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 الم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.الس
 . أحسن هللا إلیك طالب:

، ینرب العالمین، وصلى هللا وسـلم و�ـارك علـى نبینـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـالحمد هلل 
 أما �عد، 

�ـع لنـوع الراافیقول العالمة اإلمام الشاطبي استكماًال لما توقفنا عنده في المسألة العاشرة تحـت 
  في بیان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشر�عة:

لها  ل أن ُینظر إلى �ل خارقة صدرت على یدي أحد، فإن �ان"فصل: ومن الفوائد في هذا األص
ومعجزاتـه فهـي صـحیحة، و�ن لـم �كـن لهـا  -علیـه الصـالة والسـالم-أصل في �رامـات الرسـول 

ــدي  ــى ی ــیس �ــل مــا �ظهــر عل ــرأي أنهــا �رامــة؛ إذ ل ــادئ ال ــر صــحیحة، و�ن ظهــر بب أصــل فغی
لــك نهــا مــا ال �كــون �ــذلك. و�یــان ذاإلنســان مــن الخــوارق �كرامــة، بــل منهــا مــا �كــون �ــذلك وم

قـد تصـدر  �المثال: أن أر�اب التصر�ف �الهمم والتقر�ات �الصناعة الفلكیـة واألحكـام النجومیـة،
عنهم أفاعیل خارقة، وهي �لهـا ظلمـات �عضـها فـوق �عـض، لـیس لهـا فـي الصـحة مـدخل، وال 

فــدعاء النبــي منبــع؛ ألنــه إن �ــان ذلــك بــدعاء مخصــوص،  ملسو هيلع هللا ىلصیوجــد لهــا فــي �رامــات النبــي 
ب، لم �كن على تلك النسبة، وال تجري فیه تلـك الهیئـة، وال اعتمـد علـى قـران فـي الكواكـ ملسو هيلع هللا ىلص

اللجـأ و وال التمس سعودها أو نحوسها، بل تحرى مجرد االعتماد على َمن إلیه یرجـع األمـر �لـه 
بـي  أصـبح مـن عبـادي مـؤمن«إلیه، معرًضا عـن الكواكـب وناهًیـا عـن االسـتناد إلیهـا؛ إذ قـال: 

 .الحدیث »و�افر
جتمـاع و�ن تحرى وقًتا أو دعا إلى تحر�ه، فلسبب بريء من هذا �له: �حدیث التنزل، وحدیث ا 

عنـــي أالمالئكـــة طرفـــي النهـــار، وأشـــباه ذلـــك. والـــدعاء أ�ًضـــا عبـــادة ال ُیـــزاد فیهـــا وال یـــنقص؛ 
ال  عیـة التـي�ـذلك األدالكیفیات المستفعلة والهیئات المتكلفة والتي لم ُ�عهـد مثلهـا فیمـا تقـدم، و 

السـلف و  -علیه الصـالة والسـالم-تجد مساقها في متقدم الزمان وال متأخره، وال مستعمل النبي 
قـل �َ الصالح، والتي ُروعي فیها طبائع الحروف في زعم أهـل الفلسـفة ومـن نحـا نحـوهم ممـا لـم 

لنقـل، ك غیر ثابت ا�ه غیرهم. و�ن �ان �غیر دعاء �تسلیط الهمم على األشیاء حتى تنفعل، فذل
 وال تجد له أصًال؛ بل أصل ذلك حال حكمي وتدبیر فلسفي ال شرعي. 

اهًرا ظـهذا و�ن �ان االنفعال الخارق حاصًال �ه، فلیس بدلیل على الصـحة، �مـا أنـه قـد یتعـدى 
ه؛ بـل �القتل والجرح؛ بل قد یوصل �السحر والعین إلى أمثال ذلك، وال �كـون شـاهًدا علـى صـحت

 .ه"محض، وهذا الموضع مزلة قدم للعوام ولكثیر من الخواص، فلتنبه ل صرف وتعدٍّ هو �اطل 
نــــا محمــــد وعلــــى آلــــه الحمــــد هلل رب العــــالمین، وصــــلى هللا وســــلم و�ــــارك علــــى عبــــده ورســــوله، نبی

 أما �عد، ، وأصحا�ه أجمعین
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تخیـــیالت فـــي �المـــه علـــى الخـــوارق والمعجـــزات والكرامـــات وال -رحمـــه هللا تعـــالى-فیقـــول المؤلـــف 
لیـاء والمخارق الشیطانیة، شیخ اإلسالم له �تاب �فرق بدقة بین هذه األمور واسمه: الفرقان بین أو 

و الــرحمن وأولیــاء الشــیطان. الســنن اإللهیــة جار�ــة علــى وتیــرة واحــدة، ال تتغیــر وال تتبــدل؛ هــذا هــ
 ار محرقـة، لكـن هللاألصل، لكن قد ُتخرق هذه السنن معجزة لنبي أو �رامة لولي. فاألصـل أن النـ

-جعلهــا علــى إبــراهیم بــرًدا وســالًما. واألصــل أن العصــا جمــاد ال تتحــرك، ولكــن هللا قلبهــا لموســى 
ولكــن حصــل شــيء مــن ذلــك ، -جــل وعــال-واألصــل أن اإلحیــاء واإلماتــة بیــد هللا  .-علیــه الســالم

 .-علیه السالم -على ید عیسى
علـى یـد نبـي یـدعي النبـوة؛ وتسـمى معجـزة حینئـذ،  فالمقصود أن خرق السنن اإللهیة ال �كـون إال 

الـــولي، علـــى مـــا تقـــدم ِذ�ـــره، و�ن �انـــت قـــد تحصـــل  -جـــل وعـــال-أو �رامـــة لـــولي یثبـــت لهـــا هللا 
وال تحصل لمن هو فوقه �المرتبة؛ ألنها لیست داللة علـى أنـه أفضـل عـن غیـره �ـاطراد،  ،لشخص

ارق هـذا الفـارق بینـه و�ـین مـا ُیـدعى مـن الخـو  وذاك ال �حتاج إلیها، ومع ،لكن هذا قد �حتاج إلیها
و�نمــا هــي مخــارق شــیطانیة  ،علــى ألســنة مــن ُعــرف �مخالفــة الكتــاب والســنة هــذه لیســت �رامــات

 وتلبیسات إبلیسیة، و�ن ادعاها مـن ادعاهـا أنهـا �رامـات ألولیـاء، العبـرة �ـالولي عـرض عملـه علـى
 الكتاب والسنة. 

 عـد النـاس عـن الكتـاب والسـنة، وهنـاك �تـب فـي �رامـات األولیـاءكثیر ممن ُتدعى له الوال�ة هـو أ�
 أن في مجلدات، منها ما ُطبع في مجلدین �بار، �عني لو ُطبع �الطبعات الحدیثـة مثـل هـذا �مكـن

 یز�د على عشرة، وهي �لها دعاوى وأعمال شیطانیة �ستعین بها هذا الـذي ادعیـت لـه الوال�ـة؛ ألن
. فالفـارق بـین مـا �حصـل -علیـه الصـالة والسـالم- وعن رسوله عمله على خالف ما جاء عن هللا

من الكرامات، المعجزة هذه مقرونة بدعوى النبوة، ال �مكن أن �حصـل مـا �خـرق العـادة مـع ادعـاء 
النبــوة؛ ألنــه �حصــل اللــبس علــى النــاس بهــذا لــو حصــلت هــذه مــا یدعیــه الشــخص مــع أنــه یــدعي 

ة للنـــاس لـــبس ولـــم �ســـتطیعوا أن �فرقـــوا بـــین الـــدعوة النبـــوة ولـــیس بنبـــي حقیقـــة هـــذا حصـــل �النســـب
الصحیحة من الباطلة. ما �حصل على یـد غیـر األنبیـاء قـد �حصـل مـا �خـرق السـنة اإللهیـة، فـإن 
كانـــت علـــى یـــد مـــن عملـــه موافـــق للكتـــاب والســـنة فهـــي �رامـــة، وحصـــلت لألولیـــاء مـــن الصـــحا�ة 

ى یـد مـن عملـه مخـالف لمـا جـاء عـن والتا�عین فمن �عدهم، وسبق ذ�ر شـيء منـه. و�ن �انـت علـ
كـون تمن الشیاطین تستدرج بها هذا اإلنسان، �مـا أنهـا  -نسأل هللا العافیة-هللا وعن رسوله، فهذه 

 سبًبا لضالل غیره على یده. 
ل هناك أمور مستحدثة �حتـار فیهـا العقـل، مـدة ثـم تتبـین حقیقتهـا، والنـاس أعـداء لمـا �جهلـون، فـأو 

 محیر تجد أهل التحري والتوقف یتوقفون فیه، وأهل العجلة �حكمون علیه. ما �حصل هذا األمر ال
على �ل حال: أول ما ُصنعت الساعة وصارت تتحـرك بدقـة وتضـبط األوقـات، حصـل مـا حصـل 
من الكالم فیها، وهكذا سائر االختراعـات، وهنـاك أمـور تخییلیـة وتمو�ـه علـى أعـین النـاس تحصـل 
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الكیمیــاء وحقیقتهــا فــي الســابق تختلــف عــن حقیقتهــا الموجــودة  علــى یــد مــن یتعامــل مــع الشــیاطین.
اآلن. ضرب من السحر، تقلب الجواهر إلى أضدادها، تكلم علیها أهل العلم. �عض األلعاب التـي 
توجــد علــى یــد مــن ُیــدعى لــه االحتــراف، وهــي فــي الحقیقــة اســتعانات �شــیاطین ال حقیقــة لهــا، مــع 

لمین و�شــاهدها فئــام مــن النــاس علــى أنهــا خفــة واحتــراف األســف أنهــا ُتقــر فــي �عــض بلــدان المســ
وتحصل �االكتساب، وهي في الحقیقة اسـتعانة �شـیاطین و�ضـالل للنـاس؛ ألنـك تجـد اإلنسـان هـذا 
الذي ُیدعى له الخفة واالحتراف �طیر، وأحیاًنا یتعلق �السقف، وأحیاًنا �خرج من جیبـه شـيء �مـوه 

 .�ه على الناس وهو في الحقیقة ال شيء
فـي �عـض المجتمعـات اإلسـالمیة، وتشـاهد  -مـع األسـف-فالمقصود أن مثل هذه موجودة ومقـررة 

على أنها حر�ات احترافیة تحصـل أو تُـدرك �ـالتمر�ن. ال شـك أن المـران لـه نصـیبه ولـه، و�ختلـف 
ة عانلكن �حدود ما �طیقه البشر، أما ما ال �طیقونه فهذا ال شك أنه استعانة و�  ،المتمرن عن غیره

 من الشیاطین، نسأل هللا السالمة والعافیة.
ت "ومن الفوائـد فـي هـذا األصـل أن ُینظـر إلـى �ـل خارقـة صـدر �قول:  -رحمة هللا علیه-المؤلف 

، قــد ومعجزاتــه فهــي صــحیحة" ملسو هيلع هللا ىلصعلــى یــد أحــد، فــإن �ــان لهــا أصــل فــي �رامــات الرســول 
ان إلـى مكـان، �مـا �حصـل �حصل إلنسان أن �ستعین �شیاطین وهؤالء الشیاطین �حملونه من مك

و�رجــع إلــى أهلــه  ،مـن �عــض أولیــاء الشــیطان مــن أنـه ُ�حمــل یــوم عرفــة و�شــهد الموقـف مــع النــاس
 �ضحي معهم.

 وتحتــاج إلــى شــيء مــن التمییــز ،والمســألة دقیقــة -رحمــه هللا-لــو قلنــا �ــالكالم الــذي قالــه المؤلــف 
. طیـب، تـه فهـي صـحیحة"ومعجزا ملسو هيلع هللا ىلص"فـإن �ـان لهـا أصـل مـن �رامـات الرسـول بدقة، �قـول: 

الرسول ُأسـري �ـه مـن المسـجد الحـرام إلـى المسـجد األقصـى، فـال مـانع أن ُ�سـرى �الشـخص  :نقول
مــن الر�ــاض إلـــى األمــاكن المقدســـة وُ�رجــع �ـــه فــي قـــوم! �عنــي هـــل الضــا�ط الـــذي ذ�ــره المؤلـــف 

�انـت  منضبط؟ هذا لیس �منضبط، لكن ینبغي أن ینظر إلى هذا الشخص الذي ادعـى ذلـك، فـإن
فــه واحتــاج إلــى مثــل هــذه الكرامــة مــن أجــل إقنــاع مــن �خال ،لــه الوال�ــة الحقــة لعملــه �الكتــاب والســنة

قـال: �ـا  -رضـي هللا عنـه-و�عارضه من أجل الدعوة ومصلحة الدعوة ال لمصلحة خاصـة، فعمـر 
 سار�ة الجبل، و�ینه و�ینه مفاوز.

، أنــا أقــول: الضــا�ط أي أنهــا �رامــة""و�ن لــم �كــن لهــا أصــل فغیــر صــحیحة، و�ن ظهــر ببــادئ الــر 
الدقیق أن ُینظر في عمل الشخص وفي إخالصه، هل عمله موافـق للكتـاب والسـنة؟ وهـو مخلـص 

وأصحا�ه؟ فال  -علیه الصالة والسالم-على ما �ان علیه النبي  وماشٍ  -جل وعال-في عمله هلل 
ذلـك ومـن التـا�عین عنـد  مانع من أن تقع على یده الكرامة، وحصل لجمع من الصـحا�ة شـيء مـن

احتیاجهم إلـى ذلـك، و�ن �ـان عملـه مخالًفـا لمـا جـاء عـن هللا وعـن رسـوله فلیسـت �كرامـة، بـل هـي 
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اســـتدراج و�عانـــة واســـتعانة �الشـــیاطین، إًذا لـــیس �ـــل مـــا �ظهـــر علـــى یـــدي اإلنســـان مـــن الخـــوارق 
 �كرامة.

هـا هـا مـا �كـون �ـذلك ومن"إذ لیس �ل ما �ظهر على یدي اإلنسان من الخـوارق �كرامـة، بـل من
 ة الفلكیـةما ال �كون �ذلك. و�یان ذلك �المثال: أن أر�اب التصـرفات �ـالهمم والتقر�ـات �الصـناع

 معنــى مــا، هــؤالء الــذین یتصــرفون �ــالهمم، واألحكــام النجومیــة، قــد تصــدر عــنهم أفاعیــل خارقــة"
د هـذا العمـل، وحینئـذ ال بـ؟ هي في نهایتها شیاطین، لكنه یـدعي أنـه انصـرف �كلیتـه إلـى "�الهمم"

 أن یتحقق على ید�ه، لكنه مع ذلك في واقعه استدراج شیاطین.
 السـتعانة. نعـم. ا"التقر�ات �الصناعة الفلكیة واألحكام النجومیة قـد تصـدر عـنهم أفاعیـل خارقـة"

 واالعتقــاد �ــالنجوم واألفــالك، هــي فــي حقیقتهــا اســتعانة �الشــیاطین الــذین یوصــلونهم قــد یوصــلونهم
رحمــه هللا -لــى شــيء ممــا �خفــى علــى عمــوم النــاس، وهــذا مــن االبــتالء، قــد رأى شــیخ اإلســالم إ

أن اإلنســان قــد یــدعو شــخص وهــو فــي قبــره فُیــرد علیــه، ثــم یــزعم أن الــذي رد علیــه هــذا  -تعــالى
ووعده �قضاء حاجته، والذي رد علیه شـیطان. وفـي هـذا األمـر دقـة وخفـاء، حتـى إن شـیخ  ،الولي

و�ظهــر �صــورته و�ضــل النــاس، وذ�ــر أنــه  ،إن الشــیطان قــد یتلــبس بــبعض األولیــاء :اإلســالم قــال
حصــل لــه شــيء مــن ذلــك وأنــه جــاءه مــن �قــول: أنــت قلــت لنــا �ــذا، قــال: مــا قلــت لكــم. فالشــیطان 

ـــى اإلنســـان أن یتمســـك -جـــل وعـــال-لإلنســـان عـــدو، فلیتخـــذه اإلنســـان عـــدو�ا �مـــا أمـــره هللا  ، وعل
د قـو�ال إن انساق وراء هذه األوهام وهذه األمـور لـن �فیـق حتـى یـرى أنـه  و�عتصم �الكتاب والسنة،

 تلبس �الشرك األكبر، نسأل هللا السالمة والعافیة.
"وهــي �لهــا ظلمــات �عضــها فــوق �عــض، لــیس لهــا فــي الصــحة مــدخل، وال یوجــد لهــا فــي قــال: 

عیة ثم �حصل ؛ ألنه إذا �ان ذلك بدعاء مخصوص، إن �ان یدعو أدمنبع" ملسو هيلع هللا ىلصكرامات النبي 
لـم �كـن علـى تلـك النسـبة، �عنـي مـا ُذكـر أن  -علیه الصـالة والسـالم-له ما �حصل، فدعاء النبي 

فـــي األدعیـــة النبو�ـــة: اللهـــم اجعلنـــي أمشـــي علـــى المـــاء، أو أمشـــي علـــى الجمـــر، أو أطیـــر علـــى 
نسـان الهواء؛ هذا �له اعتـداء. ومـا �حصـل مـن الر�اضـات التـي �سـمونها �أسـماء عصـر�ة، وأن اإل

ـــه مـــن هـــذا النـــوع. واإلشـــكال أنهـــا تؤخـــذ لهـــا  ـــى الجمـــر وال �ضـــره؛ هـــذا �ل ـــه أن �مشـــي عل �إمكان
تراخیص رسمیة، و�زاولها �عض من قد یزاولها �عض من ینتسب إلى العلم، وهي في حقیقتهـا مـن 

هــذه  -علیــه الســالم-هــذا النــوع. الســنة اإللهیــة أن النــار محرقــة، هــذه المطــردة، ُخرمــت إلبــراهیم 
إنـي وصـلت إلـى منزلـة ُتخـرم لـي  :السنة، فهل �ستطیع اإلنسان ممن یزاول هذه األعمال أن �قـول

 .كون مثل إبراهیم؟ �هللا المستعانالسنة اإللهیة فأ
  ما ورد......... طالب:

 دهون دهون، أدهنة.
 ........ طالب:
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 ما ُخرقت. ،ما ُخرقت
 ........ طالب:

 ولها موانع. ،ابال ال، هذه موانع، السنة لها أسب
 ........ طالب:

 ، هذه موانع من نفوذ النار إلى البدن.نعم
ل حصـأم ، �عني إذا اقتـرن الكو�ـب الفالنـي �ـالفالني حصـل �ـذا "والعتمد على قران في الكواكب"

 .-علیه الصالة والسالم-كذا، ال ما حصل منه 
علیـــه الصـــالة -لرســـول ، هـــذا صـــنیع المنجمـــین ولـــیس �صـــنیع ا"واللـــتمس ســـعودها أو نحوســـها"

 ومن یتبعه. -والسالم
جـل  -، بـل اعتمـد علـى التو�ـل علـى هللا"بل تحرى مجرد االعتماد على َمن إلیه یرجع األمر �لـه"

 .-وعال
ل لما انفتـ -علیه الصالة والسالم-النبي  "معرًضا عن الكواكب وناهًیا عن االستناد إلیها؛ إذ قال"

؟ قــال: -جــل وعــال-أتــدرون مــاذا قــال هللا «نــزل، قــال:  مــن صــالة الصــبح إثــر ســماع إثــر المطــر
أصــبح مــن عبــادي مــؤمن بــي و�ــافر، فمــن قــال: ُمطرنــا �فضــل هللا ورحمتــه؛ فهــو مــؤمن بــي �ــافر 

 ، نسأل هللا العافیة.»�الكو�ب، ومن قال: ُمطرنا بنوء �ذا و�ذا؛ فهو �افر بي مؤمن �الكو�ب
ــا أو دعــا إلــى تحر�ــه، ــه: �حــدیث التنــزل، "الحــدیث، و�ن تحــرى وقًت  فلســبب بــريء مــن هــذا �ل

بت . �عني إن تحرى وقت جاء فیه نص وأجیوحدیث اجتماع المالئكة طرفي النهار، وأشباه ذلك"
دعوتـه، فلـیس مـن هــذا البـاب؛ ألنـه دعــا بـدعاء موافـق لمــا جـاء عـن هللا وعــن رسـوله، وعـن األقــل 

أجیبـت، وتحرى وقًتا مناسًبا ُتستجاب فیه الـدعوة؛ ف لیس فیه مخالفة وال فیه اعتداء وال قطیعة رحم،
 لیس من هذا النوع.

لمســتفعلة "والــدعاء أ�ًضــا عبــادة ال ُیــزاد فیهــا وال یــنقص؛ أعنــي الكیفیــات ا. قــال: "وأشــباه ذلــك"
اء ي أن الـدع، �عنـ"ال یـزاد فیهـا وال یـنقص". والهیئات المتكلفة والتـي لـم ُ�عهـد مثلهـا فیمـا تقـدم"

ة، في أو اجتهـادي علـى أال �ـأتي إلیـه �كـون فیـه مخالفـة؟ األذ�ـار التعبد�ـة هـذه توقیفیـهل هو تـوقی
واألذ�ــار التــي ُر�طــت �أســباب واألدعیــة المر�وطــة �أســبابها هــذه اجتهاد�ــة. �عنــي هــل ُحفــظ عــن 

ــا -علیــه الصــالة والســالم-الرســول   أنــه قــال: اللهــم ارزقنــي امــرأة صــالحة أو دا�ــة عمالجــة أو بیًت
إن اإلنســان ممنــوع مــن هــذا الــدعاء؟ هــو �حاجــة إلــى هــذه  :أو شــیًئا مــن هــذا؟ هــل نقــول فســیًحا

أي شــيء، حتــى شســع النعــل إذا انقطــع  -جــل وعــال-األشــیاء فــدعا بهــا، وقــد ُأمرنــا أن نســأل هللا 
 أن �عین على إصالحه. -جل وعال-نسأل هللا 

عــن  ي عمــا قعــده الشــرع وحــده، ال، �عنــ"والــدعاء أ�ًضــا عبــادة ال یــزاد فیهــا وال ُیــنقص"فقولــه: 
 األلفاظ التي ُترتب على أسباب تقال عند وجودها.



 
 

 

 
 
 

٧  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٧ 

علیـه - "و�ذلك األدعیة التـي ال تجـد مسـاقها فـي متقـدم الزمـان وال متـأخره، وال مسـتعمل النبـي
 ،ة، نعم هناك تر�یبات وأدعیة ُركبت ورتبت على أنهـا مشـروعوالسلف الصالح" -الصالة والسالم
لها، و�ذا نظرت في مفرداتها وجدت ما فیها شيء، لكن التعبـد بهـا علـى هـذا النسـق وهي ال أصل 

 وهذه الكیفیة أو في هذا الزمان أو في هذا المكان هو المحظور.
 "والتــي ُروعــي فیهــا طبــائع الحــروف فــي زعــم أهــل الفلســفة ومــن نحــا نحــوهم ممــا لــم َ�قــل �ــه

 ســیما إذا اقتــرن التصــوف �الفلســفة، �مــا هــي ، نعــم الفالســفة لهــم طر�قــه فــي أدعیــتهم، الغیــرهم"
طر�قة أبي حامد الغزالـي ومـن نحـا نحـوه، فـإن هـذه قـد �حـدث فیهـا مـن البـدع الشـيء الكثیـر؛ ولـذا 

 �جدون في اإلحیاء إحیاء علوم الدین �ثیر من هذا النوع مما لم یرد �ه دلیل.
عضـهم ، �لك غیـر ثابـت النقـل""و�ن �ان �غیر دعاء �تسلیط الهمم على األشیاء حتى تنفعـل، فـذ

یرى �حول �عض األشیاء على حد زعمه �االتجاه إلیه �صرف الهمة نظیر ما �قع مـن العـائن، إذا 
 -جل وعـال-اتجهت همة صاحب النفس الدنیئة الردیئة الشر�رة إلى شيء وأصابته عینه �إذن هللا 

شيء إلـى شـيء. و�ـل هـذا مـن ونحول المادة من  ،و�تقدیره، هم �قولون: نحن نفعل أكثر من ذلك
 تصرفات الشیاطین، واإلنسي الذي �قول هذا الكالم مجرد واجهة.

ه، �ـ"بل أصل ذلك حال حكمي وتدبیر فلسفي ال شرعي. هذا و�ن �ـان االنفعـال الخـارق حاصـًال 
 ، �عني لو ُوجد من �قلب هذا الحجر ذهب أو فضة، أو هذه المادة �ـذافلیس بدلیل على الصحة"

 إن الواقـع والحـس �شـهد بـذلك؟ نقـول: :فهذا لیس بدلیل صحیح �عتمد علیه. قد �قول قائلأو �ذا؛ 
 إن الواقع والحس قد �خیل إلیـه مـا لـیس �حقیقـة، و�ذا �انـت اآلالت آالت التصـو�ر تنقـل مثـل هـذه

التخییالت، فكیف �العین المجردة؟ �عني آالت التصـو�ر تنقـل هـذه التخیـیالت. وشـخص وهـو مـن 
التقر�ـر للتحـذیر مـن هـذا العمـل، الصـحف  تم ذهب إلى دولة شرقیة لیعالج عینیـه، ونشـر أهل العل

 وال ،إنه ُذكر له طبیب �عالج من العمى فـي الفلبـین، وذهـب إلیـه هـذا، �قـول: دخلنـا مـع �ـاب :قال
لـئال نلتقـي �األشـخاص الـذین هـم فـي االنتظـار فنخبـرهم  ؛نستطیع الرجوع إلیه نخرج من �اب آخـر

فأدخــل آلــة وأخــرج العــین �املــة ووضــعها علــى الطاولــة  ،ل. �قــول: أجلســني علــى �رســي�مــا حصــ
-والثانیــة �ــذلك، ثــم وضــع مــا وضــع ثــم أعادهمــا مــن دون عملیــات ومــن دون شــيء، ثــم قلــت لــه 

، ثم قلت له: إن ظهري فیه ألم، فجاء �المشرط فشرطه بدون دم و�ـدون -والذي معه �صور الواقع
 مسحه بیده فالتحم.  شيء، وصاحبه �صور، ثم

هـذه أعمـال شـیطانیة، فــإذا �انـت مثـل هــذه األعمـال قـد تخفـى علــى هـذه اآلالت وتصـورها، فكیــف 
و�فعــل فــي األعیــان مــا  ،�ــالعین المجــردة؟ وهــذا ممــا یؤ�ــد قــول الجمهــور فــي أن الســحر لــه حقیقــة

مــا هــو  ومنــه ،خییــلالحقیقــة أن منــه مــا هــو تمجــرد تخییــل. و  :�فعــل، خالًفــا للحنفیــة الــذین �قولــون 
 حقیقة.
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ن ، وال �كـو"كما أنه قد یتعدى ظاهًرا �القتل والجرح؛ بل قد یوصل �السحر والعین إلى أمثال ذلك
 محـض، وهـذا الموضـع مزلـة قـدم للعـوام ولكثیـر شاهًدا على صحته؛ بل هـو �اطـل صـرف وتعـدٍّ 

 ،ةلتــي ُیــدعى فیهــا الخفــ. �عنــي فلتتنبــه لــه. نعــم، فــي �ثیــر مــن األمــور امــن الخــواص، فلتنبــه لــه"
و�نــازع فیهــا النــاس �عضــهم �عًضــا، هــذه األمــور �جــب منعهــا والحكــم علــى جمیعهــا �ــالتحر�م؛ ألنــه 
و�ن �ـان هنــاك فـي �عــض القضــا�ا شـوب صــحة وصـواب، إال أنــه إذا التــبس الحـق �الباطــل وجــب 

 منع الجمیع، �جب منع الجمیع. 
 .نعم

حذر و�شر، وأنذر وندب، وتصـرف �مقتضـى  ملسو هيلع هللا ىلصي "فصل: ومنها أنه لما ثبت أن النب طالب:
مـن  الخوارق من الفراسة الصادقة واإللهام الصـحیح، والكشـف الواضـح والرؤ�ـا الصـالحة؛ �ـان

فعل مثل ذلك ممن اختص �شيء من هذه األمـور علـى طر�ـق مـن الصـواب، وعـامًال �مـا لـیس 
م ه زائـًدا إلـى مـا تقـد�خارج عن المشروع، لكـن مـع مراعـاة شـرط ذلـك، ومـن الـدلیل علـى صـحت

 .أمران"
لكن ینبغي أن �قید هذا �من �ان عمله �مقتضى ما جـاء عـن هللا وعـن رسـوله، �كـون قدوتـه النبـي 

، وال �حیــد فــي ذلــك عــن ذلــك الصــراط المســتقیم قیــد أنملــة؛ ألنــه إذا حــاد -علیــه الصــالة والســالم-
أن �جـد نفسـه خارًجـا عـن الصـراط عوقب �ما هو أشد منه، ثم �عاقب مرة ثانیة �مـا هـو أشـد، إلـى 

م ثــ، ًال هســ ائً �الكلیــة؛ وهــذا مــا حصــل لكثیــر ممــن تُــدَّعى لــه الوال�ــة، تجــده فــي أول األمــر �قــول شــی
د ینساق وراءه فیعاقب �ما هو أشـد. �عنـي مثـل مـا قلنـا مـراًرا: ممـن تُـدعى لـه الوال�ـة وصـل إلـى حـ

ن ُتــدعى لــه الوال�ــة و�عــادى و�ــوالى مــن ســبحان ر�ــي األســفل! وتــدعى لــه الوال�ــة، وممــ :�قــول فیــه
 نیــأ ،وتــنطمس البصــائر والقلــوب! ولــي مــن أولیــاء هللا ،أجلــه مــن قــال: أال بــذ�ر هللا تــزداد الــذنوب

ن إن هذه أول �لمـة قالهـا؟ لـو �قولهـا قبـل أن �شـتهر أمـره بـی :عند أتباعه؟ وهل �مكن أن �قال وه
 ،لكنــه �التــدر�ج ضــحك علــى النــاس شــیًئا فشــیًئاأتباعــه �ــان ُ�قتــل لــو قــال: ســبحان ر�ــي األســفل، 

 . حال، نسأل هللا السالمة والعافیةإلى أن وصل إلى هذه ال ،وعوقب �ما هو أشد
رشـاًدا، قد عمل �مقتضـى ذلـك أمـًرا ونهًیـا، وتحـذیًرا وتبشـیًرا و� ملسو هيلع هللا ىلص"أحدهما: أن النبي  طالب:

 حكمهـم فـي ذلـك حكمـه، شـأن مع أنه لم یذ�ر أن ذلك خاص �ه دون أمته، فدل على أن األمة
 .كل عمل صدر منه ولم یثبت دلیل على االختصاص �ه دون غیره"

ْم ِفــي {َلَقــْد َ�ــاَن َلُكــألن األصـل االقتــداء، فهــو األســوة وهــو القـدوة، و�ــل مــا �صــدر عنــه �قتـدى �ــه: 
ِ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة} علیـه  -اصـهاختص ، لكـن إذا دل الـدلیل علـى]، هـذا األصـل٢١[األحزاب:  َرُسوِل للااَّ

 . ذا األمر فإنه ال �جوز أن ُیتعدىبه -الصالة والسالم
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 نـذارة التـي"و�كفي من ذلك ما ترك �عده في أمته من المبشرات، و�نما فائدتها البشارة وال طالب:
ي رؤ�ـاه لعبـد هللا بـن عمـر فـ -علیـه الصـالة والسـالم-یترتب علیها اإلقدام واإلحجام. وقـد قـال 

 .ة"، فلم یزل �عد ذلك �كثر الصال»نعم الرجل أنت لو تكثر الصالة«ا له: الملكین وقولهم
 -هللا لــو �ــان �قــوم مــن اللیــل، فكــاننعــم الرجــل عبــد «: -علیــه الصــالة والســالم-وجــاء مــن قولــه 
 .  »ال ینام من اللیل إال قلیالً  -رضي هللا عنه

ن و �ـان �كثـر الصـالة مـإن عبد هللا رجل صالح ل«: ملسو هيلع هللا ىلص"وفي روا�ة: فقال رسول هللا  طالب:
حــب إنــي أراك ضــعیًفا، و�نــي أحــب لــك مــا أ«ألبــي ذر:  -علیــه الصــالة والســالم-، وقــال »اللیــل

 ."»لنفسي، ال تأمَّرن على اثنین، وال تولَّین مال یتیم
لكن هل هذا مما هـو �صـدد الحـدیث عنـه؟ �عنـي لـو �ـان الحـدیث عـن أمـر مسـتقبل مغیـب صـار 

، "»إنـي أراك ضـعیًفا، و�نـي أحـب لـك مـا أحـب لنفسـي«"ث عـن واقـع: ، لكنه یتحـداالكالم صحیحً 
�عنـــي ضـــعفه محســـوس وملمـــوس، و�ـــذلك صـــالح عبـــد هللا وغیـــره ممـــا �ســـتحق �ـــه المـــدح ظـــاهر 

�قــة أو �طر  -علیــه الصــالة والســالم-ومحســوس، و�ونــه ال �قــوم مــن اللیــل قــد �كــون علمــه النبــي 
 . �أخرى؛ فلیس من هذا النوع

ن �ثیـر قلیل تؤدي شكره خیر م«علبة بن حاطب وسأله الدعاء له �كثرة المال: "وقوله لث طالب:
 ."»ال تطیقه

هذا من وجه ممكن، ومن وجه مثل سا�َقْیه؛ من وجه أنه تحدث عن أمـر مسـتقبل فـي حـال مـا إذا 
فـي  هـذا مـا فیـه إشـكال وال یـدخلفوغلبة ظـن  اكثر المال عنده مستقبًال قد ال �طیقه، إن �ان توقعً 

وأنـه إذا حصـل لـه شـيء مـن  ،لذي معنا. إن �ان �خبر عن واقع وأن هـذا واقـع ثعلبـة بـن حاطـبا
 . �طیقه، على أن الخبر فیه ما فیه المال فإنه ال

ى علـى أناًسـا شـتَّ  -علیه الصـالة والسـالم-، ودل »اللهم �ثر ماله وولده«"وقال ألنس:  طالب:
 . �الفراسة الصادقة فیهم"ما هو أفضل األعمال في حق �ل واحد منهم، عمالً 

عمــن ســأل عــن أفضــل األعمــال، أســئلة �ثیــرة بهــذه  -علیــه الصــالة والســالم-ولــذا جــاءت أجو�تــه 
ى أنه فیه قوة علـ -علیه الصالة والسالم-و�جاب �ل واحد �ما یناسبه، یتفرس فیه النبي  ،الصیغة

 ،له الخاص وعبادتـه الخاصـةفیمدح له هذه األعمال، و�تفرس في فالن أنه عم ،األعمال المتعد�ة
 . خرى فیمدح له هذه األعمال، وهكذا�عني أغلب علیه من األعمال األ

 ."»ألعطین الرا�ة غًدا رجًال �فتح هللا على ید�ه«"وقال:  طالب:
 . هذا إخبار عن مستقبل، وهو مغیَّب

لـوحي اهـذا مـن ، لكن �ا شـیخ هـل ، ففتح هللا على ید�ه"-رضي هللا عنه-"فأعطاها علی�ا  طالب:
 من الفراسة؟ أم 

 ، و�حتمل أنه تفرس في علي أن هللا �فتح على ید�ه. نعم. -جل وعال-�حتمل أنه بوحي من هللا 
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، فـال لعـل هللا أن �قمصـك قمیًصـا، فـإن أرادوك علـى خلعـه«"وقال لعثمان بن عفان: إنه  طالب:
 ."»تخلعه

 المراد �القمیص الوال�ة. نعم.  
أحدهم  و�غدو ،الطالع الغیبي وصا�اه النافعة، وأخبر أنه ستكون لهم أنماط"فرتب على ا طالب:

تم وأنـ«وترفع أخرى، ثم قال آخر الحـدیث:  وح في أخرى، وتوضع بین ید�ه صحفةو�ر  ،في ُحلة
 ، و�ـأمراء، وأخبر �ملـك معاو�ـة ووصـاه، وأن عمـاًرا تقتلـه الفئـة الباغیـة»الیوم خیر منكم یومئذ
 .وقتها، ثم وصاهم �یف �صنعون"یؤخرون الصالة عن 

�مـــا  -جـــل وعـــال-، و�نمـــا أخبـــره هللا -علیـــه الصـــالة والســـالم-هـــذا ال یتحـــتم فیـــه أنـــه فراســـة منـــه 
 . �كثیر من أشراط الساعة وعالماتهاسیحصل، �ما أخبره 

مـا  "ثم وصاهم �یف �صنعون، وأنهم سـیلقون �عـده أثـرًة، ثـم أمـرهم �الصـبر، إلـى سـائر طالب:
، مــن المغیبــات التــي حصــلت بهــا فوائــد اإل�مــان والتصــدیق -علیــه الصــالة والســالم-أخبــر �ــه 

 والتحذیر والتبشیر، وغیر ذلك وهو أكثر من أن �حصى. 
ي �مثــل ذلــك مــن الفراســة والكشــف واإللهــام والــوح -رضــي هللا عــنهم-والثــاني: عمــل الصــحا�ة 

ــاك. وقــول عمــر:  ــي �كــر: إنمــا همــا أخــواك وأخت ــومي، �قــول أب ــل. فأعمــل الن ــا ســار�ة! الجب �
نـتفخ النصیحة التي أنبأ عنها الكشف. ونهیه لمن أراد أن �قص على الناس، وقال: أخاف أن ت

 .حتى تبلغ الثر�ا"
، �عــض النــاس یتــأثر �المــدح و�كثــرة األتبــاع، وتجــده إذا صــار لــه حضــور أصــا�ه مــن الغــرور نعــم

غیـره ممـا هـو أنفـع لـه، و�ن �ـان التـرك والُعجب ما �صیبه، فمثل هذا ُ�صرف عن هذا العمـل إلـى 
 أنه لیس �عالج، و�نما العالج معالجة القلب والسعي في تصحیح النیة. -كما ذ�رنا مراًرا-

 ........ طالب:
 ثم صل معه تكن لك نافلة. ،األظهر أنه �عد الوقت؛ ألنه قال: صل أنت

 ....... طالب:
 . �عضهم یؤخرها إلى خروج وقته

نـت؟ قص علیه رؤ�اه أن الشمس والقمر رآهمـا �قتـتالن، فقـال: مـع أیهمـا � "وقوله لمن طالب:
 .قال: مع القمر. قال: �نت مع اآل�ة الممحوة، ال تلي لي عمًال أبًدا"

 بهـم، "و�كثر نقل مثل هذا عن السلف الصالح ومن �عدهم من العلماء واألولیاء نفـع هللا طالب:
، قتضـى هـذه األمـور، والكـالم فیـه �حتمـل �سـًطاولكن یبقـى هنـا النظـر فـي شـرط العمـل علـى م

 .فلنفرده �الكالم علیه، وهي: المسألة الحاد�ة عشرة"
 نقف هنا، اللهم صل على محمد. نعم. 

  هل �مكن �ا شیخ...... طالب:
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 �مكن أن �عان و�مكن أن یوقظ للصالة و�مكن أن... نعم.
 ....... طالب:

 فال تجوز �حال. لكن من غیر استعانة، أما من استعان بهم
 ....... طالب:

ي ال، هذه وسیلة من الوسـائل الموصـلة إلـى الشـرك؛ ألنهـم ال �عینـونهم بـدون مقابـل، و�ن أعـانوه فـ
ي لكنــه ال بــد أن ُ�ســتدرك ثــم �قــع �مــا وقــع غیــره فــ ،فــي أول األمــر ائً مــا �قــدم لــه شــیفأول األمــر، 

ْنَبِغــي {َوَهــْب ِلــي ُمْلًكــا َال یَ : -ه الســالمعلیــ-الشــرك، علًمــا �ــأن االســتعانة بهــم مــن خــواص ســلیمان 
ذي تفلـت لما أراد أن یوثـق الجنـي الـ -علیه الصالة والسالم-]، والنبي ٣٥[ص:  ِألََحٍد ِمْن َ�ْعِدي}

 فتر�ه. ،�ما في البخاري  ،علیه في صالته تذ�ر دعوة سلیمان
 


