراد  ونه جما جيا

  دينا هو الر احملرم قانو واحملسوب جناية ا. هـ.  العسر، وأن الفائدة غري الر وأن الر احملرم
جلملة يلزمنا اتباع السواد األعظم ومن شذ شذ إىل النار    و

  وهل أ إال من غزية إن غوت ... غويت وإن ترشد غزية أرشد
من منه ... علينا الالئي قد مهدوا احلجورا ؤ    وأيضا فما آ

ن هذ َّ َعَلى  وال تعرتض علينا أيها القارئ  َ َعَلى أُمٍَّة َوِإ َء َ َ آ َّ َوَجْد ه صفة الكفار املقلدين النازل فيهم قوله تعاىل {ِإ
م اتبعوهم بزعم ظهور احلق هلم من غري برهان وحنن اتبعناهم مع الربهان الساطع الذي ال خيفى رِِهْم ُمْقَتُدوَن} أل َ   آ

)1/130 (  

  

وحاصل ما يف املقام أن عمدة هذه الطائفة املبيحة لالجتهاد من غري شرط من شروطه هو  إال على أعمى البصر والبصرية، 
ابن حزم وكان آية يف العلم، لكن به نزعة أخرته عن رتبة الكاملني، وكاد مذهبه الظاهري ينتشر يف املغرب بواسطة أمري ذلك 

 للدين احلق ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني،  اإلقليم أعين األندلس، لوال رجال كالعالمة الباجي قيضهم هللا تعاىل
فأزاحوا شكوك ذلك األمري وأوهامه وأبدلوها حبق اليقني الذي عليه عصابة املسلمني واستتب األمر على ذلك إىل وقتنا هذا 

خر املسلمني عن  األمم الراقية هو متسكهم واحلمد  رب العاملني، وبعض هذه الطائفة اجتهد فأداه اجتهاده إىل أن سبب 
ذا الدين، فلو ألقيت هذه العوائد الرتقوا كغريهم، لكن دعواه االجتهاد يف هذا السبب أيضا كاذبة، بل هو مقلد يف ذلك  
خر  ذا القول كما سنذكره لك إن شاء هللا تعاىل، وعارضه يف القول آخر وقال:  هذا ال تقل سبب  غري املسلمني القائل 

لدين أظنك تسمع بلفظ الدين ومل تفقه له معىن وال عانقته  املسلمني  عن منصتهم العالية اليت مل يبلغها غريهم هو متسكهم 
  ) بل سبب1ولو مرة يف عمرك (

 _________  
خرهم ... إخل، هذا قول حق ال مرية فيه والعيان أقوى برهان أال ترى أفعال املسلمني أعين منهم اجلم 1(  ) قوله: بل سبب 

م يف غاية من القطيعة، وأما حالة   الغفري من مأمور وأمري أغلبها منابذة للشريعة، وإن نظرت إىل التآلف فيما بينهم وجد
ء والتواريخ عما قبلها وما كانوا عليه من االستبداد وإهالك احلرث والنسل   حكامنا فقد كنا أدركنا أواخرها وأخرب اآل

م سأل بعض قواد املأمون أحد  والفساد فكيف مع ما ذكر يتعجب  من زوال ملكهم، بل العجب من عدم حلول اخلسف 
نفسهم   الزهاد كم تبقى هذه الدولة فينا فقال له: ما دام بساط العدل يف هذا اإليوان إن هللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما 

   العباد والبالدفلذا سلط هللا عليهم من أزال دولتهم وأمخد صولتهم حيث مل حيسنوا تدبري 



  أعطيت ملكا فلم أحسن سياسيته ... وكل من ال يسوس امللك خيلعه 
لعدل   لرعية وأخذ احلق منها بغري عنف، والتودد إليها  وسأل بعض ملوك الفرس حكيما ما صالح امللك فقال: الرفق 

ا الغربيون فتقدموا وملكوا العبا د والبالد من غري كبري عناء وال جهاد وهذه  وأمن السبل وإنصاف املظلوم، وهذه كلها قام 
عادة هللا مع الصلح يف هذه الدار ولو كان من أعداء دينه الكفار، وقيل: إن امللك يدوم مع الكفر والعدل ما ال يدوم مع 

ديه  اإلسالم واجلور، وعليه قوهلم العدل إذا دام عمر واجلور إذا دام دمر، وما فرقوا يف ذلك بني من جرى ذلك على ي
سالم أو كفر عدوا أو حبيبا، بل املدار على تنظيم أهل هذه الدار، وإن كان يف اآلخرة ماله من نصيب قال تعاىل {َمْن َكاَن 

نـَْيا َوزِينَـتَـَها نـَُوفِّ ِإلَْيِهْم َأْعَماَهلُْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها َال يـُْبَخُسوَن أُولَِئَك الَّ  ْيَس َهلُْم ِيف اْآلِخَرِة ِإالَّ النَّاُر َوَحِبَط َما  ِذيَن لَ يُرِيُد اْحلََياَة الدُّ
ِطٌل َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن}، وقال تعاىل: {فَذْرُهْم ِيف َغْمَرِِْم َحىتَّ ِحٍني َأَحيَْسُبوَن َأمنََّ  ا منُِدُُّهْم ِبِه ِمْن َماٍل َوبَِنَني ُنَسارُِع َصنَـُعوا ِفيَها َوَ

  َبل َال َيْشُعُروَن}.َهلُْم ِيف اْخلَْريَاِت 
ويف اإلبريز أن الكفار عليهم حفظة من املالئكة يديرون أمرهم منذ نشأوا إىل أن ينقرضوا وجترى هلم على أيدي األولياء  

م، وكذا الويل حىت إذا كان  ا بقاؤهم وداوم عيشتهم، وال جيوز لعامل املالئكة أن يتصرف فيهم مبا تطيقه قوته دو األمور اليت 
صف القتال، فإمنا يقاتلهم مبا جرت به عادة القتال اقتداء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ ألن قتاهلم بغري ما يف وسعهم  يف 

  خروج يف احلقيقة عن عامل البشر وإن مكنه هللا من أن يهلك يف حلظة الربق ا. هـ. 
ري سوادهم فقط {ولو شاء هللا النتصر منهم ولكن  وهلذا احملققون على أن مدد املالئكة له عليه الصالة والسالم كان لتكث

جلملة فما دام املسلمون راتعني يف دمن السقوط ال جيدون وليا وال نصريا سنة هللا اليت قد خلت من   ليبلو بعضكم ببعض} و
وأعلمنا) {لتفسدن قبل ولن جتد لسنة هللا تبديال، وكما قال جل شأنه يف بين إسرائيل {وقضينا إىل بين إسرائيل} (أي أوحينا 

ر وكان  س شديد فجاسوا خالل الد يف األرض مرتني ولتعلن علوا كبريا} {فإذا جاء وعد أوالمها بعثنا عليكم عباد لنا أويل 
موال وبنني وجعلناكم أكثر نفريا} {إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم   كم  وعدا مفعوال} {مث ردد لكم الكرة عليهم وأمدد

فإذا جاء وعد اآلخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا املسجد كما دخلوه أول مرة وليتربوا ما علوا تتبريا}  وإن سألتم فلها 
{عسى ربكم أن يرمحكم وإن عدمت عد وجعلنا جهنم للكافرين حصريا} أي وملن عصى من املسلمني إن مل يتوبوا ومل يرحم 

سني ألف سنة اللهم أجر من سخطك وعقابك جباه  رب العاملني، روي أن من عصاة املسلمني من ميكث يف جهنم مخ
  أحبابك
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  خرهم هو إمهاهلم ملا أمروا به ومل يبق إال بعض اسم من املسميات وال يعود هلم شرفهم األثيل حىت يراجعوا ما أمروا به.
  367فحة  (ودليل كل منهما على دعواه) أما األول فدليله ما ذكر يف كتاب النشوء واالرتقاء يف ص
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  ال يصلح اإلنسان جمتمعا ... ما دام فيه الدين والوطن
  ومل يزل من علمه خطل ... يضيع فيه العقل والزمن



  حملقا يف الغيب خمتبال ... كأمنا الغيب له عطن
ا البالء  إخل ما ذكر راجعه إن شئت، وأما دليل الثاين فقوله صلى هللا عليه وسلم: إذا فعلت أميت مخسة عشرة خصلة حل 

ه، وارتفعت األصوات   إذا كان املغنم دوال، واألمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته وعق أمه، وبر صديقه وجفا أ
يف املساجد، وكان زعيم القوم أرذهلم، وأكرم الرجل خمافة شره، وشربت اخلمور، ولبس احلرير، واختذت القينات واملعازف،  

  ألمة أوهلا، فلريتقبوا عند ولعن آخر هذه ا
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) كغريها حبيث يكون هلا احلق يف الوظائف  1ذلك رحيا محراء أو خسفا أو مسخا وبعض آخر إىل أن املرأة املسلمة ( 
  واالنتخاب وحبس حريتها 

 _________  
به الزوج دون امرأته؛ ألن ذلك  ) قوله: كغريها ... إخل، أي من نساء الغربيني ليتم التوازي بني رجالنا ونسائنا فال يتش1(

ا عند إخوانه ويشاهد حماسنها مجيع معارفه  هضم حلق الضعيف املنايف للحرية، ومتام ذلك أن تكون معه يف تنزهاته ليتجمل 
م، وروى عبد هللا بن اإلمام أمحد   م اليت جعلت عالمة اإلميان كحالة من تشبهوا  وخالنه، ليربهنوا بذلك على ذهاب غري

كتاب الزهد ألبيه عن مالك بن دينار قال: أوحى هللا إىل نيب من أنبياء بين إسرائيل أن قل لقومك: ال تدخلوا مداخل    يف
أعدائي، وال تلبسوا مالبس أعدائي، وال تركبوا مراكب أعدائي، وال تطعموا مطاعم أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم 

لسيف بني يدي الساعة أعدائي، ويف مسند أمحد من حديث عبد هللا بن  عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: بعثت 
حىت يعبد هللا وحده ال شريك له، وجعل رزقي حتت ظل رحمي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه  

  بقوم فهو منهم ا. هـ. 
م يف الفظاعة،   وها أنت ترى صدق هذا الوعيد على غالب أهل هذا الزمان، بل أحواهلم تزيد عن أحوال أولئك املشتبه 

فإن املسلمة يف خروجها أربت على الغربية يف هذه اخلصال البذية؛ ألنك ال تكاد تفرق بني العفيفة من ضدها، بل تظن  
ن، فتظن الكل عفيفات، وأما بنات املدارس فحالتهن بلغ فيها السيل الزىب،   الكل من ذوات اخلطأ بعكس ما عليه املشتبه 

احلزام الطيبني كنانئن من تعليم الرجال فيها الذين كمل هللا عقوهلم على النساء ورحلتهم هلا إىل بلدان ال يسمعون فيها إال  و 
م يف املال والبنني والبنات فزادوا على   هل اإلسالم، وال سكن هلم هناك إال بشرط االختالط يف العائالت كي يشاركو

  ذلك البنات 
إلسالم سلوانتلك املصيبة أنست م   ا تقدمها ... وما ملا حل 

ت احلجال  م على ما جبلهن هللا عليه من نقص العقل والدين فأي علم اقتبسه منها الرجال حىت يزامحهم عليه    أل
  فقر اجلهول بال عقل إىل أدب ... فقر احلمار بال رأس إىل رسن

م رمبا كانو  ا عند الناس من األكابر والعلماء عميت منهم البصائر وخبثت منهم واللوم والتنكيل، إمنا يتوجه لألولياء على أ
م قدت من حجر املسن فال متيز بني القبيح واحلسن    السرائر، كأمنا قلو

حلسن  م حمنته ... حىت يرى حسنا ما ليس    يقضى على املرء يف أ
تغيب عنه اليوم الطويل من غري أن يكون له وأي عاقل تطمئن نفسه عند غيبة حمارمه عن بصره ولو حباجز قليل، فكيف مبن 

  رقيب عنها وال كفيل، وقد قال بعض ذوي املروءة.



  إذا بلغ الوليد لديك عشرا ... فال يدخل على احلرم الوليد 
  فإن خالفتين وأضعت نصحي ... فأنت وإن رزقت جحي بليد 

ن يضيع الشرف التليد    أال إن النساء حبال غي ... 
 طالب البنه حممد بن احلنفية رضي هللا عنهما ال متلكن املرأة من األمر ما جياوز نفسها، فإن املرأة  ومن وصية علي بن أيب

  رحيانة وليست بقهرمانة، فإن ذلك أدوم حلاهلا وأرضى لباهلا، واغضض بصرها بسرتك واكففها حبجابك ا. هـ. 
لس هذا وعند ا نتهائها إىل الغاية تعطى على ذلك شهادة الدراية  فكيف مبن جيهزها للمدارس على ما احتوت عليه من األ

ا كل خطر ف إذ ذاك سنها عن العشرين فتصبح حينئذ معلمة يف بلد شاسع، احتف    وقد 
  خال لك اجلو فبيضي واصفري

  وتدعي إذ ذاك من أمهات املستقبل من الزمان وتصبح تلقي اخلطب يف احملافل وتتناظر مع الشبيبة العصرية وتساجل:
  للنساء وللعما ... له والكتابة واخلطابةما 

  هذا لنا وهلن منا ... أن يبنت على جنابة 
ُ فََأَصمَُّهْم َوَأْعَمى َأْبَصاَرُهْم َأَفَال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى قُـ  َّ   ُلوٍب َأقْـَفاُهلَا ِإنَّ الَِّذيَن اْرَتدُّوا َعَلى {ُأولَِئَك الَِّذيَن لََعنَـُهُم ا

ُْم قَاُلو أَ  َّ َِ رِِهْم ِمْن بـَْعِد َما تـََبنيََّ َهلُُم اْهلَُدى الشَّْيطَاُن َسوََّل َهلُْم َوَأْمَلى َهلُْم َذِلَك  َ ُ َسُنِطيُعُكْم ِيف بـَْعِض ْد َّ ا ِللَِّذيَن َكرُِهوا َما نـَزََّل ا
ُ يـَْعَلُم ِإْسَرارَُهْم َفَكْيَف ِإَذا تـََوفـَّ  َّ ََّ وََكرُِهوا  اْألَْمِر َوا ُُم اتـَّبـَُعوا َما َأْسَخَط ا َّ َِ رَُهْم َذِلَك  َ ُهُم اْلَمَالِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوَأْد تـْ

ُْم} ر  َ ُ َأْضَغا َّ ذر على األرض من أمثال هؤالء ب ال تِرْضَوانَُه فََأْحَبَط َأْعَماَهلُْم َأْم َحِسَب الَِّذيَن ِيف قـُُلوِِْم َمَرٌض َأْن َلْن ُخيْرَِج ا
را إنك أن تذرهم يضلوا عبادك وال يلدوا إال فاجرا كفارا   د
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بقائها يف البيت ظلم وهو مما يؤخر املسلمني عن غريهم، وال دليل عنده إال اتباع غري سبيل املؤمنني فعارضه  والضغط عليها 
  آخر وقال له  هذا أظنك 
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م على لسان نبيهم،   ئيا عن اإل ا ر حكام املسلمني اليت أمرهم  سالم بعيدا عن انتشاق عبيقه  مغرور بل  جاهل 
ا وحقوق زوجها يف بيتها، وليس هلا حظ وال نصيب يف خمالطة األجانب منها، حظر ذلك   هذا املرأة وظيفتها إقامة حقوق ر

ا ومنعها أن تبدي زينتها إىل غري بع  لها وغري حمرمها، ومن مجلة املصائب احلالقة إدخال البنات للمدارس وتعليمهن  عليها ر
ما ال ينبغي أن يعلمن، ضرب هللا على قلوب بعض املسلمني وطبعها طبعا حمكما حىت أذهب غريته وشهامته ومروءته اليت 

حتادثهم وهي شابة فارهة، بل رمبا  عليها أسالفه، حىت أن بعضهم ليرتك زوجته تدير القهوة أو الشاي على الزائرين له و 
م، فاملسلمة  ضربت هلم بعض آالت اللهو وغنت هلم، أولئك هم الضالون، أولئك هم اخلاسرون الذين خسروا دينهم ومروء

ن ال حيل هلا أن تراها األنثى الكافرة وتنزل يف حقها منزلة األجنيب الذكر فكيف بتربجها للذكور حبضور ديوثها، لعن هللا من كا



هذا وصفه، دليل ما قاله املعارض أخرج عبد بن محيد وابن املنذر من طريق الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس يف تفسري  
  قوله تعاىل {َوَال يـُْبِديَن زِينَـتَـُهنَّ ِإالَّ لِبـُُعولَِتِهنَّ} أو نسائهن اآلية، قال: هن املسلمات ال تبديه ليهودية وال 
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نحر والقرط والوشاح وما حوله، وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي يف سننه وابن املنذر عن عمر بن اخلطاب لنصرانية وهو ال
رضي هللا عنه أنه كتب إىل أيب عبيدة: أما بعد فإنه بلغين أن نساء من نساء املسلمني يدخلن احلمامات مع نساء أهل  

ا إال أهل ملتها، وعن ابن مسعود رضي هللا عنه عن  الشرك، فإنه ال حيل المرأة تؤمن  واليوم اآلخر أن ي نظر إىل عور
ا وهي يف قعر بيتها،   النيب صلى هللا عليه وسلم قال: إن املرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من ر

ا لعري إن إحداهن إذا كثرت ثيا وحسنت زينتها أعجبها   وعن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه استعينوا على النساء 
اخلروج، وعن عائشة مرفوعا: ال تنزلوهن الغرف وال تعلموهن الكتابة يعين النساء وعلموهن الغزل وسورة النور، وقال  

يت زمان إال والذي بعده شر منه رب كاسية   ب ال  لليل ويف  ب العلم والعظة  الشيخ زروق ملا ذكر حديث البخاري يف 
 اآلخرة ما نصه: فيجب أن ال خترج إال فيما ال ينظر إليه الرجال من ثياب مهنتها، ومرط من املروط اليت يف الدنيا عارية يف 

لو ألقيت إىل كلب ما بوهلا، أو إىل ذئب ما نيبها إن كانت ممن يؤمن  واليوم اآلخر، وقد صارت حاهلن اليوم إىل أن ال  
ا وتستعري من ج ا وتستعمل الروائح الطيبة وتنغنج يف مشيتها، وعليها ما لو ألقي على خترج إحداهن إال يف أحسن ثيا ريا

ا على ذلك من زوج أو غريه ا. هـ.    عود لعشق، فهي متعرضة بذلك ملقت هللا وغضبه، وكذلك من أعا
ما يلفت نظر  فانظر أيها املؤمن إىل حال نساء املسلمني اليوم ووقاحتهن وازدحامهن مع الرجال يف األسواق مع استيفاء 

  الرجال إليهن، بل رمبا جتولن يف احملالت اليت 
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هي عن فعلهن من   يقل املاشي فيها أو خيرجن خارج البلد إىل البساتني ما ميكنها أن تعمل فيه ما تريد، ومع هذا كله ال 
  حاكم أو زوج أو قريب هلا إ  وإ إليه راجعون.

مع غريهم) من أهل املذاهب األربعة وهي أجدر وأحق بواقعة اإلمام سحنون مع اإلمام  (فذلكة يف حال دعاة االجتهاد 
ملدينة  أشهب، وذلك أنه روي أن اإلمام سحنون القريواين رحل عن بالده القريوان من أرض إفريقية ليأخذ عن اإلمام مالك 

فسأل عن أصحاب مالك فدل على أشهب جبامع   املنورة، فلما بلغ إىل مصر نفد زاده ومل يبق معه ما يوصله إىل املدينة
الفسطاط، فذهب إليه فوجده يف درسه وهو يتالطم علما كالبحر إذا تالطمت أمواجه، إال أنه وجده يقول: حدثين مالك  
رة حدثين مالك كذا وكذا وأخطأ، فلما تكرر منه ذلك قام اإلمام سحنون من حلقة درسه   كذا وكذا وأصاب، مث يقول: 

ل يف شاطئ حبر فقام العامة وقالوا: تنجس البحر، فقال هلم أهل   فسئل عن سبب قيامه فقال: إمنا مثل هذا كمثل فرس 
ن فإن البحر ال يتنجس ببول فرس وال غريه.    العلم: دعوكم من هذا اهلذ

هم السبيل السقيم إنه على ذلك قدير، وما هم إىل الطريق القومي وجيانبنا وإ كتبته وسطرته إال تذكرة يل    وهللا يراجعنا وإ
وملن أراد هللا به خريا من إخواننا املؤمنني، وورد " ال تقوم الساعة حىت يسب آخر هذه األمة أوهلا أو كما قال عليه الصالة  



حسان إىل يوم الدين.    والسالم، وقد وقع ما أخرب به عليه الصالة والسالم وعلى اآلل والصحب ومن تبعهم 
لد الرابع عشر من املنار صفحة  (مبحث الكالم يف رة القبور) يف ا رة الصاحلني، كتب إلينا بعض القراء  955ز التربك بز

  من دمشق يقول: بعد الثناء قرأت
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يف مناركم األغر يف اجلزء الرابع عشر جوابكم عن االستمداد من األنبياء، قلتم: ومن طلب من املخلوق مددا معنو فهو  
دة يف العمر، فإن هذا مما ال يطلب إال من هللا تعاىل فمن طلبه من غريه فقد أشركه على نو  عني نوع يعد شركا كطلب الز

معه، وهذا ظاهر ال حيتاج إىل بيان، وأما الذي غمض علي فهو قولكم: ونوع ال يعد شركا؛ ألنه داخل يف دائرة األسباب  
رة  دة يف حب  وهو ما يطلبه املتصوفون من أهل العلم بز م، وتصور أحواهلم من الز م وذكر مناقبهم وسري الصاحلني وقر

م من دون هللا   لربكة واملدد، ولكنهم ال يدعو ا يف أنفسهم  دة اليت جيدو اخلري والصالح والتقوى، ويعربون عن هذه الز
رة  وال يفعلون ما مل يفعله السلف الصاحل، وإين أرى هذا هو الشرك بدليل قولكم م ا يطلبه املتصوفون من أهل العلم بز

م وتصور أحواهلم، وهذا الطلب ال يكون إال من األموات (    ). 1الصاحلني وذكر مناقبهم وسري
(ومعلوم أن االستمداد من األموات شرك ال مرية فيه، وأما قولكم وال يفعلون ما ال يفعله السلف ففيه أنه مل ينقل عن أحد 

  من
 _________  

ملعىن السابق الذين استمد معهم من حبر الظلمات) قوله1(   : ومعلوم إخل أي عند بعض العلماء العصريني 
  ل محار فاستبال أمحره. 

قال يف اإلبريز: ومن آداب زائر القبور إذا أراد أن يتوسل إىل هللا تعاىل بويل من أوليائه يف إجابة دعوته أن يتوسل إليه بويل  
  قرب إلجابة دعوته ا. هـ. ميت فإنه أجنح ملقصوده وأ

م وصلوا املنزلة اليت يتنافس فيها املتنافسون فال تعلم نفس ما أخفي هلا من قرة عني جزاء مبا كانوا يعملون   وهو معقول؛ أل
ب املسافر  إل ا النوى ... كما فر عينا    فألقت عصاها واستقر 

  دون العكس حنو  سيدي فالن أعطين كذا جباه هللانعم املطلوب يف كيفية التوسل اللهم جباه فالن أعطين كذا 
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لعكس كانوا يناضلون هذه البدع أشد املناضلة ... إخل * املنار   رة األموات مع ذكر املناقب، بل األمر  السلف الصاحل ز
دعى هللا عز وجل مع علمكم يظهر أنكم فهمتم من كلمة يطلبه املتصوفون الدعاء والطلب القويل، وأننا أحبنا دعاءهم كما ي

رة الصاحلني   م، وعن قولنا بز ننا نصرف معظم العمر يف مقاومة أمثال هذه البدع، وغفلتم عن تصرحينا بكونكم ال يدعو
م وتصور أحواهلم، وهو متعلق بطلبه املراد منه بقصده وببغيه، واملعىن أن الصويف العامل بدينه   م أو ذكر مناقبهم وسري وقر

م وتصور أحواهلم امل م وبذكر مناقبهم وسري رة الصاحلني والقرب منهم يف حال حيا لتزم لسرية السلف يبتغي ويقصد من ز
م أن ينمو يف نفسه حب اخلري والتقوى والصالح اليت هي صفات الصاحلني، وذلك أن رؤية الصاحلني والقرب منهم   بعد مما



م،  ومشاهدة مستهم وهديهم تؤثر يف النفس وت م وتصور أحواهلم بعد مو بعث فيها القدوة، وكذلك ذكر مناقبهم وسري
وبضد ذلك معاشرة األشرار والفساق وقراءة أخبارهم وتصور أحواهلم يف فسقهم وإسرافهم يشوق النفس إىل املعاصي ويقود  

ن هؤالء الذين أجز فعلهم وبينا قصدهم يلتزمون سري  م؛ ولذلك صرحنا  لسنة  إىل االقتداء  ة السلف يف االستمساك 
  واتقاء البدعة وال يدعون مع هللا أحدا، وما كل املتصوفة هكذا ا. هـ .. 

رة القبور مهما كان ساكنها أعين نبيا فمن   يب أن قصد ز أقول: و أستعني حاصل ما يؤخذ من كالم السائل املعرتض وا
لقول كذلك؛  م مثال وينتفع دونه تعد شركا وأن الطلب من احلي  لشق األول بذكر سري ألن فيه دعاء لغري هللا، وإمنا ينتفع 

لنظر إليهم، واالقتداء بفعلهم مثال وأنه مل ينقل عن السلف    لشق الثاين 
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م كانوا يناضلون عن هذه البدع، فالتفرقة  م أ م، وإمنا املعروف من سري رة أهل القبور والتربك  عندهم بني احلي الصاحل ز
وامليت من حيث القصد وعدمه، وأما الطلب منهما معا فيعدونه شركا بال ريب (أقول) أيضا: أن أصل هذا املذهب لطائفة 
بناحية بغداد مث انقرضت، وأصل مذهبهم من وقف على قرب زائرا له فكأمنا زار صنما، مث بعدهم نفخ يف وبيصها ابن تيمية  

ا بنشر كتب ابن تيمية وحنوها مما فيه هذه العقيدة اليت يلزم  وتلقفها من بعد مدة ابن ع بد الوهاب، وانتشرت وكثر دعا
لصاحلني كتب  رة القبور والتربك  قائلها ومعتقدها تكفري الصحابة فمن بعدهم، بل واألنبياء حسبما أنقل لك فإن طلب ز

اعتقادهم وإن النتيجة وخيمة عليهم من حيث ما يلزمهم   املسلمني مشحونة بذلك فراجعها، وإمنا املقصود هنا ختطئتهم يف
يت إن شاء هللا تعاىل.    حسبما 

ن أمجع ما يصلح للرد على هؤالء مما تفرق يف بطون الكتب بدا يل أن أقتصر على ما رد به عالمة   (مث) إين بعد أن مهمت 
فوية العالمة أبو حفص عمر احملجوب التونسي على زمانه وفريد عصره، ولو أنه فرع الشجرة الذكية وخالصة الساللة املصط

حلرف؛ ملا فيه من املنافع واملعاين العزيزة ومن إصابة رمية مقاتل املردود عليه ومقاتل من أفىت أثره   ابن عبد الوهاب وأنقله 
  هللا فال هادي له.  وال يستطيعون رد ما أورده عليهم، وكان الواجب عليهم األوبة واملبادرة إىل التوبة، ولكن من يضلل

  (قال) رمحه هللا ونفعنا بعلومه: 
  بسم هللا الرمحن الرحيم 

ْحلَقِّ َوأَْنَت َخْريُ  ِ َنا َوَبْنيَ قـَْوِمَنا  نـَ اْلَفاِحتَِني}، {رَبـََّنا َال  صلى هللا على سيد وموال حممد وعلى آله وصحبه وسلم {رَبـََّنا افْـَتْح بـَيـْ
َنًة لِْلقَ    ْوِم الظَّاِلِمَني َوَجنَِّنا ِبَرْمحَِتَك ِمَن اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن} َجتَْعْلَنا ِفتـْ
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َِّ َمْرِجعُ  ُتْم ِإَىل ا ُتْم تـَعْ {َ َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم أَنـُْفَسُكْم َال َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديـْ يًعا فـَيـُنَـبُِّئُكْم ِمبَا ُكنـْ َمُلوَن}، {َ ُكْم مجَِ
َِّ َوَال الشَّْهَر اْحلََراَم َوَال اْهلَْدَي َوَال اْلَقَالِئَد َوَال  تَـُغوَن َفْضًال ِمْن َرِِّْم  أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال حتُِلُّوا َشَعاِئَر ا َني اْلبَـْيَت اْحلََراَم يـَبـْ  آمِّ

ً َوِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدوا َوَال  لتـَّْقَوى  َجيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َأْن َصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْحلََراِم َأْن تـَْعَتُدوا َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َواَوِرْضَوا
  َوَال تـََعاَونُوا َعَلى اْإلِمثِْ َواْلُعْدَواِن}.



قائم بنصرة الدين، وأنك تدعو على بصرية ملا دعا  (أما بعد) هذه الفاحتة اليت طلعت يف مساء املفاحتة فإنك راسلتنا تزعم أنك
إليه سيد األولني واآلخرين وحتث على االقتداء واالتباع وتنهى عن املخالفة واالبتداع وأشرت يف كتابك إىل النفرة عن الُفرقة  

ْلِبِه َوُهَو  واختالف العباد فأضحيت كما قال هللا تعاىل {َوِمَن النَّاِس َمْن يـُْعِجُبَك قـَْولُُه ِيف احلَْ  ََّ َعَلى َما ِيف قـَ نـَْيا َوُيْشِهُد ا َياِة الدُّ
ُ َال حيُِ  َّ بُّ اْلَفَساَد} وقد زعمت أن الناس قد أََلدُّ اخلَِْصاِم َوِإَذا تـََوىلَّ َسَعى ِيف اْألَْرِض لِيـُْفِسَد ِفيَها َويـُْهِلَك اْحلَْرَث َوالنَّْسَل َوا

م يف قضاء ابتدعوا يف اإلسالم أمورا وأ شركوا  من األموات مجهورا، يف توسلهم مبشاهد األولياء عند األزمات وتشفعهم 
ت، وغري ذلك من أنواع العبادات، وأن ذلك إشراك برب األرضني والسماوات، وكفر قد   احلاجات ونذر النذور هلم والقر

لت وركبت مراكب الطغيان مبا استحللت وشنعت  استحللتم به القتال وانتهاك احلرمات، ولعمر هللا لقد ضللت وأضل
وهولت، وعلى تكفري السلف واخللف عولت وها حنن حناكمك إىل كتاب هللا احملكم وإىل السنن الثابتة عن النيب صلى هللا 

ادة، عليه وسلم، أما ما أقدمت عليه من قتال أهل اإلسالم وإخافة أهل البلد احلرام والتسلط على املعتصمني بكلميت الشه
  وأدمتم إضرام احلرب بني 
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آلخرة، ووقعتم بذلك يف الكبائر املتكاثرة، وفّرقتم كلمة املسلمني   املسلمني وإيقاده فقد اشرتيتم يف ذلك حطام الدنيا 
َِّ فـَتَـبَـيـَُّنوا َوَال تـَُقوُلوا   وخلعتم من أعناقكم ربقة الطاعة والدين، وقد قال هللا تعاىل {َ َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َضَربـُْتمْ  ِيف َسِبيِل ا

َِّ َمَغاِمنُ َكثِ  نـَْيا َفِعْنَد ا تَـُغوَن َعَرَض اْحلََياِة الدُّ   ريٌَة}.ِلَمْن أَْلَقى ِإلَْيُكُم السََّالَم َلْسَت ُمْؤِمًنا تـَبـْ
 وأن حممد رسول هللا، فإذا قالوها عصموا مين وقال عليه الصالة والسالم: أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا

م على هللا، وحيث كنت لكتاب هللا معتمدا ولعماد السنة مستندا كيف بعد هذا وحيك   دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحسا
طقون، وبرسالة النيب صلى هللا عليه وسلم مصدقون، ولدعائم اإلسالم وحلوزة اإل ذه الكلمة  ميان  تستحل دماء أقوام 

نفسكم يف مهواة اإلحلاد ووقعتم يف شق العصا   حيمون، ولعباد األصنام يقاتلون، وعن التوحيد يناضلون، وكيف قذفتم 
لفساد.    والسعي يف األرض 

رة األولياء والصاحلني وجعلهم واسطة بينهم وبني رب العاملني وزعمت أن ذلك شنشنة  وأما ما تلوته عليهم من تكفريهم بز
  ة املاضني. اجلاهلي

يت إليها معظما هلا تعظيم العابد، أو أن خيضع هلا   فنقول لكم: يف جوابه معاذ هللا أن يعبد مسلم تلك املشاهد، أو أن 
خضوع اجلاهلية لألصنام، وأن يعبدها بركوع أو سجود أو صيام ولو وقع ذلك من جاهل النتهض إليه والة األمور والعظماء 

  وأوضحوا للجاهل املنهج القومي وهدوه الصراط املستقيم.  وأنكره العارفون والعلماء
وأما ما جنحت إليه وعولت يف التكفري عليه من التوجه إىل املوتى وسؤاهلم النصر على العدا وقضاء احلاجات وتفريج 

ت اليت ال يقدر عليها رب األرضني والسماوات إىل    الكر
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والشتات فقد أخطأت فيه خطأ مبينا وابتغيت فيه غري اإلسالم دينا فإن التوسل  آخر ما ذكرته موقدا به نريان الفتنة 
ملخلوق مشروع ووارد يف السنة القومية ليس مبحظور وال ممنوع، ومشارع احلديث الشريف بذلك مفعمة، وأدلته كثرية  

حصائها ويكفي منه ا توسل الصحابة والتابعني يف حمكمة تضيق املهارق (الصحف) عن استقصائها ويكل الرياع إذا كلف 
لعباس واستدفاعهم به اجلدب والبأس، وذلك أن األرض   خالفة عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني واستسقائهم عام الرمادة 
ح تذرو ترا كالرماد لشدة اجلدب فسمي عام الرمادة لذلك فخرج عمر   أجدبت يف زمن عمر رضي هللا عنه وكانت الر

لع باس بن عبد املطلب رضي هللا تعاىل عنه يستسقي للناس، فأخذ بضبعيه وأشخصه قائما بني يديه وقال  رضي هللا عنه 
اللهم إ نتقرب إليك بعم نبيك فإنك تقول وقولك احلق: {وأما اجلدار فكان لغالمني يتيمني يف املدينة وكان حتته كنز هلما 

هم نبيك يف عمه فقد دنو به إليك مستغفرين، مث أقبل على  وكان أبومها صاحلا} فحفظتهما لصالح أبيهما، فاحفظ الل
مل الضالة، وال تدع   الناس فقال استغفروا ربكم إنه كان غفارا والعباس عيناه تنضحان وهو يقول: اللهم أنت الراعي ال 

غثهم بغياثك قبل الكسري بدار مضيعة، فقد ضرع الصغري ورق الكبري وارتفعت الشكوى وأنت تعلم السر وأخفى، اللهم فأ
أن يقنطوا فيهلكوا وأنه ال ييأس من رمحتك إال القوم الكافرون، اللهم فأغثهم بغياثك فقد تقرب يب القوم إليك ملكانيت من  
نبيك عليه السالم فنشأ تطرير من سحاب وقال الناس ترون ترون مث تراكمت وماست فيها ريح مث هرت ودرت حىت قلعوا  

  احلذاء وقلصوا املآزر 
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وخاضوا املاء إىل الركب وعاد الناس يتمسحون بردائه ويقولون: هنيئا لك ساقي احلرمني فأمرع هللا به اجلنان وأخصب البالد  
  ورحم العباد.

ذا التوسل عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني وتكفر معه سائر من حضر من الصحابة  (فأخربين)  أخا العرب هل تكفر 
ذا الصنيع مع هللا غريه؟ وما  والتابعني؛ لكو لعباس؟ وهل أشركوا  م جعلوا بينهم وبني هللا واسطة من الناس وتشفعوا إليه 

ضته للدين القومي غرية، كال وهللا وأقسم  و بل مكفرهم هو الكافر واحلائد عن سبيلهم هو املنافق   منهم من أ
عليه الصالة والسالم: اقتدوا مبن بعدي أيب بكر وعمر وإذا قدحت يف   الفاجر، وهم أهدى سبيال وأقوم قيال، وقد قال

هؤالء اجلمع من الصحابة الذين منهم عثمان بن عفان وعلي بن أيب طالب وغريمها فمن أين وصل إليك هذا الدين ومن  
مرفوعا للنيب صلى هللا  رواه مبلغا لك عن سيد املرسلني، مث ما تصنع  هذا يف احلديث اآلخر الذي رواه مسلم يف صحيحه

عليه وسلم: يف أويس وأنه أخرب به عليه الصالة والسالم وهو من أعالم النبوة وأمر عمر بطلب االستغفار منه وأنه طلب  
َّ ُكنَّا َخاِطِئنيَ  َ اْستَـْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا ِإ َ } فالزائر  منه ذلك واستغفر له وقد قال تعاىل عن إخوة يوسف عليه السالم {َ َأ

لألولياء والصاحلني إما أن يدعو هللا حلاجته ويتوسل بسر ذلك الويل يف إجناح بغيته كفعل عمر يف االستسقاء، أو يستمد من  
لدعاء له كما يف حديث أويس القرين؛ إذ األولياء والعلماء كالشهداء أحياء يف قبورهم، وإمنا   املزور الشفاعة له وإمداده 

رة األولياء والصاحلني وأي منكر تقوم  انتقلوا من دار ا لفناء إىل دار البقاء فأي حرج بعد هذا  أيها القائم للدين يف ز
  بتغيريه 
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ا إال ألهل الطاعة   وتقتحم شق العصا وإضرام سعريه، ولعلك من املبتدعة الذين ينكرون أنواعا كثرية من الشفاعة وال يثبتو
كار كرامات األولياء وعدم نفع الدعاء وكلها عقائد عن السنة زائغة وعن الطريق املستقيم رائغة،  كما أنه يلوح من كتابك إن

وقولكم أن ما قلتموه ال خيالف فيه أحد من املسلمني افرتاء َوَمْني وإحلاد يف الدين؛ ألن أهل السنة واجلماعة يثبتون لغري  
فمنهم من يشفع للقبيلة ومنهم من يشفع للفئام أي اجلماعة من الناس    األنبياء الشفاعة كالعلماء والصلحاء وآحاد املؤمنني،

م منعوا شفاعة غري النيب صلى هللا عليه   كما ورد، وورد أيضا أن أويس القرين يشفع يف مثل ربيعة ومضر، وأما املعتزلة فإ
فاعة للمؤمنني املطيعني والتائبني يف رفع وسلم ومل يثبتوا للنيب صلى هللا عليه وسلم إال الشفاعة العظمى من هول املوقف والش

لذنوب،  الدرجات، ومل يثبتوا الشفاعة ألهل الكبائر الذين مل يتوبوا يف النجاة من النار بناء على مذهبهم الفاسد يف التكفري 
بني العامر   وأنه جيب عليها التعذيب، وأما ما جنحت إليه من هدم ما بين على مشاهد األولياء من القباب من غري تفرقة

ا على علم، وأقعدك منها يف املقعد املقيم،   واخلراب فهي الداهية الدهياء والعظيمة العظمى من الظلم اليت أضلك هللا 
ا أولئك ما كان هلم أن  وأقامك على مطية العذاب األليم {ومن أظلم ممن منع مساجد هللا أن يذكر فيها امسه وسعى يف خرا

م يف الدنيا خزي وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم} وكأنك مسعت يف احملاضر بعض األحاديث الواردة يف  يدخلوها أال خائفني هل
النهي عن البناء على املقابر فتلقفته جممال من غري بيان وأخذته جزافا من غري كيل وال ميزان وجعلت ذلك وليجة إىل ما  

  تقلدته
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ولياء والصلحاء من البنيان، ولو فاوضت األئمة واستهديت هداة األمة الذين  من العسف والطغيان يف هدم ما على قبور األ
ن حمل ذلك الزجر ومطلع ذلك الفجر  خاضوا من الشريعة جلجها واقتحموا ثبجها وعاجلوا غمارها وركبو تيارها، ألخربوك 

تحجري على بقية املستحقني ونبش عظام يف البناء على مقابر املسلمني املعدة لدفن عامتهم ال على التعيني؛ ملا فيه من ال 
السابقني، وأما ما يبنيه املسلمون أو الكفار يف أمالكهم اململوكة هلم ليصلوا مبن يدفن هناك حبلهم فال حرج يلحقهم وال  
حرمة ترهقهم، فكما ال حتجري عليهم يف بناء أمالكهم دورا وحوانيت ومساجد، كذلك ال حرج عليهم يف جعلها قبا أو  

زلة احلال، وهل جيوز  مق لسؤال وتشرح هلم  امات أو مشاهد، مث ليتك إذ تلقفت هذا منهم ووعيته عنهم أن تعيد عليهم 
نه من معارك  بعد النزول والوقوع هدم ما بين منها على الوجه املمنوع؟ وهل هذا التخريب حمظور أو مشروع، فإذا أجابوك 

إن منهم من يقول ببقائه على حاله رعيا للحائز يف إتالف ماله، وأن له شبهة يف  األنظار وحمل اختالف العلماء النظار، و 
احلملة حتميه ويف البناء منفعة للزائر تقيه وتطيب نفسه عن حقه وترضيه، ومنهم من شدد النكري وأىب إال اهلدم والتغيري، فإذا 

عنان يف هدم كل مقام من غري مراعاة إىل أي عهد  حتقق عندك هذا فكيف تقدم هذا اإلقدام وختوض مزالق اإلقدام وتطلق ال
يف الدين وال ذمام، فإذا انفتحت لك هذه األبواب نظرت بنظر آخر ليس فيه ارتياب، وهو أن املنكر الذي اقتضى نظرك  

عد الوصول تغيريه ليس متفقا عليه عند أهل البصرية، وأنه من مدارك االجتهاد، وأنه قد سقط عنك القيام فيه واالنتقاد، مث ب
ر احلرب بني أهل اإلسالم   هلذا املقام أعد نظرا يف إيقاد 
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واستباحة املسجد احلرام وإخافة أهل احلرمني الشريفني واالستهداف إلصابة لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني، فيتضح لك  
ا نفسك  أنك غريت املنكر يف زعمك، وحبسب اعتقادك وفهمك جبملة كثرية من املناكر ، وطائفة عديدة من الكبائر آذيت 

واملسلمني واتبعت غري سبيل املؤمنني وتعرضت فيها ألذية األولياء والصاحلني، وقد قال النيب عليه الصالة والسالم يف  
ته  حديث رواه البخاري اإلمام قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إن هللا عز وجل قال من عادى يل وليا فقد آذن

رة القبور فأي حرج فيها وحمظور، وأي   لتعرض حلرب هللا خطرا وقدفا يف العطب وضررا، وأما إنكار ز حلرب، فكفى 
سخ ملا ورد من النهي عن   رة القبور فزوروها، فإن هذا احلديث  يتكم عن ز ذميمة تطرقها وتعروها مع ثبوت حديث كنت 

ا، وماح هلا يف أول اإلسالم من  ر محاية األمة من أسباب ضاللتها لقرب عهدها جباهليتها وعبادة أصنامها وآهلتها، وكيف ز
ضها وارتبعها، فقد ثبت من حديث عائشة أم املؤمنني أنه عليه   ا والنيب صلى هللا عليه وسلم شرعها وسام ر ر متنع من ز

يضا أنه زار قرب أمه آمنة بنت وهب واستغفر هلا، وأخذ الصالة والسالم زار بقيع الغرقد واستغفر فيه ملوتى املسلمني وثبت أ
بذلك الصحابة والتابعون ودرج عليه العلماء والسلف املاضون، فقد ثبت يف األحاديث املروية عن أئمة اهلدى وجنوم  

  االقتداء أن فاطمة سيدة نساء العاملني زارت عمها. 
از وإال فهو عم أبيها) سيد الشهداء وذهبت  من املدينة جلبل أحد ومل ينكره من الصحابة أحد، وهم إذ ذاك  (هو على ا

م سكتوا عن االبتداع يف الدين كال وهللا، بل جيب   ملدينة متوافرون وعلى إقامة الدين متناصرون أفتجعل هؤالء مبتدعني وأ
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نفسهم لالستمداد من  علينا اتباعهم ومن أدلة الشريعة إمجاعهم وقد مضت على ذلك العلماء يف مجيع األ قطار وانتدبوا 
م، وقسموا ما تلخص لديهم  م وسطروه يف دواوينهم وتعليقا قبور الصلحاء وقضاء األوطار، وخلدوا ذلك يف كتبهم ومؤلفا

رة إن كانت لالتعاظ واالعتبار فال فرق يف جوازها بني قبور املسلمني والك فار، ألدلة الشرعية من األحكام، وذلك أن الز
وإن كانت للرتحم واالستغفار من الزائر فال منع فيها إال يف حق الكافر، فإن الشريعة أخربت بعدم غفران كفره وعليه محلوا  

رة الستمداد الزائر م ُهْم َماَت أََبًدا َوَال تـَُقْم َعَلى َقْربِِه} وإن كانت الز خي ن املزور وتو قوله تعاىل {َوَال ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمنـْ
املكان الذي فضله مشهور والدعاء عند قربه ألمر من األمور، فال حرج فيه وال حمظور، بل هو مندوب مرغب فيه وأنه مما  
لنسبة لنذر الصالة فيها فإنه ال خيتلف   تشد الرحال إليه، وأما النهي الوارد يف شد املطي لغري املساجد الثالثة، فإمنا هو 

ا وذلك السر يف االستمداد  صواب الصالة لديها، وأما امل  ا وتتفاوت يف ذلك كراما زارات فتختلف يف التصريف مقاما
ب بينك وبني الوصول إليه، وقد أوضح ذلك حجة اإلسالم ومن شهد له   واإلمداد ال تطلع عليه، وضرب بسور له 

ا ال تكون إال  نصراف اهلمة من الزائر حىت يستويل ذكر  لصديقية العظمى األولياء العظام، وبني أن االستمداد شفاعة وأ
الشفيع على اخلاطر، وهو سبب منبه لروح ذلك الشفيع واملزور وموجب ملعرفة ما قصده الزائر يف أمر من األمور، وكما تؤثر 

لبال فكذا تؤثر مشاهدة تربته اليت هي حجاب القالب واملثال وال قدرة للزائر على نفس ذلك   مشاهدة احلي يف حضوره 
  اإلحضار
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  عند غيبة تربة املزور عن األبصار
  ولكن للعيان لطيف معىن ... لذا سأل املعاينة الكليم 

وأما إدماجكم لقبور األنبياء يف أثناء النكري والتضليل لزائرها والتكفري فهو الذي أحفظ عليكم الصدور وأترع حياض  
شواظ التغيظ واالرمتاض فقل يل  أخا العرب هل قمت لنصر الدين أم الكراهة والنفور وسدد إليكم سهام االعرتاض وأوقد 

لوحي لنبيه أم قائل إن هو إال إفك افرتاه؟ وما تصنع بعد اللتيا واليت يف حديث من زار   لنقض عراه؟ وهل أنت مصدق 
ليل ومن معه من أنبياء بين قربي وجبت له شفاعيت؟ أخربين هل تضلل سليمان بن داود عليهما السالم يف بنائه على قرب اخل

إسرائيل؟ وما تقول وحيك يف احلديث الذي رواه جهابذة الرواة وصححه احملدثون الثقات، وهو أنه صلى هللا عليه وسلم  
قال: ملا أسري يب إىل بيت املقدس مر يب جربيل عليه السالم على قرب إبراهيم عليه السالم فقال: انزل هنا فصل ركعتني فإن 

ريت فليزر قرب أيب ههنا قرب  أبيك إبراهيم عليه السالم، وعنه صلى هللا عليه وسلم يف احلديث اآلخر أنه قال: من مل ميكنه ز
إبراهيم اخلليل عليه السالم، فأين تذهب  هذا بعد هذا؟ وهل جتد لنفسك مدخال ومعاذا؟ وهل أبقيت بعد تضليك مجيع  

هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب، وأما تلميحكم لألحاديث اليت   األنبياء مالذا؟ ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ
ا فهمتم بسبب ذلك يف أودية الضاللة، ومل تشموا فيها إال بروق اجلهالة، وسلكتم   ا وال حتسنون فهمها وال تعرفو تتلقفو

ا بال تدبر وال تدبري، فإن حديث ال تتخذو  ا من غري خبري وحنومت أبوا   ا قربي مسجدا حممله عند البخاري شعا
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على جعله للصالة متعبدا حفظا للتوحيد ومحاية للجاهل من العبيد؛ ألن املصلي للقبلة يصري كأنه مصل إليه فحمى صلى  
رة واالستشفاع واالستمداد بربكته، وانتفاع وقصد املسلمني  ه  هللا عليه وسلم محى ذلك عن الوقوع فيه، وأما قصده للز إ

من سائر البقاع فما يسعنا إال االتباع، وكذلك ما لوحت به إىل حديث ال تشد الرحال فإنك أخطأت يف االستشهاد به لنازلة  
احلال وذلك أن احلصر يف حق املساجد دون سائر املشاهد، وكذلك ما حملت إليه من حديث تعظيم القرب إلسراجه؛ فإنك  

رجة نق رد عن انتفاع  أخطأت فيه وأضحى منهاجه مع  ده يف رواجه، وحبمله على فرض صحته على فعل ذلك للتعظيم ا
ئح والنذور   الزائرين، وأما إذا كان القصد به انتفاع الالئذين واملقيمني فهو جائز بال مني، وأما ما تدعونه يف ذبح الذ

ا اهل ا التغيري والنكري وتصف ألسنتكم الكذب وتثريون يف شأ ئح مما أهل به لغري  وتبالغون يف شأ رج والشغب، فكون الذ
إلفك والبهتان، فإ بلو أحوال أولئك الناذرين فلم نر أحدا منهم يسمي عند ذحبها اسم ويل أو  هللا مكابرة للعيان وقذف 

تون بفعل من األفعال احلاكمة على حترمي الذ ئح وال  بيحة واإلهالل، أحد من الصاحلني، وال يلطخ الضرائح بدماء تلك الذ
قص الدين يف العادات، وإمنا  ت وال أن من مل يفعل ذلك يكون  ب الد ا من  وأما نذرها لتلك املزارات فليس على أ
ا استرت ومل يدر منها إال ما اشتهر، والواجب  يقصدون بذلك مقاصد الرقي والنشر واالنتفاع يف الدنيا بسر يف التصدق 

يف حكم نذرها إىل العلماء األعالم املتضلعني من دراية األحكام املقيمني لفسطاطها املسرجني لنرباسها  علينا وعليكم الرجوع 
  الناقبني عن أساسها ومن لديهم 

)1/151 (  

  



م يهدونك السبيل ويفتونك يف هذه   حمك عسجدها وحناسها، فإن كنتم للحق تقيمون وال تقعدوا بكل صراط توعدون فإ
لتفصيل،  لسيئة مكان احلسنة،  املسألة  ئح للويل املعني بلفظ اهلدى أو البدنة فقد جاء  وأن هذا الناذر إن نذر تلك الذ

رة بغري هاته العبارة وكان من  ئح حملل الز ولكن ما رأينا من خلع يف هذا احملظور سنه وال من اهتصر فنه، وإن نذر تلك الذ
ئح اليت تقبل وال تكون هدا فهل يلزمه  أن يسعى به لذلك املزار سعيا أو ال يلزمه إال التصدق يف موضعه؟ رعيا خالف  الذ

يف مذهب مالك شهري قرره العلماء النحارير، وإن كان ذلك النذر مما ال يصلح إهداؤه فالقاصد للفقراء الالئذين مبحل 
اؤه والقاصد للويل يف نذره وتشرعه ال يلزمه إال التصدق يف  موضعه، وإذا اتضح لديك احلال فأي   الشيخ يلزمه بعثه وإ

لنيات اليت ال يعلمها إال العامل مبا يف الصدور،   داعية للحرب والقتال، وهل يتميز املشروع من هذه الصور من احملظور إال 
خلواطر نقيبا وال جعل عليها مهيمنا من الوالة لظاهر ووكل إليه أمر السرائر ومل يقيض  وال رقيبا، وإذا  وهللا تعاىل إمنا كلفنا 

ملنع من املشروع خوفا من الوقوع يف املمنوع فالتزم هذا االلتزام يف سائر العبادات الواقعة يف   التزمت أن تسد الذريعة 
ملسجد حيتمل أن يقصد عبادة   اإلسالم اليت ال تفرق فيها بني املسلم والكافر، إال ملا انطوت عليه الضمائر فإن املصلي 

رة، والصائم حيتمل أن يقصد مقصدا دنيو أو معبودا جاهليا، واحملرم حبج أو  احلجارة مبثل  ئح والز احتمال صاحب الذ
هل   بعمرة حيتمل أن ينوي ما يوجب كفره، وإذا وصلت إىل هذا االلتزام نقضت سائر دعائم اإلسالم والتبس أهل الكفر 

  اإلميان وأفضى احلال إىل هدم مجيع
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م ومساجدهم وصوامعهم أمجعني؛ فانظر  أيها اإلنسان ما هذا  األركان  واستبحت دماء مجيع املسلمني وهدمت صلوا
ن وكيف لعب بك الشيطان، وماذا أوقعك فيه من اخلسران، فارجع عن هذا الضالل املبني، وقل ربنا ظلمنا أنفسنا   اهلذ

لبتم من األحاديث الواردة يف تغيري النيب صلى هللا عليه وسلم للقبور،  وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين، وأما ما ج
تكم نبأ عليها، ولو سألتم   وأنه أمر علي بن أيب طالب رضي هللا عنه بطمسها وتسويتها فقد أخطأمت الطريق يف فهمها ومل 

م ن حمله طمس ما كانت اجلاهلية عليه، وذلك أنه كانت عاد أنه إذا مات عظيم من عظمائهم  عن ذلك ذويه ألخربوكم 
بنوا على القرب بناء مشرفا كأطم من آطامهم مباهاة وفخرا وتعاظما وكربا، فبعث النيب صلى هللا عليه وسلم من ميحو من  
ا وفخرها وإال فلو كان كما ذكرمت لكان حكم التسنيم كحكم ما أنكرمت، وإذا استبان لكم   رها ويطمس مباها اجلاهلية آ

ا عليكم وكيف جتعلون تلك األحاديث حجة قاضية على وجوب كون القبور  واتضح ل ديكم تغلبت احلجة اليت أتيتم 
ضاحية والفرق ظاهر بني البناء على القبور وحفر القبور حتت البناء، فاألول فعل اجلاهلية الوارد فيه ما ورد، والثاين هو  

ت احلديد،  الذي يعوزكم فيه املستند وال يوافقكم على تعميم الن في أحد، وأما ما فزعتم فيه إىل التهديد وقرعتم فيه 
لسيف والسنان، فاعلم  هذا أ لسنا ممن يعبد هللا على حرف وال ممن يفر   ه  حلجة والبيان دعو وذكرمت أن من مل جيب 

فَِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم َال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة عن نصرة دينه من الزحف وال ممن يظن بربه الظنون أو يتزحزح عن الوثوق بقوله تعاىل { 
  َوَال َيْستَـْقِدُموَن} وال ممن مييل عن
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ُ لََنا} وال بنا من وهو وال فشل و  َّ ال ضعف يف االعتصام  سرا وعلنا أو يشك يف قوله تعاىل {ُقْل َلْن ُيِصيبَـَنا ِإالَّ َما َكَتَب ا
صر للدين وحنمي محاه وما النصر إال من عند هللا، وأما ما جال يف أنفسكم ودار يف رءوسكم ومدت  النكاية وال كسل ننت

إليه يد الطمع وسولته األماين واخلدع من أنكم من الفئة الذين هم ومن حالفهم ال يضرهم من خالفهم، وإنكم من الطائفة  
اشا أن يكون لكم يف هذه املناقب من نصيب، أو أن  الظاهرين على احلق، وأن هذه املناقب تساق لكم وحتق، فكال وح

يصري إليكم إرثها بفرض أو تعصيب، فإن هذا احلديث وإن كان واردا صحيحا إال أنكم مل توفوا طرقه تنقيحا فإن يف بعض  
ملغرب، وهي حتجبكم عن إدراك هذه املناقب وتبعدكم عنها بعد املشارق واملغارب، فانفض يد دة وهم  ته ز يك مما  روا

ليس إليك وال متدن عينيك إىل من حرمت عليك فإنكاح الثر من سهيل أمكن من هذا املستحيل، أما أهل هذه األصقاع 
ا لصحة عقائدهم السنية   ا ومتتد أيديهم إىل أخوا يديهم مقاليد هذه البقاع فهم أجدر من أن يكونوا من إخوا والذين 

بذهم لالبتداع يف الدين وانقيادهم لالجتماع وسبيل املؤمنني، وقد أنبأتنا يف هذا الكتاب  واتباعهم سبيل الشريعة احملمدية ون
وأعربت يف طي اخلطاب عن عقائد املبتدعة الزائغني عن السنة املتبعة الراكبني مراكب االعتساف الراغبني عن مجع الكلمة 

لعقائد الصحيحة وترجع إىل هللا وتؤمن بلقاه وال  واالئتالف، فالنصيحة النصيحة إن تنزع لباس العقائد الفاسدة وتتس ربل 
  تكفر أحدا بذنب اجتناه، فإن تبتم فهو خري لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غري معجزي هللا، وزبدة اجلواب وفذلكة احلساب 

)1/154 (  

  

خ ال بة قرحك فمرحبا  إل لتوبة جرحك وأدملت  صالح والفالح وحيهل إنك إن قفوت  أخا العرب نصحك وأسوت 
ملؤازر على الطاعة والنجاح ومجع الكلمة والسماح، وأما أن أطلت يف جلة الغواية سبحك وشيدت يف الفتنة صرحك  

واختلت عارض رحمك فإن بين عمك فيهم رماح وما منهم إال من يتقلد الصفاح وجييل يف احلروب فائز القداح، وهللا تعاىل  
  يما حيبه ويرضاه وخيمد إضرام الفئة الباغية حىت تفيء إىل أمر هللا ا. هـ. يسدد سهام األمة الساعية ف

ه لك تعلم أن (    ) هذه الطائفة تنفخ يف غري ضرم وتستسمن ذا ورم 1ومبا سطر
ريها  ري القوس بر لست حتسنه ... ال تظلمنها وأعط القوس     

  القدر خل الطريق ملن يبين املنار به ... وابرز ببزة حيث اضطرك
(أقول) وعلى هللا أتوكل أن احلق أحق أن يقال ويتبع جيب على كل فرد فرد من أفراد املسلمني أن يتنبه ملعامل دينه ويشد  
لنواجذ ويتربأ مما أحدث يف العصور األخرية مما مل يشهد الشرع الشريف   املآزر يف اقتفاء سلفه الصاحل ويعض على ذلك 

نص املتقدمون على منعه، بل رمبا أمجعوا على عدم تعاطيه وتناوله وتساهل فيه بعض املتأخرين   ستحسانه وال طلبه، بل رمبا
نة إرضاء للعامة ولنذكر نبذة  حلكم الشرعي يف ذلك أو رقة د   جهال منهم 

 _________  
اب املردود عليه برسالة  ) قوله هذه الطائفة ... إخل، أي الوهابية ومن كان على منواهلا وهي منسوبة حملمد بن عبد الوه1(

ألموات فأخذوا يهدمون ما   1210احملجوب، وكان مبدأ انتشارها حدود سنة  م منع االستمداد  يف أرض جند وأصل عقيد
  بين على القبور من القباب واستولوا على كربال واملدينة وقطعوا الطريق على احلجاج ومل تزل منتشرة يف البالد إىل اآلن 
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ارا يف أضرحة األولياء أو يف املساجد يف املواسم  من األ رة أم ال منها إيقاد املصابيح  لز مور احملظورة سواء كانت متعلقة 
ا ينتفع به ومنع ما تقدم  كما يقع عند بتونس ويف املسجد األموي بدمشق الشام، أو يف مقامات األولياء ليال، وال ساكن 

ضا، ومنها اجتماع الرجال والنساء يف املساجد خمتلطني أو يف املقابر يف املواسم أو يف مقامات  ال خالف فيه لكونه إسرافا حم 
األولياء والنساء على غاية من الزينة والطيب وتربج اجلاهلية األوىل، ومنها تعدد اجلماعات يف املساجد اليت هلا إمام راتب؛ إذ  

السادس أو السابع مبكة مث املدينة مث انتشر يف بعض اجلهات وهذا  مل يكن معهودا يف سلف األمة، وإمنا حدث يف القرن 
  ) موجب 1التعدد (

 _________  
) قوله موجب ... إخل، قال احلافظ ابن عبد الرب: أصل املنع يف هذه املسألة خوف االختالف على األئمة وردع أهل  1(

م كانوا يرغبون عن صالة اإلمام مث ذا  البدع؛ ليرتكوا إظهار بدعتهم أل مامهم، وحمصل ما يتعلق  تون بعده فيجمعون   
ن أقام هذا مبوضع من املسجد وهذا مبوضع آخر منه سواء كان التعدد   املبحث هو أن تعدد اجلماعة عند إقامة الصالة 

مجاع املسلمني ومل يقل جبوازه أحد منهم من صحت عقيدته وال م ن فسدت  بنص الواقف أو ال، فهذا ال نزاع يف حرمته 
لتأديته للتخليط وملخالفته لألحاديث الصحيحة، وإمجاع األمة من زمنه صلى هللا عليه وسلم إىل زمن حدوث هذه البدعة يف 
القرن السادس وكذا حضور مجاعتني أو أكثر يف مسجد واحد مث تقام الصالة فيتقدم اإلمام الراتب فيصلي، وأولئك عكوف 

تغلون بنحو النوافل أو العلم أو احلديث حىت انقضت صالة األول، مث يقوم الذي  من غري ضرورة تدعوهم لذلك، بل مش
يليه وتبقى اجلماعة األخرى على حنو ما ذكر كما يف احلرمني، فاألئمة جممعون أيضا على أن هذه الصالة ال جتوز وإفتاء  

ن مواضعهم كمساجد متعددة خصوصا وقد قرره ويل األمر  جلواز حمتجا    بعضهم 
ى} وقوله صلى هللا  الف لقوله تعاىل {َفَال يـَْقَربُوا اْلَمْسِجَد اْحلََراَم} وقوله تعاىل {ِمَن اْلَمْسِجِد اْحلََراِم ِإَىل اْلَمْسِجِد اْألَْقصَ خم

ذن   عليه وسلم: صالة يف مسجدي هذا مما يدل على الوحدة يف كل، وتقرير ويل األمر خالف اإلمجاع ال يلتفت إليه ومل 
رع بتعدد اجلماعة يف حال القتال الذي يعظم فيه اخلوف ويشتد اهلول وتتخالف فيه السيوف، بل أمر بقسم القوم  الشا

يزين   ليف عظيمة حمتوية على أدلة كثرية شنعوا فيها على ا مام واحد متعاقبني، وألف املانعون يف هذه النازلة  م  وصال
احلطاب، وأما الذي فيه اخلالف بني األئمة فذاك يف مسجد له إمام راتب،  غاية التشنيع حىت رجعوا عن أقواهلم انظر 

فأقيمت الصالة فيه مث بعد فراغها جاءه مجاعة أخرى فأرادوا إقامة تلك الصالة مجاعة فمذهب مالك أن الراتب إذا صلى  
خر يكره لغريه أن يصلي مجاعة أخرى قبله أو بعده  ولو أذن له الراتب يف ذلك، وإذا   يف وقته املعتاد بدون تقدم عنه وال 

نتظاره فيجوز هلم اجلمع بعده  خر عن وقته وتضرر الناس  جاء الراتب بعده فله أن يصلي مجاعة، وأما إذا تقدم الراتب أو 
أو قبله وال جيمع هو بعدهم، هذا هو مشهور مذهب مالك ومقابله املنع أو اجلواز، بل مذهب مالك حيرم حال الصالة  

ال يصلي مع اإلمام الراتب يف املسجد، بل إما أن يصلي وإما أن خيرج، وأما مذهب أيب حنيفة والشافعي وأشهب  مكث من
من املالكية فجواز اإلعادة بعد الراتب بال كراهة لقوله عليه الصالة والسالم يف رجل دخل املسجد وقد فاتته إحدى صاليت  

صدق على هذا فيصلي معه فقام رجل ممن كان صلى مع النيب فصلى معه،  العشاء معه واستقبل القبلة ليصلي: أال رجل يت
ن هذه واقعة حال حمتملة ال تنهض حجة على عدم الكراهة ا. هـ ملخصا من منح اجلليل خلامتة احملققني   وأجاب املالكية 

  شيخ مشاخينا الشيخ عليش ومن غريه. 
ه لك تعلم أن ما يشاع عن ألسنة كثري من الش افعية من نسبة جواز التعدد مطلقا حىت فيما تقدم منعه ملذهب  ومبا حرر

  الشافعي ال مستند له، وإمنا هو على حد ما قيل 
ا ... إذا قيل هاتوا حققوا مل حيققوا   يقولون أقواال وال يعرفو
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رم املكي نظرا لتعدد اجلماعة  لتفرق الكلمة اليت أمر الشارع جبمعها وحج اإلمام ابن عرفة التونسي ومل يصل مجاعة يف احل 
موع الثالث والعشرين بعد املائتني من مكتبة الشيخ    وكان حجه يف القرن الثامن، يف ا
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ا أهل   اية التدقيق يف مسائل ابتلي  ملدينة املنورة رسالة ألحد أكابر احلنفية مساها غاية التحقيق و عبد العزيز الوزير 
ا معا فلهذا مل  احلرمني ذكر فيها منع  م يصلو ملسجدين؛ أل تعدد اجلماعات إىل أن قال: وأشنع ما يكون ذلك يف الرتاويح 

يزل علماء احلق ينكرون ذلك سلفا وخلفا؛ ملا فيه من املناكر اليت ال ختفى إال على من غلب عليه اهلوى نسأل هللا إزالة  
حدثوه من رفع األصوات قبل خروج اخلطيب وبعده قبل الشروع يف  البدع واملنكرات وإظهار السنة واحلسنات، ومنها ما أ

اخلطبة، وكذا ما يفعلونه بعد الصلوات من رفع األصوات وقبل إقامة الصالة من قوهلم إىل روح املصطفى وعلى نية الشفاء  
املصلني أو مدرس   كل هذا ال سلف هلم فيه، بل نصوص الشريعة بعدم رفع األصوات يف املساجد إال خلطيب أو إمام يسمع

رة األحياء أو األموات، ومنها تقبيل األرض أمام املزور، أو تقبيل عتبته إن كان  على قدر احلاجة، ومنها االحنناء عند ز
مشهدا ومنها التمسح وإلصاق الظهر والبطن مبشاهد األنبياء واألولياء، وغري ذلك مما يفعلونه ويقصدون بذلك التربك، 

فعل ما ورد عن الشارع يف الدر املنظم البن حجر: ال جيوز أن يطاف بقربه صلى هللا عليه وسلم كما نقله  وليس التربك إال ب
م كما أمجعوا على حترمي الصالة لقربه صلى هللا عليه وسلم إعظاما له   النووي رمحه هللا تعاىل عن أطباق العلماء، وبوجه 

  كذلك أمجعوا
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ألن الطواف مبنزلة الصالة كما يف احلديث الصحيح إال يف مسائل ليست هذه منها قال احلليمي  على حرمة الطواف بقربه؛
  وغريه: من أئمتنا وغريهم يكره إلصاق الظهر والبطن جبدار القرب املكرم ا. هـ. 

التربك به جهال مبا  قال العالمة ابن حجر: وكان القياس حترميها، لكن ملا كان من شأن ذلك عند فاعله أنه ال يفعله إال لقصد
يليق من األدب اقتضى ذلك رفع احلرمة عنهم وإثبات الكراهة وال عربة بذلك القصد يف نفي الكراهة أيضا زجرا هلم عن  

لبشر، فإن  التهجم عليه مبا مل يؤذن هلم فيه، ومن مث تعني على كل أحد أن ال يعظمه إال مبا أذن هللا ألمته يف جنسه مما يليق 
، بل جماوزة الوارد من حيث هو رمبا تؤدي إىل حمذور انظر متام كالمه تستفد كثريا،  جماوزة ذل ك تفضي إىل الكفر والعياذ 

ويف اإلحياء للعالمة الغزايل: مس الشاهد وتقبيلها عادة اليهود والنصارى، وقال الزعفراين: وضع اليد على القرب ومسه  
عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أنه رأى رجال وضع يده على القرب املكرم فنهاه، وتقبيله من البدع اليت تنكر شرعا، وروي 

وقال: ما كنا نعرف هذا وال يلتفت إىل بعض من يرتخص يف مثل هذا ملا علمت من كالم من يوثق بعلمهم ودينهم وهللا 
منه تقبيل األرض، ذكره ابن مجاعة  اهلادي إىل سواء السبيل، ويف الدر املنظم أيضا يكره االحنناء للقرب الشريف وأقبح 



ولفظه: قال العلماء: إن ذلك من البدع أي القبيحة، ويظن من ال علم له أنه من شعار التعظيم وأقبح منه تقبيل األرض له؛  
ته؛  ألنه مل يفعله السلف الصاحل واخلري كله يف اتباعهم، ومن خطر بباله أن تقبيل األرض أبلغ يف الربكة فهو من جهالته وغفل

  ألن الربكة إمنا هي فيما وافق الشرع وأقوال السلف وعملهم، وليس عجيب ممن جهل ذلك فارتكبه، 
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لشعر قال السيد ولقد   مل قبحه وخمالفته لعمل السلف، واستشهد لذلك  بل عجيب ممن أفىت بتحسينه مع علمه أي لو 
  ضع اجلبهة كهيئة الساجد فتبعه العوام ا. هـ. شاهدت بعض جهال القضاة فعل ذلك حبضرة املنال وزاد بو 

وقال العالمة خليل املالكي يف مناسكه وليحذر مما يفعله بعضهم من طوافه بقربه عليه الصالة والسالم وكذلك متسحهم  
التباع له عليه السالم، وما م، وذلك كله من البدع؛ ألن التربك إمنا يكون  كانت عبادة    لبناء ويلقون عليه مناديلهم وثيا

األصنام إال من هذا الباب وألجل ذلك كره علماؤ التمسح جبدار الكعبة أو جبدار املسجد والتقبيل للمصحف وتعظيم 
املصحف قراءته والعمل مبا فيه ال تقبيله وال القيام له كما يفعله بعضهم يف زماننا، واملسجد تعظيمه الصالة فيه واحرتامه ال  

ك الورقة جيدها اإلنسان مطروحة فيها اسم من أمسائه تعاىل أو نيب أو غري ذلك ترفيعها إزالتها من  التمسح جبدرانه، وكذل
  موضع املهنة ال تقبيلها، وكذلك الويل تعظيمه اتباعه ال تقبيل يده ا. هـ. 

صلى هللا  وقال العالمة سيدي علي النووي صاحب غيث النفع بعد أن ذكر أشياء خمالفة للشرع تفعل يف حضرة الرسول 
ملصحف الشريف ويبالغ بعض العوام حىت يفعل ذلك   عليه وسلم: ومن هذا املعىن التمسح جبدار الكعبة وتقبيلها و

ا والصالة إليها والنظر إليها،   ملساجد وقبور األولياء، وليس هذا كله بتعظيم شرعي، بل التعظيم الشرعي للكعبة الطواف 
لصالة وأنواع العبادات، وتعظيم الويل االقتداء مبا كان  وتعظيم املصحف قراءته والعمل مب ا فيه، وتعظيم املسجد تعمريه 

  عليه والتضرع إىل هللا تعاىل يف الرتحم عليه ورفع 
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) وأعظم البال على هذه األمة هو ترك تعلمهم ما أمروا بتعلمه حىت يعملوا على وفق العلم، وزادوا على  1درجته ا. هـ. (
  اخلطر العظيم تعليمهم  هذا

 _________  
ر وسقوط، وعلى قدر الصعود يكون اهلبوط وال بد من حتقق 1( ) قوله وأعظم ... إخل، هو كما قال ولن يزال األمر يف إد

وقوع الوارد يف يوم ما، ومن قبض العلم يقبض العلماء والذي قدمه الشيخ حفظه هللا نقطة من حبر يف جنب الواقع من  
ن الدنيا آن ارحتاهلا، وهي ال تقوم إال على لكع بن لكع، بل ما ذكره هو معدود اآلن عند عامة من عنده شيء من البدع؛ أل

لدين من ابتداع أهل اهلدى، ولذا مل حيم حول ساحل حبر أهل الردى، ويف جواهر الشعراين عن شيخه سيدي   التمسك 
من اهلجرة فذاك وقت   460ا على نقطة مركزها إىل سنة علي اخلواص أن انتهاء سري مشس الشريعة وسلطان العمل 

استواؤها، مث مالت بعد ذلك شيئا فشيئا إىل الزوال حىت وصلت أرض العلم واجلدل من غري عمل، وال تزال الشريعة ظاهرة  
ا إىل ثالثني سنة من القرن احلادي عشر، مث خيتل نظامها األكرب وتكون كعقد انقطع سلكه فرتفع ا لرمحة، وتفقد علوم حيكم 



ا وينتشر الظلم واجلور حىت يف خواص الناس، وتكثر الدعاوى بغري حق حىت يف خواصنا   الشريعة واحلقيقة بقبض أصحا
م محر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا   وخيرجون بنفوسهم لدعوة احلق إىل غري احلق كأ

ه وعميت عيناه حبلول الشيطان ووساوس احلرمان حىت صار ال منشرة كال بل ال خيافون اآلخ رة، وكيف خياف من صمت أذ
يسمع قول احلق على لسان رسول احلق {قل هذه سبيلي أدعو إىل هللا على بصرية أ ومن اتبعين وسبحان هللا وما أ من  

اتصال من هو على احلقيقة يف انفصال  املشركني} وكيف يدعي الوصول من هو عن عبوديته الكاملة مفصول، وكيف يدعي
  ا. هـ. 

ك وتوىل هداي وهداك يف ما قاله هذا على أهل زمان سنة    1340فكيف بنا أهل زمان سنة   1030فانظر وفقين هللا وإ
خر عنهم     سنة على ما حنن عليه من اخلطر احملدق بنا واألهوال ولذا ال تؤثر فيهم معاول 310مع 

  ن يطمع يف إالنة ما برد من احلديد اإلنذار والوعيد وم
ديت حيا    لقد أمسعت لو 

ا أضاءت  ر لو نفخت    ولكن ال حياة ملن تنادي ... و
  ولكن أنت تنفخ يف الرماد 

فاالحتجاج على من رسخ من أهله يف الضالل بنحو يلزمكم نقض قواعد الفروع أو األصول؛ ألن هللا قال كذا أو كذا قال  
م ليس هلم من صبغة أهل  الرسول مع قوله لك:  دليلي قول املسيو فالن ما أراه معهم إال من قبيل العبث والفضول؛ أل

ننا مل نركم خالفتمو يف شيء مما حرمه عليكم   لشهادتني والسالم، ولذا كثريا ما حيتج علينا املسيحيون  اإلسالم إال التلفظ 
لشهادتني الدال على التصديق واإلميان قلنا هلم اإلميان كشجرة سقيها  شرعكم كما تزعمون، فإن قال قائلهم: يكفينا النطق 

ألعمال الصاحلة كي ترسخ عروقها يف الثرى وتزكو الثمرة والظالل عن األغصان، وإال فمن يضمن بقاء شجرة بدون سقي 
  ل عطب.وال ري؛ إذ ال بد يف يوم ما أن ال يبقى على وجه األرض منها شيء، وهي يف كل حني عرضة لك

  إذا العود مل يثمر وإن كان شعبة ... من املثمرات اعتده الناس للحطب
ا عليه الصالة والسالم، إمنا هو نعيق وراء األنعام ولعل آية { أيها   فاستدعاء هؤالء للوقوف على احلدود الذي جاء 

ا املوعود الذي رواه جلة الصحابة رضي  هللا عنهم كابن مسعود حني سألوه عليه  الذين آمنوا عليكم أنفسكم} هذا هو زما
ملعروف وتناهوا عن املنكر حىت إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة   الصالة والسالم عنها فقال: هلم ائتمروا 
ما الصرب فيهن كقبض على اجلمر للعامل   وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع أمر العوام، وإن من ورائكم أ

  مثل أجر مخسني رجال يعملون مثل عمله، وما أرى اآلن شيئا مفقودا من هذه اخلصال كما جزم بذلك من قال منهم 
  هذا الزمان الذي كنا حناذره ... يف قول كعب ويف قول ابن مسعود 

مجعه ... والظلم والبغي فيه غري مردود   دهر به احلق مردوده 
  ويب وتصعيدأعمى أصم من األزمان ملتبس ... فيه إلبليس تص

  إن دام هذا ومل حيدث له غري ... مل يبك ميت ومل يفرح مبولود 
ويؤيد ما ذكره العيان فإنه أقوى برهان، وها حنن بيننا وبني السالمة مراحل إذا مسينا يف جلة مي املهلكات والغموم دون 

 فعسي أن حتفك العناية ويصدق الساحل فناد نداء املضطر يف الظلمات ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني 
عليك فاستجبنا له وجنيناه من الغم وكذلك ننجي املؤمنني، اللهم إ نتوسل إليك حببيبك إنسان عني الوجود والسبب يف كل 

موجود صلى هللا عليه وسلم وعلى آله واألصحاب أن ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت  
ألقدام والنواصي، وإىل هنا  الوهاب، وارز  قنا التوفيق لألعمال الصاحلة مع اإلخالص وأمنا يوم الفزع األكرب فال نؤخذ 



تذييل األجوبة الكافية عن األسئلة الشامية كان املنتهى وذلك يف ضحوة اليوم الذي بني يوم بدء اخللق واالنتهاء، سادس 
من هجرة من أرسله هللا رمحة للعاملني صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه  عشر مجادى األوىل من سنة ألف وثالمثائة وأربعني 

ر املصرية بقلم الراجي من هللا له وألحبابه  ض األزهرية من الد حسان إىل يوم الدين وذلك جبوار الر والتابعني، ومن تبعهم 
ري التجاين    مع السالمة نيل األماين يف دار التهاين أيب القاسم بن حممد 

  ظرا يف الكتاب بعدي ... جمتنيا من مثار جهدي  
ديه يل يف ظالم حلدي    يب افتقار إىل دعاء ... 
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أبناءهم علوما ليست من الدين يف شيء، بل اعتبار نتيجة من تعاطاها املروق من الدين ومنابذة أهله فتفرقوا أيدي سبا ال  
  يلوى أحدهم على 
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خر ويضلله ويصغر عقله وما هو عليه وتعاطى من ال علم عنده أنواع العبادات واملعامالت تعاطيا اآلخر بل كل يسب اآل
لسؤال، فعبادة الكثري   غري جائز شرعا حيث قرروا أنه ال جيوز ألحد أن يقدم على فعل شيء حىت يعلم حكم هللا فيه ولو 

  حيث خالفوا ما أمرهم به على لسان  ومعاملة اجلم الغفري فاسدة شرعا مضحكة للشيطان مغضبة للرمحن
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رسوله عظيم القدر صلى هللا عليه وسلم بقوله: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ويف رواية ومسلمة أو كما قال عليه  
ا ودستورها الذ ن عادة هللا تعاىل يف كل أمة حادث عن قانو ذا الرتك اختل نظام هذه األمة جلر ي  الصالة والسالم و

أسسه هللا تعاىل هلا على لسان رسوهلا الذي أرسل إليها حيث صار املعظم من هذه األمة صفر اليدين من العلم، وغري املعظم 
نوعان، نوع عنده شيء من العلم إال أنه شابه بعقائد إما مكفرة أو مفسقة فعثوا يف األرض فسادا بدس ما هم عليه للعامة  

تنقيص من عداهم والنوع اآلخر عنده علم خالص مل خيالطه شائبة نقص إال أنه أقل مما  وتزيني ذلك هلم، مظهرين نصحهم و 
قبله، ولفساد أهل الزمان كاد أن ال يعرف إ  وإ إليه راجعون، مث سعى هذا الفريق أعين فاسد العقيدة يف إغواء هذه  

ا من عنده مبادئ الدين، و  م من العلم خراب وهم إىل  األمة بفتاويهم الباطلة شرعا، يدرك بطال س أفئد لكن بثوها أل
م   الشر أهدى من القطا وإىل اخلري أضل من الغراب فقبلوها منهم وأثنوا عليهم خريا، ومدحوهم وجعلوهم أئمة يقتدى 

مبستندات   منها لبس الربنيطة وأكل امليتة وحتليل الر قليله وكثريه عند بعضهم وقليله عند بعض منهم آخر واستندوا لذلك
ال تسمن وال تغين من جوع عند هللا تعاىل وعند علماء الدين، واستحلوا القمار املسمى عندهم  نصيب إذا كان يصرف ما  

مليسر أو عام يف كل حمظور كاخلمر  حتصل منه يف الرب وإال فال جيوز، وينبغي أن يستفهم من هؤالء هل هذا املبيح خاص 
  أريد صرف ما يتحصل من ذلك يف أنواع الرب، فإن قالوا خاص سئلوا عن الفرق بني احملظوراتوالز والغصب والسرقة إذا 
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طل عند مجيع العقالء، وإن قالوا عام سئلوا أيضا لذلك مستند من الشارع خصص   وال فرق؛ فيلزمهم التحكم، وهو 
لغصة، فإن احملظورات مبا ذكرمت وهو صرف ما يتحصل منها يف أنواع الرب كما خ الضطرار إليها واخلمر  صص حظر امليتة 

قالوا: نعم قلنا هلم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني، وال برهان هلم البتة وهم كاذبون إن ادعوه، وإن قالوا: ال مستند لنا من  
لدين يعرفها الصاحل والطاحل الشرع، وإمنا هو شيء استحسنته عقولنا ومثرته ظاهرة لدينا، قلنا هلم: خالفتم قاعدة من قواعد ا

ليقني فبؤمت  رزمت رب العاملني، حيث أحبتم ما حرمه عليكم  وهي درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل، وبنتم عن الدين، و
مثكم وإمث األريسيني الذين اتبعوكم، فيلزمكم إن كنتم من قبل مؤمنني أن تتنصلوا من ذلك وتعلنوه لدى الكافة، وترجعوا  

رب العاملني؛ وإال فالويل لكم والدمار والعار يلحقكم يوم القيامة هو أشد عار، و أيها املؤمنون اطلبوا ما كلفكم به رب   إىل
العاملني، واعملوا به تنالكم سعادة الدارين، وختلصوا من ربقة الغاوين شياطني اإلنس واجلن يف الدين وبذلك يرجع إليكم  

أعلى من القلب واإلكليل، وتنقطع رغبة الغري فيكم وتنالوا منتهى العز املطلوب لديكم،   شرفكم األثيل وترتقوا منصة هي
لنجوم الرامجة لكل معاند، فسد متبع آراء الكافرين منابذ ملا عليه   وهنا انتهى ما يسره من بين السماء بغري عمد وزينها 

يان، وأطلب منهم الصفح عما وجدوه فيما كتبته من  كافة املؤمنني مث أين أعرتف بعجزي وقصوري لدى أهل املعرفة والب
اخلطأ والنسيان؛ ألن ذلك وصف الزب لكل إنسان مل حيفظ من قبل مالك األمر والشأن وأمحد هللا تعاىل على إمتام ذلك  

  وأطلب من هللا أن ينفعين به وكل
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لعاملني الذي لواله ما تبني لبس من يقني، وعلى آله من تلقاه بقلب سليم، إنه رؤف رحيم، وأصلي وأسلم على من هو رمحة ل
وأصحابه الذين شادوا من بعده قواعد الدين، وجاهدوا كل من أراد اخلروج قيد شرب عن سبيل املؤمنني، وعلى من تبعهم  

ي احلجة  حسان إىل يوم الدين، وكان الفراغ من ذلك ضحوة اليوم الذي بدأ هللا فيه اخللق املوافق لستة وعشرين من ذ
رئ الربية.    احلرام عام ألف وثالمثائة وسبعة وثالثني هجرية على صاحبها أزكى الصالة وأعطر السالم والتحية من ربنا 
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َهْر} على خصوص سائل  يف القرآن مرادا منه ا لفقري أو ملسكني ومحله ما ورد من ذلك يف قوله تعاىل {َوَأمَّا السَّاِئَل َفَال تـَنـْ
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