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على اإلنسان أن يعلم أن هللا عز وجل وقال شيخ اإلسالم رمحه هللا فصل جيب 
: اإلنس واجلن وأوجب عليهم صلى هللا عليه وسلم إىل مجيع الثقلني حممدا أرسل 

اعته وأن حيللوا ما حلل هللا ورسوله وحيرموا ما حرم هللا اإلميان به ومبا جاء به وط
ورسوله وأن يوجبوا ما أوجبه هللا ورسوله وحيبوا ما أحبه هللا ورسوله ويكرهوا ما كرهه 

صلى هللا عليه وسلم من حممد من قامت عليه احلجة برسالة وأن كل هللا ورسوله 
ما يستحقه أمثاله من الكافرين استحق عقاب هللا تعاىل كاإلنس واجلن فلم يؤمن به 

هلم إبحسان الصحابة والتابعني الذين بعث إليهم الرسول . وهذا أصل متفق عليه بني 
وأئمة املسلمني وسائر طوائف املسلمني : أهل السنة واجلماعة وغريهم رضي هللا عنهم 

مدا حمأمجعني مل خيالف أحد من طوائف املسلمني يف وجود اجلن وال يف أن هللا أرسل 
أهل الكتاب أما صلى هللا عليه وسلم إليهم ومجهور طوائف الكفار على إثبات اجلن 

فهم مقرون هبم كإقرار املسلمني وإن وجد فيهم من ينكر ذلك اليهود والنصارى من 
وكما يوجد يف املسلمني من ينكر ذلك كما يوجد يف طوائف املسلمني الغالطون 

هور الطائفة وأئمتها مقرين بذلك . وهذا ألن من ينكر ذلك وإن كان مجواملعتزلة 
وجود اجلن تواترت به أخبار األنبياء تواترا معلوما ابالضطرار ومعلوم ابالضطرار أهنم 
أحياء عقالء فاعلون ابإلرادة بل مأمورون منهيون ليسوا صفات وأعراضا قائمة 

ترا عن األنبياء ابإلنسان أو غريه كما يزعمه بعض املالحدة فلما كان أمر اجلن متوا
تواترا ظاهرا تعرفه العامة واخلاصة مل ميكن طائفة كبرية من الطوائف املؤمنني ابلرسل أن 
تنكرهم كما مل ميكن لطائفة كبرية من الطوائف املؤمنني ابلرسل إنكار املالئكة وال 
 إنكار معاد األبدان وال إنكار عبادة هللا وحده ال شريك له وال إنكار أن يرسل هللا
رسوال من اإلنس إىل خلقه وحنو ذلك مما تواترت به األخبار عن األنبياء تواترا تعرفه 

فرعون وغرق فرعون إىل موسى العامة واخلاصة كما تواتر عند العامة واخلاصة جميء 
وهجرته مبكة صلى هللا عليه وسلم حممد وعداوهتم له وظهور اليهود إىل املسيح وجميء 
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قرآن والشرائع الظاهرة وجنس اآلايت اخلارقة اليت ظهرت على وجميئه ابلاملدينة إىل 
يديه كتكثري الطعام والشراب واإلخبار ابلغيوب املاضية واملستقبلة اليت ال يعلمها بشر 

أهل إال إبعالم هللا وغري ذلك . وهلذا أمر هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم بسؤال 
نا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم وما أرسلعما تواتر عندهم كقوله : } الكتاب 

{ فإن من الكفار من أنكر أن يكون هلل رسول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون 
عن أهل الكتاب كانوا بشرا وأمر بسؤال حممد  بشر فأخرب هللا أن الذين أرسلهم قبل 

فر به ذلك ملن ال يعلم . وكذلك سؤاهلم عن التوحيد وغريه مما جاءت به األنبياء وك
{ قل كفى ابهلل شهيدا بيين وبينكم ومن عنده علم الكتاب الكافرون قال تعاىل : } 

فإن كنت يف شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من وقال تعاىل : } 
قل أرأيتم إن كان من عند هللا وكفرمت به وشهد شاهد من { وقال تعاىل : } قبلك 

بتصديق ما أهل الكتاب { . وكذلك شهادة واستكربمت بين إسرائيل على مثله فآمن 
حممدا أخرب به من أنباء الغيب اليت ال يعلمها إال نيب أو من أخربه نيب وقد علموا أن 

له نفسه مبا جيدونه أهل الكتاب شيئا . وهذا غري شهادة أهل الكتاب مل يتعلم من 
{ يعلمه علماء بين إسرائيل أومل يكن هلم آية أن من نعته يف كتبهم كقوله تعاىل : } 

{ وأمثال والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك ابحلق وقوله تعاىل } 
ذلك . وهذا خبالف ما تواتر عند اخلاصة من أهل العلم كأحاديث الرؤية وعذاب 

القرب وفتنته وأحاديث الشفاعة والصراط واحلوض فهذا قد ينكره بعض من مل يعرفه من 
وغريمها دخول كاجلبائي وأيب بكر املعتزلة  ل والضالل ؛ وهلذا أنكر طائفة من أهل اجله

إذ مل يكن ظهور هذا يف املنقول عن وجود اجلن اجلن يف بدن املصروع ومل ينكروا 
يف مقاالت أهل األشعري الرسول كظهور هذا وإن كانوا خمطئني يف ذلك . وهلذا ذكر 

ين يدخل يف بدن املصروع كما قال تعاىل : } السنة واجلماعة أهنم يقولون : إن اجل
{ وقال الذين أيكلون الراب ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس 
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: قلت أليب : إن قوما يزعمون أن اجلين ال يدخل يف بدن عبد هللا بن أمحد بن حنبل 
سوط يف موضعه اإلنسي . فقال : اي بين يكذبون هو ذا يتكلم على لسانه . وهذا مب

. واملقصود هنا أن مجيع طوائف املسلمني يقرون بوجود اجلن وكذلك مجهور الكفار  
واهلند اهلذيل وغريهم من أوالد مشركي العرب وكذلك عامة أهل الكتاب كعامة 

. ايفث وغريهم من أوالد الكنعانيني واليواننيني وكذلك مجهور حام وغريهم من أوالد 
معاونة اجلن من وجود اجلن بل يقرون مبا يستجلبون به فجماهري الطوائف تقر ب

سواء أكان ذلك سائغا عند أهل اإلميان أو كان شركا فإن املشركني العزائم والطالسم 
يقرءون من العزائم والطالسم والرقى ما فيه عبادة للجن وتعظيم هلم وعامة ما أبيدي 

ربية فيها ما هو شرك ابجلن . وهلذا الناس من العزائم والطالسم والرقى اليت ال تفقه ابلع
ألهنا مظنة الشرك وإن مل يعرف ؛ الرقى اليت ال يفقه معناها هنى علماء املسلمني عن 

. قال : كنا عوف بن مالك األشجعي عن } مسلم صحيح . ويف الراقي أهنا شرك 
قاكم نرقي يف اجلاهلية فقلنا : اي رسول هللا كيف ترى يف ذلك ؟ فقال : اعرضوا علي ر 

قال : } جابر أيضا عن مسلم صحيح { . ويف ال أبس ابلرقى ما مل يكن فيه شرك 
إىل رسول هللا آل عمرو بن حزم هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الرقى فجاء 

صلى هللا عليه وسلم فقالوا : اي رسول هللا إنه كانت عندان رقية نرقي هبا من العقرب 
فعرضوها عليه فقال : ما أرى أبسا من استطاع منكم أن  وإنك هنيت عن الرقى قال :

ولسائر األمم من ذلك أمور يطول وصفها للعرب { وقد كان ينفع أخاه فلينفعه 
يف ذلك متواترة عند من يعرف أخبارهم من علماء املسلمني وكذلك العرب وأخبار 

مم إذ كان خري منهم جباهلية سائر األالعرب عند غريهم ولكن املسلمني أخرب جباهلية 
القرون كانوا عراب وكانوا قد عاينوا ومسعوا ما كانوا عليه يف اجلاهلية وكان ذلك من 

أسباب نزول القرآن فذكروا يف كتب التفسري واحلديث والسري واملغازي والفقه فتواترت 
يف املسلمني وإال فسائر األمم املشركني هم من جنس العرب العرب أايم جاهلية 
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 هذا وبعضهم كان أشد كفرا وضالال من مشركي العرب وبعضهم أخف . املشركني يف
صلى هللا عليه وسلم فيها خطاب جلميع اخللق حممد واآلايت اليت أنزهلا هللا على 

. إذ كانت رسالته عامة للثقلني وإن كان من أسباب نزول اآلايت من اإلنس واجلن 
ا ابلسبب املعني الذي نزل فيه فليس شيء من اآلايت خمتصالعرب ما كان موجودا يف 
وإمنا تنازعوا : هل خيتص بنوع السبب املسئول عنه ؟ وأما بعني ابتفاق املسلمني 

السبب فلم يقل أحد من املسلمني : أن آايت الطالق أو الظهار أو اللعان أو حد 
السرقة واحملاربني وغري ذلك خيتص ابلشخص املعني الذي كان سبب نزول اآلية . 

وهو أن يكون الرسول صلى هللا عليه تنقيح املناط ذي يسميه بعض الناس وهذا ال
وسلم حكم يف معني وقد علم أن احلكم ال خيتص به فرييد أن ينقح مناط احلكم 

أمر األعرايب الذي واقع امرأته يف رمضان ليعلم النوع الذي حكم فيه كما أنه ملا } 
أن كونه أعرابيا أو عربيا أو املوطوءة  { وقد علم أن احلكم ال خيتص به وعلمابلكفارة 

هل املؤثر زوجته ال أثر له فلو وطئ املسلم العجمي سريته كان احلكم كذلك . ولكن 
الشافعي وأمحد ؟ فاألول مذهب يف الكفارة كونه جمامعا يف رمضان أو كونه مفطرا 

يف  أمحدوهو رواية منصوصة عن مالك وأيب حنيفة يف املشهور عنه والثاين مذهب 
جيعلها املفطر  وأبو حنيفة جيعل املؤثر جنس املفطر مالك احلجامة فغريها أوىل مث 

كتنوع جنسه فال يوجبه يف ابتالع احلصاة والنواة . وتنازعوا هل يشرتط أن يكون 
ال يشرتط ذلك ؛ بل كل إمساك وجب يف شهر وأمحد أفسد صوما صحيحا ؟ 

فالصيام مثل ذلك يف اإلحرام الفاسد رمضان أوجب فيه الكفارة كما يوجب األربعة 
وغريه ال والشافعي الفاسد عنده كاإلحرام الفاسد كالمها جيب إمتامه واملضي فيه 

يوجبوهنا إال يف صوم صحيح والنزاع فيمن أكل مث جامع أو مل ينو الصوم مث جامع 
: ومن جامع وكفر مث جامع . ومثل قوله ملن أحرم ابلعمرة يف جبة متضمخا ابخللوق 

{ هل أمره ابلغسل لكون احملرم ال انزع عنك اجلبة واغسل عنك أثر الصفرة } 
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؟ أو لكونه هنى أن يتزعفر الرجل فال مينع من مالك يستدمي الطيب كما يقوله 
استدامة الطيب كقول الثالثة ؟ وعلى األول فهل هذا احلديث منسوخ بتطييب 

عن فأرة وقعت يف مسن : ألقوها قوله ملا سئل له يف حجة الوداع ؟ ومثل } عائشة 
{ هل املؤثر عدم التغري ابلنجاسة أو بكونه جامدا أو كوهنا وما حوهلا وكلوا مسنكم 

فأرة وقعت يف مسن فال يتعدى إىل سائر املائعات ؟ ومثل هذا كثري وهذا ال بد منه يف 
تفاق الونفاة القياس ؛ كأيب حنيفة الشرائع وال يسمى قياسا عند كثري من العلماء  

وهو : أن يعلق الشارع احلكم حتقيق املناط الناس على العمل به كما اتفقوا على 
الكعبة مبعىن كلي فينظر يف ثبوته يف بعض األنواع أو بعض األعيان كأمره ابستقبال 

وكأمره ابستشهاد شهيدين من رجالنا ممن نرضى من الشهداء وكتحرميه اخلمر وامليسر 
لكفارة وكتفريقه بني الفدية والطالق ؛ وغري ذلك . فيبقى ؛ وكفرضه حتليل اليمني اب

النظر يف بعض األنواع : هل هي مخر وميني وميسر وفدية أو طالق ؟ ويف بعض 
األعيان : هل هي من هذا النوع ؟ وهل هذا املصلي مستقبل القبلة ؟ وهذا الشخص 

بل ني املسلمني فإن هذا النوع من االجتهاد متفق عليه بعدل مرضي ؟ وحنو ذلك ؛ 
بني العقالء فيما يتبعونه من شرائع دينهم وطاعة والة أمورهم ومصاحل دنياهم وآخرهتم 
. وحقيقة ذلك يرجع إىل متثيل الشيء بنظريه وإدراج اجلزئي حتت الكلي وذاك يسمى 
قياس التمثيل ؛ وهذا يسمى قياس الشمول ومها متالزمان فإن القدر املشرتك بني 

اس الشمول الذي يسميه املنطقيون احلد األوسط هو القدر املشرتك يف األفراد يف قي
قياس التمثيل الذي يسميه األصوليون اجلامع ؛ واملناط ؛ والعلة ؛ واألمارة ؛ والداعي 

ختريج والباعث ؛ واملقتضي ؛ واملوجب ؛ واملشرتك ؛ وغري ذلك من العبارات . وأما 
نص على حكم يف أمور قد يظن أنه خيتص وهو : القياس احملض وهو : أن ياملناط 

احلكم هبا فيستدل على أن غريها مثلها إما النتفاء الفارق ؛ أو لالشرتاك يف الوصف 
الذي قام الدليل على أن الشارع علق احلكم به يف األصل ؛ فهذا هو القياس الذي 
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العلم ابجلامع تقر به مجاهري العلماء وينكره نفاة القياس . وإمنا يكثر الغلط فيه لعدم 
املشرتك الذي علق الشارع احلكم به وهو الذي يسمى سؤال املطالبة وهو : مطالبة 
املعرتض للمستدل أبن الوصف املشرتك بني األصل والفرع هو علة احلكم ؛ أو دليل 
العلة . فأكثر غلط القائسني من ظنهم علة يف األصل ما ليس بعلة وهلذا كثرت 

الفاسد . فأما إذا قام دليل على إلغاء الفارق وأنه ليس  شناعاهتم على أهل القياس
بني األصل والفرع فرق يفرق الشارع ألجله بني الصورتني ؛ أو قام الدليل على أن 
املعىن الفالين هو الذي ألجله حكم الشارع هبذا احلكم يف األصل وهو موجود يف 

تني املقدمتني . وبسط صورة أخرى ؛ فهذا القياس ال ينازع فيه إال من مل يعرف ها
صلى هللا عليه وسلم شاملة حممد دعوة هذا له موضع آخر . واملقصود هنا : أن 

حبكم من العرب فال يظن أنه خص للثقلني : اإلنس واجلن على اختالف أجناسهم 
األحكام أصال بل إمنا علق األحكام ابسم مسلم وكافر ؛ ومؤمن ومنافق ؛ وبر وفاجر 

وليس يف القرآن ري ذلك من األمساء املذكورة يف القرآن واحلديث ؛ وحمسن وظامل ؛ وغ
ولكن بعض العلماء ظن حبكم من أحكام الشريعة العرب وال احلديث ختصيص 

أنه خص أبو يوسف ذلك يف بعض األحكام وخالفه اجلمهور كما ظن طائفة منهم 
ذلك أبن ال يسرتقوا ومجهور املسلمني على أهنم يسرتقون كما صحت بالعرب 

مث أعتقها جويرية بنت احلارث وفيهم بين املصطلق األحاديث الصحيحة حيث اسرتق 
اختاروا : } هوازن وتزوجها وأعتق بسببها من اسرتق من قومها . وقال يف حديث 

أيب أيوب األنصاري عن الصحيحني { ويف إحدى الطائفتني : إما السيب ؛ وإما املال 
من قال : ال إله إال هللا وحده ال أنه قال : }  عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

شريك له ؛ له امللك وله احلمد ؛ وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن 
أنه }  أيب هريرة أيضا عن الصحيحني { . ويف إمساعيل أعتق أربعة أنفس من ولد 

 {إمساعيل فقال : أعتقيها فإهنا من ولد عائشة عند هوازن كانت سبية من سيب 
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وعامة من اسرتقه الرسول صلى هللا عليه وسلم من النساء والصبيان كانوا عراب وذكر 
ملا رأى كثرة السيب من العجم واستغناء الناس عمر بن اخلطاب ولكن هذا يطول . 
؛ ال من ابب مشورة اإلمام وأمره ابملصلحة العرب رأى أن يعتقوا العرب عن اسرتقاق 

عمر م اخللق كلهم فأخذ من أخذ مبا ظنه من قول من ابب احلكم الشرعي الذي يلز 
وكذلك ظن من ظن أن اجلزية ال تؤخذ من مشركي العرب مع كوهنا تؤخذ من سائر 

وغريهم . مث منهم من جيوز العرب املشركني . ومجهور العلماء على أنه ال يفرق بني 
ذلك أن ؛ و أهل الكتاب واجملوس أخذها من كل مشرك ومنهم من ال أيخذها إال من 

اجملوس وأهل النيب صلى هللا عليه وسلم مل أيخذ اجلزية من مشركي العرب وأخذها من 
. فمن قال : تؤخذ من كل كافر . قال : إن آية اجلزية ملا نزلت أسلم مشركو الكتاب 

ومل يبق عريب مشرك حماراب ومل يكن النيب صلى هللا عليه تبوك العرب فإهنا نزلت عام 
احلجاز ويدع  -إال من عذر هللا  -جبميع املسلمني تبوك عام رى النصاوسلم ليغزو 

عام تسع فنادى يف املوسم أن ال حيج بعد العام مشرك أاب بكر وفيه من حياربه ويبعث 
عراين ونبذ العهود املطلقة وأبقى املؤقتة ما دام أهلها موفني ابلعهد  ابلبيت وال يطوف 

وأنظر الذين نبذ إليهم أربعة أشهر وأمر عند كما أمر هللا بذلك يف أول سورة التوبة 
انسالخها بغزو املشركني كافة قالوا : فدان املشركون كلهم كافة ابإلسالم ومل يرض 
بذل أداء اجلزية ألنه مل يكن ملشركي العرب من الدين بعد ظهور دين اإلسالم ما 

قد أسلموا رب العيصربون ألجله على أداء اجلزية عن يد وهم صاغرون ؛ إذ كان عامة 
العرب فلم يبق ملشركي العرب عز يعتزون به فدانوا ابإلسالم حيث أظهره هللا يف 

أمرت أن أقاتل ابحلجة والبيان والسيف والسنان . وقول النيب صلى هللا عليه وسلم } 
رسول هللا ويقيموا الصالة ؛ ويؤتوا حممدا الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن 

اده قتال احملاربني الذين أذن هللا يف قتاهلم مل يرد قتال املعاهدين الذين أمر { مر الزكاة 
هللا بوفاء عهدهم . وكان النيب صلى هللا عليه وسلم قبل نزول " براءة " يعاهد من 
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عاهده من الكفار من غري أن يعطي اجلزية عن يد فلما أنزل هللا براءة وأمره بنبذ 
يعاهدهم كما كان يعاهدهم بل كان عليه أن جياهد  العهود املطلقة مل يكن له أن

فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم اجلميع كما قال : } 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا هلم كل مرصد فإن اتبوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا 

دين املشركني ومع خريا من أهل الكتاب { . وكان دين سبيلهم إن هللا غفور رحيم 
ال أهل الكتاب فإذا كان هذا فأمروا بقتاهلم حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون 

جتوز معاهدهتم كما كان ذلك قبل نزول براءة فاملشركون أوىل بذلك أن ال جتوز 
ابلذكر تنبيها بطريق أهل الكتاب . قالوا : فكان يف ختصيص معاهدهتم بدون ذلك 
هدة املشركني بدون الصغار واجلزية ؛ كما كان يعاهدهم يف مثل األوىل على ترك معا

وغري ذلك من املعاهدات . قالوا : وقد ثبت يف الصحيح من حديث احلديبية هدنة 
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أمر أمريا على جيش أو سرية قال : }  بريدة 

ا مث قال : اغزوا بسم هللا يف أوصاه يف خاصته بتقوى هللا ومن معه من املسلمني خري 
سبيل هللا قاتلوا من كفر ابهلل اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليدا وإذا 
لقيت عدوك من املشركني فادعهم إىل ثالث خصال أو خالل فأيتهن ما أجابوك 
مث فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إىل اإلسالم فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم 

ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين وأخربهم أهنم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
للمهاجرين وعليهم ما على املهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخربهم أهنم يكونون  
كأعراب املسلمني جيري عليهم حكم هللا الذي جيري على املؤمنني وال يكون هلم يف 

 أن جياهدوا مع املسلمني فإن هم أبوا فاسأهلم اجلزية فإن هم الغنيمة والفيء شيء إال
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن ابهلل عليهم وقاتلهم وإذا 

حاصرت أهل حصن فأرادوك أن جتعل هلم ذمة هللا وذمة نبيه فال جتعل هلم ذمة هللا 
ن ختفروا ذممكم وذمة وال ذمة نبيه ولكن اجعل هلم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أ
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أصحابكم أهون من أن ختفروا ذمة هللا وذمة رسوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك 
أن تنزهلم على حكم هللا فال تنزهلم على حكم هللا ولكن أنزهلم على حكمك ؛ فإنك 

{ . قالوا : ففي احلديث أمره ملن أرسله أن ال تدري أتصيب حكم هللا فيهم أم ال 
ىل اإلسالم مث إىل اهلجرة إىل األمصار وإال فإىل أداء اجلزية وإن مل يدعو الكفار إ

يهاجروا كانوا كأعراب املسلمني واألعراب عامتهم كانوا مشركني فدل على أنه دعا إىل 
كثرية بعد ابليمن  . واحلصون كانت وأهل الكتاب أداء اجلزية من حاصره من املشركني 

أن أيخذ من  معاذا م مشركون وأهل كتاب وأمر كان فيهاليمن  وأهل نزول آية اجلزية 
فدل ذلك على وأهل الكتاب كل حامل دينارا أو عد له معافراي ومل مييز بني املشركني 

أهل ومن مل يؤمن من أهل الكتاب آمنوا كما آمن من آمن من العرب أن املشركني من 
البحرين أهل  أدى اجلزية . وقد أخذ النيب صلى هللا عليه وسلم اجلزية منالكتاب 

طوعا ومل يكن النيب صلى البحرين أهل وغريهم من عبد القيس وكانوا جموسا وأسلمت 
؛ بل حارهبم قبل خبيرب وال ابملدينة اليهود على أحد من ضرب اجلزية هللا عليه وسلم 

؛ ألهنم كانوا عمر فالحني بال جزية إىل أن أجالهم خبيرب اليهود نزول آية اجلزية وأقر 
له وكانوا فالحني يف األرض فأقرهم حلاجة املسلمني إليهم مث أمر إبجالئهم  مهادنني

فقيل : هذا احلكم خمصوص جزيرة العرب من اليهود والنصارى قبل موته وأمر إبخراج 
إذا استغىن املسلمون عنهم أهل الذمة وقيل : بل هو عام يف مجيع جبزيرة العرب 

وغريه . ومن قال : إن اجلزية ال جرير  ابنأجلوهم من داير اإلسالم ؛ وهذا قول 
تؤخذ من مشرك قال : إن آية اجلزية نزلت واملشركون موجودون فلم أيخذها منهم . 

اليت هي حول جزيرة العرب حبكم وإن قيل : إنه خص العرب واملقصود أنه مل خيص 
 إمنا املشركون جنس فال يقربوابقوله : } املسجد احلرام كما خص املسجد احلرام  

{ . وكذلك من قال من العلماء : إنه حرم على مجيع املسجد احلرام بعد عامهم هذا 
وأحل هلم ما تستطيبه . فجمهور العلماء على خالف العرب املسلمني ما تستخبثه 
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وطائفة منهم اخلرقي وقدماء أصحابه ولكن كمالك وأيب حنيفة وأمحد هذا القول  
نفسه فعامة نصوصه موافقة لقول مجهور د أمحعلى هذا القول وأما الشافعي وافقوا 

أن التحليل والتحرمي ال يتعلق ابستطابة الصحابة والتابعون العلماء وما كان عليه 
وال ابستخباثهم ؛ بل كانوا يستطيبون أشياء حرمها هللا ؛ كالدم وامليتة ؛ العرب 

 -به لغري هللا وكانوا واملنخنقة واملوقوذة ؛ واملرتدية والنطيحة ؛ وأكيلة السبع ؛ وما أهل 
يكرهون أشياء مل حيرمها هللا حىت حلم الضب كان النيب صلى هللا عليه  -بل خيارهم 

{ وقال مع هذا : " إنه مل يكن أبرض قومي فأجدين أعافه وسلم يكرهه وقال : } 
ليس مبحرم " وأكل على مائدته وهو ينظر وقال فيه : " ال آكله وال أحرمه " . وقال 

الطيبات اليت أحلها هللا ما كان انفعا آلكله يف دينه واخلبيث ما كان علماء : مجهور ال
وأصل الدين العدل الذي بعث هللا الرسل إبقامته فما أورث األكل . ضارا له يف دينه 

بغيا وظلما حرمه كما حرم كل ذي انب من السباع . ألهنا ابغية عادية والغاذي شبيه 
ها صار يف اإلنسان خلق البغي والعدوان . وكذلك الدم ابملغتذي فإذا تولد اللحم من

 جيمع قوى النفس من الشهوة والغضب فإذا اغتذى
منههه زادت شهههوته وغضههبه علههى املعتههدل وهلههذا مل حيههرم منههه إال املسههفو  خبههالف القليههل  

فإنههه ال يضهههر . وحلهههم اخلنزيهههر يهههورث عامههة األخهههالق اخلبيثهههة ؛ إذ كهههان أعظهههم احليهههوان يف 
شهيئا مهن الطيبهات وإمنها حهرم حممهد وهللا مل حيرم علهى أمهة يء ال يعاف شيئا أكل كل ش
فهههبظلم مهههن الهههذين ههههادوا حرمنههها علهههيهم كمههها قهههال تعهههاىل : } أههههل الكتهههاب  ذلهههك علهههى 

وعلههى الههذين ههههادوا حرمنهها كههل ذي ظفههر ومهههن { وقهههال تعههاىل : } طيبههات أحلههت هلههم 
رمهههها أو احلهههوااي أو مههها اخهههتلط البقهههر والغهههنم حرمنههها علهههيهم شهههحومهما إال مههها محلهههت ظهو 

{ . وأمهههها املسههههلمون فلههههم حيههههرم علههههيهم إال بعظههههم ذلههههك جزينههههاهم ببغههههيهم وإان لصههههادقون 
اخلبائهههث كالهههدم املسهههفو  فأمهههها غهههري املسهههفو  كالهههذي يكههههون يف العهههروق فلهههم حيرمهههه بههههل 

وهلهذا عفها أهنم كانوا يضعون اللحم يف القدر فريون آاثر الدم يف القهدر ؛ عائشة ذكرت 
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ههور الفقههاء عهن الهدم اليسهري يف البههدن والثيهاب إذا كهان غهري مسهفو  وإذا عفهي عنههه مج
ريققق الكلققف يعفققى عنققه . وكههذلك يف األكههل ففههي اللبههاس واحلمههل أوىل أن يعفههى عنههه 

يف أظهههر مالههك وأيب حنيفههة وأمحههد كمهها هههو مههذهب عنققد مجهققور العلمققاص يف الصققيد 
وإن وجهب غسهل اإلانء مهن الشهافعي  القولني يف مذهبهه وههو أحهد الهوجهني يف مهذهب

ولوغههه عنههد مجهههورهم . إذ كههان الريههق يف الولههويف كثههريا سههاراي يف املههائع ال يشههق االحههرتاز 
منه خبالف ما يصهيب الصهيد فإنهه قليهل انشهف يف جامهد يشهق االحهرتاز منهه . وكهذلك 

نههيب ابلنسههب ال يقههول بههه أكثههر العلمهاء ولههيس فيههه نههص عههن الالتقققديف يف إمامققة الصققالة 
صههلى هللا عليههه وسههلم بههل الههذي ثبههت يف الصههحيح عنههه صههلى هللا عليههه وسههلم أنههه قههال : 

يههؤم القههوم أقههرؤهم لكتههاب هللا فههإن كههانوا يف القههراءة سههواء فههأعلمهم ابلسههنة فههإن كههانوا } 
{ فقدمهه صهلى يف السنة سواء فأقدمهم هجرة فهإن كهانوا يف اهلجهرة سهواء فأقهدمهم سهنا 

لة العلميهههة مث ابلفضهههيلة العمليهههة وقهههدم العهههامل ابلقهههرآن علهههى العهههامل هللا عليهههه وسهههلم ابلفضهههي
ابلسهههنة مث األسهههبق إىل الهههدين ابختيهههاره مث األسهههبق إىل الهههدين بسهههنه ومل يهههذكر النسههههب . 

وغهههريه فرتهههب األئمهههة كمههها رتهههبهم النهههيب صهههلى هللا عليهههه وسهههلم ومل يهههذكر أمحهههد وهبهههذا أخهههذ 
مل يرجحههوا ابلنسههب ولكههن رجههح بههه فههة كمالههك وأيب حنيالنسههب وكههذلك أكثههر العلمههاء  

وغهريهم واحتجهوا كهاخلرقي وابهن حامهد والقاضهي ؛  أمحهد وطائفهة مهن أصهحاب الشهافعي 
أال نهؤمكم يف صهالتكم وال نهنكح العهرب : إن لكم علينها معشهر سلمان الفارسي بقول 

كمهها الفهرس  علهى للعهرب ههذا تقهدميا منههه سهلمان . واألولهون يقولهون : إمنها قههال نسهاءكم 
حكمهها شههرعيا سههلمان قههول الرجههل ملههن هههو أشههرف منههه : حقههك علههي كههذا ولههيس قههول ي

يلزم مجيع اخللق اتباعهه كمها جيهب علهيهم اتبهاع أحكهام هللا ورسهوله ولكهن مهن  سهى مهن 
. وكههههذلك اعتبههههار الفههههرس سههههابق سههههلمان فلههههه بههههه أسههههوة حسههههنة ؛ فههههإن بسههههلمان الفههههرس 

وال يقهول بههه مجههور العلمههاء   الصهحابةلهيس ههو قههول أحهد مههن أههل الكتههاب النسهب يف 
وقههدماء أصههحابه ولكههن طائفههة مههنهم ذكههرت عنههه كمالههك وأيب حنيفههة وأمحههد بههن حنبههل 
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عطهاء أخهذ ذلهك عهن والشهافعي للشهافعي روايتان واختار بعضهم اعتبار النسب موافقة 
 وبسط هذا له موضع آخر .

 
صققفات املققؤثرة النققص صققلى هللا عليققه وسققلم إألققا علققق ا حكققام  لواملقصههود هنهها أن 

فههأمر مبهها حيبههه هللا ودعههها إليههه حبسههب اإلمكههان وهنههى عمههها فيمققا ه ققه هللا وفيمققا يققق    
بنههههوع مهههن أنههههواع األحكههههام العهههرب يبغضهههه هللا وحسههههم مادتهههه حبسههههب اإلمكهههان مل خيههههص 

الشهههرعية ؛ إذ كانهههت دعوتهههه جلميهههع الربيهههة ؛ لكهههن نهههزل القهههرآن بلسهههاهنم بهههل نهههزل بلسهههان 
قهريش : أقهر  النهاس بلغهة البهن مسهعود أنهه قهال ن اخلطهاب عمهر بهعهن كما ثبهت قريش  

قهريش واألنصهار للهذين يكتبهون املصهحف مهن عثمهان قال وكما فإن القرآن نزل بلساهنم 
وههذا فهإن القهرآن نهزل بلسهاهنم قهريش : إذا اختلفتم يف شيء فاكتبوه بلغة هذا احلي مهن 

وأمههره هللا بتبليهه  قومههه ائر األمههم ألنههه بلهه  قومههه أوال مث بواسههطتهم بلهه  سههألجههل التبليهه  ؛ 
أوال مث بتبليهه  األقههرب فههاألقرب إليههه كمهها أمههر جبهههاد األقههرب فههاألقرب . ومهها ذكههره كثههري 

يف النكهها  فهههذه مسههألة نههزاع بههني للعههرب ليسههوا أكفههاء العههرب مههن العلمههاء مههن أن غههري 
فإنههه حيههتج العلمهاء فمههنهم مههن ال يهرى الكفههاءة إال يف الههدين ومهن رآههها يف النسههب أيضها 

ألن النكهها  مقصههوده حسههن ؛ : ألمههنعن ذوات األحسههاب إال مههن األكفههاء عمههر بقههول 
. وهههذه األلفههة فههإذا كانههت املههرأة أعلههى منصههبا اشههتغلت عههن الرجههل فههال يههتم بههه املقصههود 

زوجققت املققرأة  ققن ال يكاف هققا حجهة مههن جعههل ذلههك حقهها هلل . حههىت أبطههل النكها  إذا 
ا حقا آلدمي قال : إن يف ذلهك غضاضهة علهى أوليهاء ومن جعلهيف الدين أو املنصف 

املههرأة وعليههها واألمههر إلههيهم يف ذلههك . مث هههؤالء ال خيصههون الكفههاءة ابلنسههب بههل يقولههون 
: ههههي مهههن الصهههفات الهههيت تتفاضهههل هبههها النفهههوس كالصهههناعة واليسهههار واحلريهههة وغهههري ذلهههك 

رسهوله مهها يوافهق أحههد وههذه مسهائل اجتهاديههة تهرد إىل هللا والرسههول ؛ فهإن جهاء عههن هللا و 
القهولني فمها جهاء عهن هللا ال خيتلهف وإال فهال يكهون قهول أحهد حجهة علهى هللا ورسهوله . 
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ولههيس عههن النههيب صههلى هللا عليههه وسههلم نههص صههحيح صههريح يف هههذه األمههور بههل قههد قههال 
إن هللا أذههههههب عههههنكم عيبهههههة اجلاهليهههههة وفخرهههههها ابآلابء النهههههاس صههههلى هللا عليهههههه وسهههههلم } 

عنه صلى هللا عليهه وسهلم أنهه مسلم صحيح { ويف ؛ وفاجر شقي  رجالن : مؤمن تقي
أربههع يف أمههيت مههن أمههر اجلاهليههة ال يرتكههوهنن : . الفخههر ابألحسههاب ؛ والطعههن قههال : } 

{ وقهههد ثبههت عنههه صههلى هللا عليههه وآلهههه يف األنسههاب ؛ والنياحههة ؛ واالستسههقاء ابلنجههوم 
كنانهة مهن  قريشها . واصهطفى اعيهل بهين إمسمهن كنانهة إن هللا اصهطفى  وسلم أنهه قهال : } 

فأان خهريكم نفسها وخهريكم نسهبا بين هاشم واصطفاين من قريش من بين هاشم واصطفى 
خههري قههريش خههري مههن غههريهم كمهها أن جههنس العههرب { . ومجههور العلمههاء علههى أن جههنس 

خههري مههن غههريهم . وقههد ثبههت يف الصههحيح عنههه صههلى هللا بههين هاشههم مههن غههريهم وجههنس 
النههاس معهههادن كمعههادن الهههذهب والفضههة خيهههارهم يف اجلاهليهههة ل : } عليههه وسهههلم أنههه قههها

{ . لكههههن تفضههههيل اجلملههههة علههههى اجلملههههة ال يسههههتلزم أن خيههههارهم يف اإلسههههالم إذا فقهههههوا 
العهرب خلقها كثهريا خهريا مهن أكثهر العهرب يكون كهل فهرد أفضهل مهن كهل فهرد فهإن يف غهري 

بهين هاشهم ويف غهري قهريش  من هو خري من أكثهراملهاجرين واألنصار من قريش ويف غري 
كمهها قههال رسههول هللا صههلى هللا بههين هاشههم  مههن هههو خههري مههن أكثههر قههريش وغههري قههريش مههن 

إن خههري القهرون القهرن الههذين بعثهت فهيهم مث الههذين يلهوهنم مث الهذين يلههوهنم عليهه وسهلم } 
{ ويف القههرون املتهههأخرة مههن ههههو خههري مهههن كثهههري مههن القهههرن الثههاين والثالهههث ومههع ههههذا فلهههم 

لنهههيب صهههلى هللا عليهههه وسهههلم القهههرن الثهههاين والثالهههث حبكهههم شهههرعي كهههذلك مل خيهههص خيهههص ا
الصهحابة حبكم شرعي بل وال خص بعض أصحابه حبكم دون سائر أمتهه ولكهن العرب 

ملا كان هلم من الفضل أخرب بفضلهم وكذلك السهابقون األولهون مل خيصههم حبكهم ولكهن 
وذلهك ال يتعلهق ابلنسهب . واملقصهود أخرب مبا هلم مهن الفضهل ملها اختصهوا بهه مهن العمهل 

دون غهريهم مهن األمهم العهرب هنا أنه أرسل إىل مجيهع الثقلهني : اإلنهس واجلهن فلهم خيهص 
بتحههرمي الزكههاة بههين هاشههم أبن اإلمامههة فههيهم وخههص قريشهها أبحكههام شههرعية ولكههن خههص 
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ملهههها كههههانوا أفضههههل وجههههب أن يكههههون اإلمامههههة يف أفضههههل قههههريش علههههيهم وذلههههك ألن جههههنس 
ع اإلمكهان وليسهت اإلمامهة أمهرا شهامال لكهل أحهد مهنهم وإمنها يتوالهها واحهد األجناس مه

مههن النههاس . وأمهها حتههرمي الصههدقة فحرمههها عليههه وعلههى أهههل بيتههه تكمههيال لتطهههريهم ودفعهها 
للتهمههة عنههه كمهها مل يههورث فههال أيخههذ ورثتههه درمههها وال دينههارا ؛ بههل ال يكههون لههه وملههن ميونههه 

ال هللا يصهرف فيمها حيبهه هللا ورسهوله وذوو قهرابه يعطهون من مال هللا إال نفقتهم وسائر م
والفقققاص القققى  يعطقققى منقققه يف سقققائر مصقققا  املسقققلمني ال مبعهههروف مهههن مهههال اخلمهههس 

مث مها جعهل لهذوي القهر  قهد قيهل : إنهه سهقط مبوتهه  خيتص أبصناف معينة كالصدقات 
مههها : }  وقيهههل : ههههو لقهههر  مهههن يلهههي األمهههر بعهههده كمههها روي عنههههأبهههو حنيفهههة كمههها يقولهههه 

وغهريه . وقيههل أيب ثهور { وههذا قهول أطعهم هللا نبيها طعمهة إال كانهت ملهن يلهي األمههر بعهده 
وقيههل : ههو لههذوي قههر  الرسههول صههلى بههين أميههة يف إعطهاء عثمههان : إن ههذا كههان مأخههذ 

هللا عليه وسلم دائمها . مث مهن ههؤالء مهن يقهول : ههو مقهدر ابلشهرع وههو مخهس اخلمهس  
يف املشههههور عنهههه . وقيهههل : بهههل اخلمهههس والفهههيء يصهههرف يف د الشهههافعي وأمحهههكمهها يقولهههه 

مالهك مصاحل املسلمني ابجتهاد اإلمام وال يقسم على أجزاء مقدرة متساوية وههذا قهول 
أنههه جعههل مخههس الزكههاة فيئهها وعلههى هههذا القههول يههدل الكتههاب والسههنة أمحههد وغههريه . وعههن 

املقصهود هنها : أن بعهض وبسط ههذه األمهور لهه موضهع آخهر . و اخللفاء الراشدين وسرية 
فحكههههم اآلايت عههههام يتنههههاول مهههها العههههرب آايت القههههرآن وإن كههههان سههههببه أمههههورا كانههههت يف 
صققلى هللا عليققه وسققلم بعققث إىل وحممققد تقتضههيه اآلايت لفظهها ومعههىن يف أي نههوع كههان 

. ومجهههاهري األمهههم يقهههر ابجلهههن وهلهههم معههههم وقهههائع يطهههول وصهههفها ومل ينكهههر اإلنقققس واجلقققن 
واألطبههاء وحنههوهم وأمهها أكههابر القههوم فاملههأثور املتفلسههفة لههة مههن جهههال اجلههن إال شههرذمة قلي

عهههنهم : إمههها اإلقهههرار هبههها . وإمههها أن ال حيكهههى عهههنهم يف ذلهههك قهههول . ومهههن املعهههروف عهههن 
أنه قال يف بعض املياه : إنهه ينفهع مهن الصهرع لسهت أعهين الهذي يعاجلهه أصهحاب بقراط 

. وأنه قال : طبنها مهع طهب أههل اهلياكهل   اهلياكل وإمنا أعين الصرع الذي يعاجله األطباء
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كطهب العجههائز مههع طبنهها . ولههيس ملههن أنكههر ذلههك حجههة يعتمههد عليههها تههدل علههى النفههي 
وإمنا معه عدم العلم ؛ إذ كانهت صهناعته لهيس فيهها مها يهدل علهى ذلهك كالطبيهب الهذي 
ينظههر يف البههدن مههن جهههة صههحته ومرضههه الههذي يتعلههق مبزاجههه ولههيس يف هههذا تعههرض ملهها 

مههن جهههة الههنفس وال مههن جهههة اجلههن وإن كههان قههد علههم مههن غههري طبههه أن للههنفس  حيصههل
 ثههريا عظيمههها يف البههدن أعظهههم مههن  ثهههري األسهههباب الطبيههة وكهههذلك للجههن  ثهههري يف ذلهههك  

إن الشههيطان جيههري مههن كمها قههال النههيب صههلى هللا عليههه وسههلم يف احلههديث الصههحيح : } 
الههذي تسههميه األطبههاء الههرو  احليههواين  { ويف الههدم الههذي هههو البخههارابههن آدم جمههرى الههدم 

املنبعهههث مههههن القلهههب السههههاري يف البهههدن الههههذي بهههه حيههههاة البهههدن كمهههها قهههد بسههههط هههههذا يف 
صههههلى هللا عليههههه وسههههلم أرسههههل إىل الثقلههههني اإلنههههس حممههههدا موضههههع آخههههر . واملههههراد هنهههها أن 

عهاىل : واجلن وقد أخهرب هللا يف القهرآن أن اجلهن اسهتمعوا القهرآن وأهنهم آمنهوا بهه كمها قهال ت
{ إىل وإذ صهههرفنا إليهههك نفهههرا مهههن اجلهههن يسهههتمعون القهههرآن فلمههها حضهههروه قهههالوا أنصهههتوا } 

قههل { مث أمههره أن خيههرب النههاس بههذلك فقههال تعههاىل : } أولئههك يف ضههالل مبههني قولههه : } 
{ إخل فههأمره أن يقههول أوحههي إأ أنههه اسههتمع نفههر مههن اجلههن فقههالوا إان مسعنهها قههرآان عجبهها 

ال اجلن وأنهه مبعهوث إىل اإلنهس واجلهن ؛ ملها يف ذلهك مهن ههدي ذلك ليعلم اإلنس أبحو 
اإلنهس واجلهن مها جيهب علهيهم مهن اإلميههان ابهلل ورسهله واليهوم اآلخهر ومها جيهب مهن طاعههة 

وأنهههه كهههان رجهههال مهههن رسهههله ومهههن حتهههرمي الشهههرك ابجلهههن وغهههريهم كمههها قهههال يف السهههورة : } 
جهل مهن اإلنهس ينهزل ابلهوادي { . كان الر اإلنس يعوذون برجال من اجلن فزادوهم رهقا 

 -واألوديهههة مظهههان اجلهههن ؛ فهههإهنم يكونهههون ابألوديهههة أكثهههر ممههها يكونهههون أبعهههاأ األرض  -
فكان اإلنسي يقهول : أعهوذ بعظهيم ههذا الهوادي مهن سهفهائه فلمها رأت اجلهن أن اإلنهس 

فإنهه تستعيذ هبا زاد طغياهنم وغريهم وهبذا جييبهون املعهزم والراقهي أبمسهائهم وأمسهاء ملهوكهم 
يقسم عليهم أبمساء من يعظمونهه فيحصهل هلهم بهذلك مهن الراسهة والشهرف علهى اإلنهس 
ما حيملهم على أن يعطوهم بعض سؤهلم ال سيما وهم يعلمهون أن اإلنهس أشهرف مهنهم 
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وأعظم قدرا فإذا خضعت اإلنس هلهم واسهتعاذت هبهم كهان مبنزلهة أكهابر النهاس إذا خضهع 
ياطني مههنهم مههن خيتههار الكفههر والشههرك ومعاصههي ألصههاغرهم ليقضههي لههه حاجتههه . مث الشهه

وإبلققققيس وجنققققودي مققققن الشققققيايني يشققققتهون الشققققر ويلتققققىون بققققه ويطل ونققققه الههههرب . 
وإن كههان موجبهها لعههذاهبم وعههذاب مههن يغوونههه  وهرصققون عليققه  قتضققى خ ققث أنفسققهم 

{ إال عبهههادك مهههنهم املخلصهههني { } فبعزتهههك ألغهههوينهم أمجعهههني كمههها قهههال إبلهههيس : } 
قههههال أرأيتههههك هههههذا الههههذي كرمههههت علههههي لههههئن أخههههرتين إىل يههههوم القيامههههة : } وقههههال تعههههاىل 

ولقهد صهدق علهيهم إبلهيس ظنهه فهاتبعوه إال { وقال تعهاىل : } ألحتنكن ذريته إال قليال 
واإلنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتها مقا يضقري ويلتقى { . فريقا من املؤمنني 

وبدنهه ومالهه والشهيطان ههو نفسهه ؛ بل يعشق ذلك عشقا يفسد عقلهه ودينهه وخلقهه به 
خبيههث فههإذا تقههرب صههاحب العههزائم واألقسههام وكتههب الروحانيههات السههحرية وأمثههال ذلههك 
إلههيهم مبههها حيبونههه مهههن الكفههر والشهههرك صههار ذلهههك كالرشههوة والربطيهههل هلههم فيقضهههون بعهههض 
أغراضه كمن يعطي غريه ماال ليقتل له من يريد قتله أو يعينه على فاحشهة أو ينهال معهه 

وقههد يقلبههون  -شههة . وهلههذا كثههري مههن هههذه األمههور يكتبههون فيههها كههالم هللا ابلنجاسههة فاح
{ وأمها قهل ههو هللا أحهد حروف كالم هللا عهز وجهل إمها حهروف الفاحتهة وإمها حهروف } 

إما دم وإما غهريه وإمها بغهري جناسهة . أو يكتبهون غهري ذلهك ممها يرضهاه الشهيطان  -غريمها 
أو كتبههههوا مهههها ترضههههاه الشههههياطني أعههههانتهم علههههى بعههههض أو يتكلمههههون بههههذلك . فههههإذا قههههالوا 

أغراضهههم إمهها تغههوير مههاء مههن امليههاه وإمهها أن حيمههل يف اهلههواء إىل بعههض األمكنههة وإمهها أن 
أيتيه مبال من أموال بعض الناس كما تسرقه الشهياطني مهن أمهوال اخلهائنني ومهن مل يهذكر 

ن ههذه األنهواع مهن األمهور اسم هللا عليه و يت به وإما غري ذلك . وأعرف يف كل نوع م
أن املعينهة ومههن وقعهت لههه ممهن أعرفههه مها يطههول حكايتهه ؛ فههإهنم كثهريون جههدا . واملقصههود 

صهههلى هللا عليهههه وسهههلم بعهههث إىل الثقلهههني واسهههتمع اجلهههن لقراءتهههه وولهههوا إىل قهههومهم حممهههدا 
 . مث أكثهر املسهلمني مهنمنذرين كما أخرب هللا عهز وجهل وههذا متفهق عليهه بهني املسهلمني 
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وغريهم يقولون : أهنم جاءوه بعد هذا وإنهه قهرأ علهيهم القهرآن وابيعهوه الصحابة والتابعني 
لكم كل عظهم ذكهر اسهم هللا عليهه يعهود أوفهر مها وسألوه الزاد هلم ولدواهبم فقال هلم : } 

يكون حلما ولكم كل بعهرة علهف لهدوابكم قهال النهيب صهلى هللا عليهه وسهلم فهال تسهتنجوا 
وغههريه مههن حههديث مسههلم صههحيح { وهههذا اثبههت يف إخههوانكم مههن اجلههن  هبمهها فإهنمهها زاد
هنيهه صهلى } أيب هريهرة وغهريه مهن حهديث البخهاري صهحيح . وقد ثبهت يف ابن مسعود 

صههههحيح { يف أحاديههههث متعههههددة ويف هللا عليههههه وسههههلم عههههن االسههههتنجاء ابلعظههههم والههههروث 
حههىت اخلههراءة قههال : قيههل لههه : قههد علمكههم نبههيكم كههل شههيء سههلمان عههن وغههريه } مسههلم 

قههال : فقههال : أجههل لقههد هنههاان أن نسههتقبل القبلههة بغههائط أو بههول وأن نسههتنجي ابليمههني 
صهههحيح { . ويف وأن نسهههتنجي أبقهههل مهههن ثالثهههة أحجهههار وأن نسهههتنجي برجيهههع أو عظهههم 

هنهى رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم أن نتمسههح قههال : } جهابر وغهريه أيضها عهن مسهلم 
وغهريه . وقهد بهني خزميهة بهن اثبهت عهن ذلهك يف حهديث  { وكذلك النههيبعظم أو ببعر 

أن النههيب ابههن مسههعود وغههريه عههن مسههلم صههحيح ففههي ابههن مسههعود علههة ذلههك يف حههديث 
أاتين داعي اجلن فهذهبت معهه فقهرأت علهيهم القهرآن قهال صلى هللا عليه وسلم قال : } 

ل عظههم ذكههر اسههم : فههانطلق بنهها فههأراان آاثرهههم وآاثر نههرياهنم وسههألوه الههزاد فقههال : لكههم كهه
هللا عليه يقع يف أيديكم حلما وكل بعرة علف لدوابكم فقهال النهيب صهلى هللا عليهه وسهلم 

} أيب هريهرة وغهريه عهن البخهاري صهحيح { . يف فال تستنجوا هبمها فإهنمها زاد إخهوانكم 
أنه كان حيمل مع النيب صلى هللا عليهه وسهلم إداوة لوضهوئه وحاجتهه فبينمها ههو يتبعهه هبها 

أسههتنفض هبهها وال  تههين بعظههم  قههال : ابغههين أحجههاراأبههو هريههرة : مههن هههذا ؟ قلههت : قههال 
وال بروثة فأتيته أبحجار أمحلها يف طهرف ثهويب حهىت وضهعتها إىل جنبهه مث انصهرفت حهىت 
إذا فههريف مشههيت فقلههت : مهها ابل العظههم والروثههة ؟ قههال : مههها مههن طعههام اجلههن وإنههه أاتين 

ال فسههألوين الههزاد فههدعوت هللا هلههم أن ال ميههروا بعظههم و  -ونعههم اجلههن  -وفههد جههن نصههيبني 
االسققتنجاص وملهها هنههى النههيب صههلى هللا عليههه وسههلم عههن { . روثههة إال وجههدوا عليههها طعامهها 
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كههان هههذا تنبيههها علههى النهههي عمهها يفسههد طعههام  ققا يفسققد يعققام اجلققن ويعققام دوا ققم 
لكههن كراهههة هههذا والنفههور عنههه ظههاهر يف فطههر النههاس اإلنههس وطعههام دواهبههم بطريههق األوىل 

يعهههرف جناسهههة طعهههام اجلهههن ؛ فلههههذا جهههاءت األحاديههههث خبهههالف العظهههم والروثهههة فإنهههه ال 
الصهههحيحة املتعهههددة ابلنههههي عنهههه . وقهههد ثبهههت هبهههذه األحاديهههث الصهههحيحة أنهههه خاطهههب 

ابهن عهن الصهحيحني اجلن وخاطبوه وقرأ علهيهم القهرآن وأهنهم سهألوه الهزاد . وقهد ثبهت يف 
بهم ولكهههن أنهههه كهههان يقهههول : إن النهههيب صهههلى هللا عليههه وسهههلم مل يهههر اجلهههن وال خهههاطعبههاس 

قههد علههم مهها دل عليههه القههرآن مههن ذلههك ومل يعلههم مهها وابههن عبههاس أخههربه أهنههم مسعههوا القههرآن 
وغريمهههها مهههن إتيهههان اجلهههن إليهههه وخماطبتهههه إايههههم وأنهههه أخهههربه ابهههن مسهههعود وأبهههو هريهههرة علمهههه 

بههذلك يف القههرآن وأمههره أن خيههرب بههه وكههان ذلههك يف أول األمههر ملهها حرسههت السههماء وحيههل 
السههماء وملئههت حرسهها شههديدا وكههان يف ذلههك مههن دالئههل النبههوة مهها فيههه بيههنهم وبههني خههرب 

عهههربة كمههها قهههد بسهههط يف موضهههع آخهههر وبعهههد ههههذا أتهههوه وقهههرأ علهههيهم القهههرآن وروي أنهههه قهههرأ 
{ قههههالوا : وال فبههههأي آالء ربكمهههها تكههههذابن علههههيهم سههههورة الههههرمحن وصههههار كلمهههها قههههال : } 

القهههرآن مههههن خطههههاب  بشهههيء مههههن آالئهههك ربنهههها نكهههذب فلههههك احلمههههد . وقهههد ذكههههر هللا يف
اي معشههر اجلههن واإلنههس أمل أيتكههم رسههل الثقلههني مهها يبههني هههذا األصههل كقولههه تعههاىل : } 

{ مههنكم يقصههون علههيكم آاييت وينههذرونكم لقههاء يههومكم هههذا قههالوا شهههدان علههى أنفسههنا 
 قهداوأان منا الصهاحلون ومنها دون ذلهك كنها طرائهق وقد أخرب هللا عن اجلن أهنم قالوا : } 

وأان منهها اهب شههىت : مسههلمون وكفههار ؛ وأهههل سههنة وأهههل بدعههة وقههالوا : } { أي : مههذ
وأمهها القاسههطون فكههانوا { } املسههلمون ومنهها القاسههطون فمههن أسههلم فأولئههك حتههروا رشههدا 

وكققافرهم { والقاسهط : اجلههائر يقهال : قسههط إذا جههار وأقسهط إذا عههدل . جلههنم حطبهها 
فجمهههور العلمههاء علههى أنههه يف اجلنههة . وأمهها مههؤمنهم ابتفههاق العلمههاء معققىب يف اآلخققرة 

وقههد روي : " أهنههم يكونههون يف ربههض اجلنههة تههراهم اإلنههس مههن حيههث ال يههروهنم " . وهههذا 
. وقيهل : إن ثهواهبم النجهاة مالك والشافعي وأمحهد وأيب يوسهف وحممهد القول مأثور عن 
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س إنهه يطمسههنمل }  بقولههه:. وقهد احههتج اجلمههور أيب حنيفههة مهن النههار وههو مههأثور عهن 
فدل ذلك على  يت الطمث منهم ألن طمهث احلهور العهني إمنها  قالوا:{ قبلهم وال جان 

 اجلنة.يكون يف 
 

فصل وإذا كان اجلن أحياء عقهالء مهأمورين منهيهني هلهم ثهواب وعقهاب وقهد أرسهل إلهيهم 
علققى املسققلم أن يسققتعمل فققيهم مققا يسققتعمله يف النههيب صههلى هللا عليههه وسههلم فالواجههب 

والهدعوة إىل هللا كمها شهرع هللا ورسهوله  ملعقروف والنهقا عقن املنكقر  اإلنقس مقن ا مقر
وكمههها دعهههاهم النهههيب صهههلى هللا عليهههه وسهههلم ويعهههاملهم إذا اعتهههدوا مبههها يعامهههل بهههه املعتهههدون 

وصقرعهم لننقس ققد يكقون عقن شقهوة وهقو  فيدفع صوهلم مبا يدفع صول اإلنهس . 
اجلهن ويولهد بينهمها ولهد وههذا  كما يتفق لإلنس مهع اإلنهس وقهد يتنهاكح اإلنهس و وعشق 

. مناكحقة اجلقن كثري معروف وقد ذكر العلماء ذلهك وتكلمهوا عليهه وكهره أكثهر العلمهاء 
وقهههد يكهههون وههههو كثهههري أو األكثهههر عهههن بغهههض وجمهههازاة مثهههل أن يهههؤذيهم بعهههض اإلنهههس أو 
يظنهههوا أهنهههم يتعمهههدوا أذاههههم إمهههها ببهههول علهههى بعضههههم وإمههها بصههههب مهههاء حهههار وإمههها بقتههههل 

فيعاقبونههه أبكثههر  -ويف اجلههن جهههل وظلههم  -ن اإلنسههي ال يعههرف ذلههك بعضهههم وإن كهها
ممهها يسههتحقه وقههد يكههون عههن عبههث مههنهم وشههر مبثههل سههفهاء اإلنههس . وحينئههذ فمهها كههان 
مهن البههاب األول فهههو مههن الفههواحش الههيت حرمههها هللا تعههاىل كمهها حههرم ذلههك علههى اإلنههس 

وظلههم ؟ فيخاطههب اجلههن وإن كههان برضهها اآلخههر فكيههف إذا كههان مههع كراهتههه فإنههه فاحشههة 
بههذلك ويعرفههون أن ههههذا فاحشههة حمرمهههة أو فاحشههة وعهههدوان لتقههوم احلجهههة علههيهم بهههذلك 
ويعلموا أنه حيكهم فهيهم حبكهم هللا ورسهوله الهذي أرسهله إىل مجيهع الثقلهني اإلنهس واجلهن . 
ومها كهان مهن القسهم الثهاين فهإن كهان اإلنسهي مل يعلهم فيخهاطبون أبن ههذا مل يعلهم ومههن مل 

األذى ال يسههههتحق العقوبههههة وإن كههههان قههههد فعههههل ذلههههك يف داره وملكههههه عرفههههوا أبن يتعمههههد 
الههدار ملكههه فلههه أن يتصههرف فيههها مبهها جيههوز وأنههتم لههيس لكههم أن متكثههوا يف ملههك اإلنههس 
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بغههري إذهنههم بههل لكههم مهها لههيس مههن مسههاكن اإلنههس كههاخلراب والفلههوات ؛ وهلههذا يوجههدون  
لنجاسههههات كاحلمامههههات واحلشههههو  كثههههريا يف اخلههههراب والفلههههوات ويوجههههدون يف مواضههههع ا

واملزابهههههل والقمهههههامني واملقهههههابر . والشهههههيوخ الهههههذين تقهههههرتن هبهههههم الشهههههياطني وتكهههههون أحهههههواهلم 
شههههيطانية ال رمحانيههههة أيوون كثههههريا إىل هههههذه األمههههاكن الههههيت هههههي مههههأوى الشههههياطني . وقههههد 
جههاءت اآلاثر ابلنهههي عههن الصههالة فيههها ألهنهها مههأوى الشههياطني والفقهههاء مههنهم مههن علههل 

هي بكوهنا مظنة النجاسات . ومنهم من قال : إنه تعبهد ال يعقهل معنهاه . والصهحيح الن
ويف املقههربة أن ذلههك أن العلههة يف احلمههام وأعطههان اإلبههل وحنههو ذلههك أهنهها مههأوى الشههياطني 

مههههع أن املقههههابر تكههههون أيضهههها مههههأوى للشههههياطني . واملقصههههود أن أهههههل ذريعههههة إىل الشههههرك 
بههههههادة علهههههى غهههههري الوجهههههه الشهههههرعي وهلهههههم أحيههههههاان الضهههههالل والبهههههدع الهههههذين فهههههيهم زههههههد وع

مكاشفات وهلم  ثهريات أيوون كثهريا إىل مواضهع الشهياطني الهيت هنهى عهن الصهالة فيهها ؛ 
ألن الشياطني تتنزل علهيهم هبها وختهاطبهم الشهياطني بهبعض األمهور كمها ختاطهب الكههان 

طالهب كمهها وكمها كانهت تهدخل يف األصهنام وتكلهم عابهدي األصهنام وتعيهنهم يف بعهض امل
تعههني السههحرة وكمهها تعههني عبههاد األصههنام وعبههاد الشههمس والقمههر والكواكههب إذا عبههدوها 
ابلعبههادات الههيت يظنههون أهنهها تناسههبها مههن تسههبيح هلهها ولبههاس وخبههور وغههري ذلههك . فإنههه قههد 
تنههزل علههيهم شههياطني يسههموهنا روحانيههة الكواكههب وقههد تقضههي بعههض حههوائجهم إمهها قتههل 

ولكهن إحضار بع  املقا  ما جلب بعض من يهوونه وإما بعض أعدائهم أو إمراضه وإ
الضرر الذي حيصل هلم بذلك أعظم مهن النفهع بهل قهد يكهون أضهعاف أضهعاف النفهع . 

كههان يسههتخدم اجلههن سههليمان  والهذين يسههتخدمون اجلههن هبههذه األمههور يههزعم كثههري مههنهم أن 
شههياطني  ملهها مههات كتبههت السههليمان أن السههلف هبهها فإنههه قههد ذكههر غههري واحههد مههن علمههاء 

يسهههتخدم اجلهههن هبهههذه سهههليمان كتهههب سهههحر وكفهههر وجعلتهههها حتهههت كرسهههيه وقهههالوا : كهههان 
هبهههذا . وآخهههرون قهههالوا : لهههوال أن ههههذا حهههق سهههليمان يف أههههل الكتهههاب فطعههن طائفهههة مهههن 

وهههؤالء ابتبهههاعهم سههليمان ؛ فضههل الفريقهههان هههؤالء بقههدحهم يف سههليمان جههائز ملهها فعلههه 
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وملها جههاءهم رسهول مههن عنهد هللا مصههدق تعهاىل }  السهحر فهأنزل هللا تعههاىل يف ذلهك قولههه
{ إىل قولهه تعهاىل } ملا معهم نبذ فريق من الذين أوتهوا الكتهاب كتهاب هللا وراء ظههورهم 

{ بهني سهبحانه أن ههذا ال ولو أهنم آمنوا واتقوا ملثوبة من عند هللا خري لو كهانوا يعلمهون 
راجح والضههرر هههو الشههر اخلههالص يضههر وال ينفههع ؛ إذ كههان النفههع هههو اخلههري اخلههالص أو الهه

اجلقققن إذا اعتقققدوا علقققى أو الهههراجح وشهههر ههههذا إمههها خهههالص وإمههها راجهههح . واملقصهههود أن 
أخربوا حبكم هللا ورسوله وأقيمت عليهم احلجة وأمهروا ابملعهروف وهنهوا عهن املنكهر  اإلنس 

{ وقههال ومهها كنهها معههذبني حههىت نبعههث رسههوال كمهها يفعههل ابإلنههس ؛ ألن هللا يقههول : } 
اي معشهههههههر اجلهههههههن واإلنهههههههس أمل أيتكهههههههم رسهههههههل مهههههههنكم يقصهههههههون علهههههههيكم آاييت  : } تعهههههههاىل

قتققل حيققات { وهلههذا هنههى النههيب صههلى هللا عليههه وسههلم عههن وينههذرونكم لقههاء يههومكم هههذا 
قهههال : أيب سهههعيد اخلههدري وغهههريه عههن مسههلم صهههحيح حهههىت تههؤذن ثهههالاث كمهها يف ال يققوت 

را مههن اجلههن قههد أسههلموا فمههن رأى نفههابملدينههة إن قههال رسههول هللا صههلى هللا عليههه وسههلم } 
صهحيح { ويف شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثهالاث فهإن بهدا لهه بعهد فليقتلهه فإنهه شهيطان 

أيب سهعيد اخلهدري أنهه دخهل علهى أيب السائب موىل هشهام بهن زههرة عن أيضا } مسلم 
يف بيتهه قههال : فوجدتهه يصههلي فجلسههت أنتظهره حههىت يقضههي صهالته فسههمعت حتريكهها يف 

يف انحيهههههة البيهههههت فالتفهههههت فهههههإذا حيهههههة فوثبهههههت ألقتلهههههها فأشهههههار إأ أن اجلهههههس  عهههههراجني
فجلسهههت فلمههها انصهههرف أشهههار إىل بيهههت يف الهههدار فقهههال : أتهههرى ههههذا البيهههت ؟ فقلهههت : 
نعههم فقههال : كههان فيههه فههىت منهها حههديث عهههد بعههرس قههال : فخرجنهها مههع رسههول هللا صههلى 

ل هللا صههلى هللا عليههه وسههلم فكههان ذلههك الفههىت يسههتأذن رسههو اخلنههدق هللا عليههه وسههلم إىل 
أبنصاف النهار ويرجع إىل أهله فاستأذنه يوما فقهال لهه رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم 

فأخذ الرجل سالحه مث رجهع فهإذا امرأتهه قريظة خذ عليك سالحك فإين أخشى عليك 
بني البابني قائمة فأهوى إليهها ابلهرمح ليطعنهها بهه وأصهابته غهرية فقالهت : اكفهف عليهك 
رحمك وادخل البيت حىت تنظر ما الذي أخرجين فهدخل فهإذا حبيهة عظيمهة منطويهة علهى 
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الفههرا  فههأهوى إليههها ابلههرمح فانتظمههها بههه مث خههرج فركههزه يف الههدار فاضههطربت عليههه فمهها 
يدرى أيهما كان أسرع موات احلية أم الفهىت ؟ قهال : فجئنها إىل رسهول هللا صهلى هللا عليهه 

: ادع هللا حيييههه لنهها قهال : اسههتغفروا لصههاحبكم مث قههال : إن  وسهلم فههذكران لههه ذلهك وقلنهها
جنها قهد أسهلموا فهإذا رأيهتم مهنهم شههيئا فهآذنوه ثالثهة أايم فهإن بهدا لكهم بعهد ذلههك ابملدينهة 

أيضها : فقهال رسهول هللا صهلى هللا عليهه ملسهلم { ويف لفظ آخر فاقتلوه فإمنا هو شيطان 
شيئا منها فحرجهوا عليهه ثهالاث فهإن ذههب وإال  إن هلذه البيوت عوامر فإذا رأيتموسلم } 

قتققل اجلققن أن { . وذلههك اذهبههوا فههادفنوا صههاحبكم { وقههال هلههم : } فههاقتلوه فإنههه كههافر 
والظلهم حمهرم يف كهل حهال ؟ فهال حيهل ال جيوز كما ال جيوز قتل اإلنس بال حق ب ري حق 

شهنآن قهوم علهى أال وال جيهرمنكم ألحد أن يظلم أحدا ولو كان كافرا بل قال تعاىل : } 
واجلقققققن يتصقققققورون يف صقققققور اإلنقققققس وال هقققققائم { تعههههدلوا اعهههههدلوا هههههو أقهههههرب للتقهههههوى 

فيتصههههورون يف صههههور احليههههات والعقههههارب وغريههههها ويف صههههور اإلبههههل والبقههههر والغههههنم واخليههههل 
يف صههورة قريشهها والبغههال واحلمههري ويف صههور الطههري ويف صههور بههين آدم كمهها أتههى الشههيطان 

وإذ زيههههن هلههههم قههههال تعههههاىل : } بههههدر ملهههها أرادوا اخلههههروج إىل سههههراقة بههههن مالههههك بههههن جعشههههم 
{ إىل قولههه : } الشهيطان أعمهاهلم وقهال ال غالهب لكهم اليههوم مهن النهاس وإين جهار لكهم 

بههدار { . وكمهها روي أنههه تصههور يف صههورة شههيخ جنههدي ملهها اجتمعههوا وهللا شههديد العقههاب 
وإذ ل تبهههارك وتعهههاىل : } ههههل يقتلهههوا الرسهههول أو حيبسهههونه أو خيرجونهههه ؟ كمههها قهههاالنهههدوة 

ميكههههر بههههك الههههذين كفههههروا ليثبتههههوك أو يقتلههههوك أو خيرجههههوك وميكههههرون وميكههههر هللا وهللا خههههري 
{ فهإذا كههان حيهات البيههوت قهد تكههون جنها فتههؤذن ثهالاث فههإن ذهبهت وإال قتلههت املهاكرين 

فإهنا إن كانت حيهة قتلهت وإن كانهت جنيهة فقهد أصهرت علهى العهدوان بظهورهها لإلنهس 
ية تفزعهم بذلك والعهادي ههو الصهائل الهذي جيهوز دفعهه مبها يهدفع ضهرره ولهو  يف صورة ح

كههههان قههههتال وأمهههها قههههتلهم بههههدون سههههبب يبههههيح ذلههههك فههههال جيههههوز . وأهههههل العههههزائم واألقسههههام 
يقسمون على بعضهم ليعيهنهم علهى بعهض اترة يهربون قسهمه وكثهريا ال يفعلهون ذلهك أبن 
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ه مههن احلرمههة مهها يقتضههي إعههانتهم يكههون ذلههك اجلههين معظمهها عنههدهم ولههيس للمعههزم وعزميتهه
علههى ذلههك إذ كهههان املعههزم قهههد يكههون مبنزلهههة الههذي حيلههف غهههريه ويقسههم عليهههه مبههن يعظمهههه 
وههذا ختتلهف أحوالههه فمهن أقسههم علهى النههاس ليهؤذوا مهن هههو عظهيم عنههدهم مل يلتفتهوا إليههه 
وقههههد يكههههون ذاك منيعهههها فههههأحواهلم شههههبيهة أبحههههوال اإلنههههس لكههههن اإلنههههس أعقههههل وأصههههدق 

أر ب ىف ابلعهههههد ؛ واجلهههههن أجهههههل وأكههههذب وأظلهههههم وأغههههدر . واملقصهههههود أن وأعههههدل وأو 
فههم  العقزائم مقع كقون عقزائمهم تشقتمل علقى شقرال وكفقر ال ميقوز العز قة والقسقم بقه 

كثهريا مها يعجهزون عهن دفهع اجلهين وكثهريا مها تسهخر مهنهم اجلهن إذا طلبهوا مهنهم قتهل اجلههين 
ه أو حبسهوه ويكهون ذلهك ختيهيال وكهذاب الصارع لإلنس أو حبسه فيخيلوا إليهم أهنم قتلهو 

هههذا إذا كههان الههذي يههرى مهها خييلونههه صههادقا يف الرؤيههة فههإن عامههة مهها يعرفونههه ملههن يريههدون 
وأهههههل الكتههههاب تعريفههههه إمهههها ابملكاشههههفة واملخاطبههههة إن كههههان مههههن جههههنس عبههههاد املشههههركني 

 ومبتدعههههة املسهههههلمني الههههذين تضهههههلهم اجلههههن والشهههههياطني وأمهههها مههههها يظهرونههههه ألههههههل العهههههزائم
واألقسههام أهنههم ميثلههون مهها يريههدون تعريفههه فههإذا رأى املثههال أخههرب عههن ذلههك وقههد يعههرف أنههه 
مثال وقد يومهونه أنه نفس املرئي وإذا أرادوا مسهاع كهالم مهن يناديهه مهن مكهان بعيهد مثهل 

وأههل اجلههل مهن عبهاد وأههل الكتهاب مهن يسهتغيث بهبعض العبهاد الضهالني مهن املشهركني 
بعهههض حمبيهههه فقهههال : اي سههيدي فهههالن فهههإن اجلهههين خياطبهههه مبثهههل  املسههلمني إذا اسهههتغاث بهههه

صهههوت ذلهههك اإلنسهههي فهههإذا رد الشهههيخ عليهههه اخلطهههاب أجهههاب ذلهههك اإلنسهههي مبثهههل ذلهههك 
 الصوت وهذا وقع لعدد كثري أعرف منهم طائفة .

 
إذا كهان ميتها يتصور الشقيطان بصقورة املقدعو املنقاد  املسقت ا  بقه فصل : وكثريا ما 

يهها وال يشههعر ابلههذي انداه ؛ بههل يتصههور الشههيطان بصههورته فههيظن . وكههذلك قههد يكههون ح
املشرك الضهال املسهتغيث بهذلك الشهخص أن الشهخص نفسهه أجابهه وإمنها ههو الشهيطان 

كالنصههارى وهههذا يقههع للكفههار املسههتغيثني مبههن حيسههنون بههه الظههن مههن األمههوات واألحيههاء  

This file was downloaded from QuranicThought.com



املنتسق ني إىل ل مهن املستغيثني جبرجس وغريه من قداديسهم ويقع ألههل الشهرك والضهال
يتصههههور هلههههم الشههههيطان يف صههههورة ذلههههك اإلسققققالم الققققىين يسققققت يثون  ملققققوتى وال ققققائ ني 

املسههتغاث بههه وهههو ال يشههعر . وأعههرف عههددا كثههريا وقههع هلههم يف عههدة أشههخاص يقههول أ  
كههههل مههههن األشههههخاص : أين مل أعههههرف أن هههههذا اسههههتغاث يب واملسههههتغيث قههههد رأى ذلههههك 

تقد أنه إال هذا . وذكر أ غري واحهد أهنهم اسهتغاثوا يب  الذي هو على صورة هذا وما اع
كهههل يهههذكر قصهههة غهههري قصهههة صههههاحبه فهههأخربت كهههال مهههنهم أين مل أجهههب أحهههدا مههههنهم وال 
علمهههت ابسهههتغاثته فقيهههل : ههههذا يكهههون ملكههها فقلهههت : امللهههك ال يغيهههث املشهههرك إمنههها ههههو 

بهههه فهههيظن مهههن حيسهههن بعرفهههات شهههيطان أراد أن يضهههله . وكهههذلك يتصهههور بصهههورته ويقهههف 
احلههههرم أو غريهههها مههههن عرفههههات وكثهههري مههههنهم محلههههه الشهههيطان إىل بعرفههههات الظهههن أنههههه وقهههف 

وفهيهم مهن ال ابلصهفا واملهروة وال ابلبيهت فيتجاوز امليقات بال إحرام وال تلبيهة وال يطهوف 
ويرجهع وال يرمهي اجلمهار إىل أمثهال ذلهك مهن األمهور بعرفهات وفهيهم مهن يقهف مكة يعرب 

حيهث فعلهوا مها ههو منههي عنهه يف الشهرع إمها حمهرم وإمها مكهروه اليت يضلهم هبها الشهيطان 
لهيس بواجههب وال مسههتحب وقههد زيههن هلههم الشهيطان أن هههذا مههن كرامههات الصههاحلني وهههو 
مهههن تلبهههيس الشهههيطان فهههإن هللا ال يعبهههد إال مبههها ههههو واجهههب أو مسهههتحب وكهههل مهههن عبهههد 

ك لهه الشهيطان عبادة ليست واجبهة وال مسهتحبة وظنهها واجبهة أو مسهتحبة فإمنها زيهن ذله
وإن قههدر أنههه عفهها عنههه حلسههن قصههده واجتهههاده لكههن لههيس هههذا ممهها يكههرم هللا بههه أوليههاءه 
املتقني إذ ليس يف فعهل احملرمهات واملكروههات إكهرام بهل اإلكهرام حفظهه مهن ذلهك ومنعهه 
منههه ؛ فههإن ذلههك ينقصههه ال يزيههده وإن مل يعاقههب عليههه ابلعههذاب فههال بههد أن خيفضههه عمهها  

ه الهذين ميهدحون ههذه احلهال ويعظمهون صهاحبها فهإن مهد  احملرمهات كهان وخيفهض أتباعه
واملكروهههههات وتعظههههيم صههههاحبها هههههو مههههن الضههههالل عههههن سههههبيل هللا وكلمهههها ازداد العبههههد يف 

؛ سهههبيل الهههذين أنعهههم هللا ألهنههها خترجهههه عهههن سهههبيل هللا البهههدع اجتههههادا ازداد مهههن هللا بعهههدا 
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إىل بعههض سههبيل املغضههوب علههيهم علههيهم مههن النبيههني والصههديقني والشهههداء والصههاحلني 
 والضالني .

 
فصههل إذا عههرف األصههل يف هههذا البههاب فنقههول : جيههوز بههل يسههتحب وقههد جيههب أن يههذب 

الصهحيحني مهأمور بهه حبسهب اإلمكهان ويف نصقر املللقوم عن املظلوم وأن ينصر ؛ فهإن 
ن أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسهلم بسهبع وهنهاان عهقال : } الرباء بن عازب حديث 

سههههبع أمههههران بعيههههادة املههههريض واتبههههاع اجلنههههازة وتشههههميت العههههاطس وإبههههرار القسههههم أو املقسههههم 
ونصههر املظلههوم وإجابهههة الههداعي وإفشههاء السهههالم . وهنههاان عههن خهههواتيم أو ختههتم الهههذهب ؛ 

{ . وعن شرب ابلفضة ؛ وعن امليهاثر وعهن القسهي ولهبس احلريهر ؛ واإلسهتربق والهديباج 
انصهر أخهاك ظاملها ل رسول هللا صلى هللا عليهه وسهلم } قال : قاأنس ويف الصحيح عن 

أو مظلومهها قلههت : اي رسههول هللا أنصههره مظلومهها فكيههف أنصههره ظاملهها ؟ قههال : متنعههه مههن 
مسهههلم صههحيح { وأيضهها ففيههه تفههريج كربههة هههذا املظلههوم . ويف الظلههم فههذلك نصههرك إايه 

عهن مهؤمن كربهة مهن  مهن نفهس عهن النهيب صهلى هللا عليهه وسهلم أنهه قهال } أيب هريهرة عن 
كههرب الههدنيا نفههس هللا عنههه كربههة مههن كههرب يههوم القيامههة ومههن يسههر علههى معسههر يسههر هللا 
عليه يف الدنيا واآلخهرة ومهن سهرت مسهلما سهرته هللا يف الهدنيا واآلخهرة وهللا يف عهون العبهد 

أن رسههول هللا } جههابر أيضهها عههن مسههلم صههحيح { . ويف مهها كههان العبههد يف عههون أخيههه 
يه وسلم ملا سئل عن الرقى قال : من اسهتطاع مهنكم أن ينفهع أخهاه فليفعهل صلى هللا عل

أمققر { لكههن ينصههر ابلعههدل كمهها أمههر هللا ورسههوله مثههل األدعيههة واألذكههار الشههرعية ومثههل 
كمهها يههؤمر اإلنسههي وينهههى وجيههوز مههن ذلههك مهها جيههوز مثلههه يف حههق اإلنسههي اجلققو وهيققه 

عهن مسهلم صهحيح كمها ثبهت يف نقه وسق ه انتهار اجلقو ودديقدي ولعمثل أن حيتهاج إىل 
قههام رسههول هللا صههلى هللا عليههه وسههلم فسههمعناه يقههول : أعههوذ ابهلل قههال : } أيب الههدرداء 

منك مث قال : ألعنك بلعنة هللا ثالاث وبسط يده كأنه يتناول شهيئا فلمها فهريف مهن الصهالة 
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قبههههل ذلههههك  قلنهههها : اي رسههههول هللا قههههد مسعنههههاك تقههههول يف الصههههالة شههههيئا مل نسههههمعك تقولههههه
ورأينههههاك بسههههطت يههههدك قههههال : إن عههههدو هللا إبلههههيس جههههاء بشهههههاب مههههن انر ليجعلههههه يف 
وجههههي فقلهههت : أعهههوذ ابهلل منهههك ثهههالث مهههرات مث قلهههت : ألعنهههك بلعنهههة هللا التامهههة فلهههم 

ألصهههبح موثقههها سهههليمان يسهههتأخر ثهههالث مهههرات مث أردت أخهههذه ووهللا لهههوال دعهههوة أخينههها 
ذا احلهههديث االسههتعاذة منههه ولعنتههه بلعنهههة هللا ومل { ففههي هههاملدينههة أههههل يلعههب بههه ولههدان 

عهن النهيب صهلى هللا عليهه أيب هريهرة عهن الصهحيحني يستأخر بذلك فمهد يهده إليهه . ويف 
إن الشهيطان عهرض أ فشهد علهي ليقطهع الصهالة علهي فهأمكنين هللا منهه وسلم قال : } 

كرت قههول أخههي فذعتههه ولقههد مهمههت أن أوثقههه إىل سههارية حههىت تصههبحوا فتنظههروا إليههه فههذ 
{ فههرده هللا خاسههئا رب اغفههر أ وهههب أ ملكها ال ينبغههي ألحههد مهن بعههدي } سهليمان 

{ فهههذا احلههديث يوافههق األول ويفسههره وقولههه : " ذعتههه " أي : خنقتههه فبههني أن مههد اليههد  
كههان خلنقههه وهههذا دفههع لعدوانههه ابلفعههل وهههو اخلنههق وبههه انههدفع عدوانههه فههرده هللا خاسههئا . 

لسههليمان ربطههه إىل السههارية فهههو مههن ابب التصههرف امللكههي الههذي تركههه  وأمهها الههزايدة وهههو
فههإن نبينهها صههلى هللا عليههه وسههلم كههان يتصههرف يف اجلههن كتصههرفه يف اإلنههس تصههرف عبههد 
رسههول أيمهههرهم بعبهههادة هللا وطاعتههه ال يتصهههرف ألمهههر يرجهههع إليههه وههههو التصهههرف امللكهههي ؛ 

ل أفضهل مهن النهيب امللهك كمها أن نهيب ملهك والعبهد الرسهو وسهليمان فإنه كان عبدا رسوال 
علهههى النسهههائي السهههابقني املقهههربني أفضهههل مهههن عمهههوم األبهههرار أصهههحاب اليمهههني وقهههد روى 

أن النهيب صهلى هللا عليهه وسهلم كهان يصهلي فهأاته الشهيطان عائشهة عهن } البخاري شرط 
فأخهههذه فصهههرعه فخنقهههه قهههال رسهههول هللا صهههلى هللا عليهههه وسهههلم حهههىت وجهههدت بهههرد لسهههانه 

أمحهههد وأبهههو { . ورواه ألصهههبح موثقههها حهههىت يهههراه النهههاس سهههليمان ال دعهههوة علهههى يهههدي ولهههو 
فأهويت بيدي فمها زلهت أخنقهه حهىت وجهدت بهرد وفيه : } أيب سعيد من حديث داود 

{ وهههذا فعلههه يف الصههالة وهههذا ممهها احههتج لعابههه بههني أصههبعي هههاتني : اإلهبههام والههيت تليههها 
فع املههار وقتههل األسههودين والصههالة بههه العلمههاء علههى جههواز مثههل هههذا يف الصههالة وهههو كههد
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شققيطان اجلققن إذا مققر بققني يققد  املصققلا هققل حههال املسههايفة . وقههد تنههازع العلمههاء يف 
وغهريه : أحهدمها ابهن حامهد كمها ذكرمهها أمحهد  ؟ على قولني مهها قهوالن يف مهذهب يقطع 

: يقطههع هلهههذا احلهههديث ؛ ولقولههه ملههها أخهههرب أن مهههرور الكلههب األسهههود يقطهههع للصهههالة : } 
{ فعلل أبنه شهيطان . وههو كمها قهال رسهول هللا صهلى هللا عليهه ب األسود شيطان الكل

وسههلم فههإن الكلههب األسههود شههيطان الكههالب واجلههن تتصههور بصههورته كثههريا وكههذلك صههورة 
. وممههها ألن السهههواد أمجهههع للقهههوى الشهههيطانية مهههن غهههريه وفيهههه قهههوة احلهههرارة القهههط األسهههود ؛ 

وهههو مههن الشههرك الهههذي مقققن يققىبح للجققن اس يتقههرب بههه إىل اجلههن الههذابئح فههإن مههن النهه
حرمههه هللا ورسههوله وروي أنههه هنههى عههن ذابئههح اجلههن وإذا بههر  املصههاب ابلههدعاء . والههذكر 
وأمر اجلن وهنهيهم وانتههارهم وسهبهم ولعهنهم وحنهو ذلهك مهن الكهالم حصهل املقصهود وإن  
كهههان ذلهههك يتضهههمن مهههرض طائفهههة مهههن اجلهههن أو مهههوهتم فههههم الظهههاملون ألنفسههههم إذا كهههان 
الراقههي الههداعي املعههاع مل يتعههد علههيهم كمهها يتعههدى علههيهم كثههري مههن أهههل العههزائم فيههأمرون 
بقتههل مههن ال جيههوز قتلههه وقههد حيبسههون مههن ال حيتههاج إىل حبسههه ؛ وهلههذا قههد تقههاتلهم اجلههن 
على ذلك ففيهم من تقتله اجلن أو مترضه وفيهم من يفعل ذلهك أبهلهه وأوالده أو دوابهه 

عههههداوهتم مسههههلك العههههدل الههههذي أمههههر هللا بههههه ورسههههوله فإنههههه مل . وأمهههها مههههن سههههلك يف دفههههع 
يظلمهههههم بههههل هههههو مطيههههع هلل ورسههههوله يف نصههههر املظلههههوم وإغاثههههة امللهههههوف والتنفههههيس عههههن 
املكروب ابلطريق الشرعي اليت لهيس فيهها شهرك ابخللهق وال ظلهم للمخلهوق ومثهل ههذا ال 

كهان اجلهن مهن العفاريههت تؤذيهه اجلهن إمها ملعهرفتهم أبنهه عهادل ؛ وإمهها لعجهزهم عنهه . وإن  
وهههههو ضههههعيف فقههههد تؤذيههههه فينبغههههي ملثههههل هههههذا أن حيههههرتز بقههههراءة العههههوذ مثههههل آيههههة الكرسههههي 
واملعههههوذات والصههههالة والههههدعاء وحنههههو ذلههههك ممهههها يقههههوي اإلميههههان وجينههههب الههههذنوب الههههيت هبهههها 
يسلطون عليه فإنه جماهد يف سبيل هللا وههذا مهن أعظهم اجلههاد فليحهذر أن ينصهر العهدو 

وإن كان األمر فوق قدرته فال يكلف هللا نفسها إال وسهعها فهال يتعهرض مهن عليه بذنوبه 
صهحيح البالء ملها ال يطيهق . ومهن أعظهم مها ينتصهر بهه علهيهم آيهة الكرسهي فقهد ثبهت يف 
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قههال : وكلههين رسههول هللا صههلى هللا عليههه وسههلم حبفههظ زكههاة أيب هريههرة حههديث } البخهاري 
ذتههههه وقلههههت ألرفعنههههك إىل رسههههول هللا رمضههههان فههههأاتين آت فجعههههل حيثههههو مههههن الطعههههام فأخ

صههلى هللا عليههه وسههلم قههال : إين حمتههاج وعلههي عيههال وأ حاجههة شههديدة قههال : فخليههت 
مها فعهل أسهريك البارحهة أاب هريهرة عنه فأصبحت فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي 

ه ؟ قلت : اي رسول هللا شهكا حاجهة شهديدة وعيهاال فرمحتهه وخليهت سهبيله قهال : أمها أنه
قههد كههذبك وسههيعود فعرفههت أنههه سههيعود لقههول رسههول هللا صههلى هللا عليههه وسههلم فرصههدته 
فجههاء حيثههو مههن الطعههام فأخذتههه فقلههت : ألرفعنههك إىل رسههول هللا صههلى هللا عليههه وسههلم 
قال : دعهين فهإين حمتهاج وعلهي عيهال ال أعهود فرمحتهه فخليهت سهبيله فأصهبحت فقهال أ 

مها فعهل أسهريك ؟ قلهت : اي رسهول هللا شهكا اب هريرة أرسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي 
حاجههة وعيههاال فرمحتههه فخليههت سههبيله قههال : أمهها إنههه قههد كههذبك وسههيعود فرصههدته الثالثههة 
فجههاء حيثههو مههن الطعههام فأخذتههه فقلههت : ألرفعنههك إىل رسههول هللا صههلى هللا عليههه وسههلم 

ك كلمههههات وهههههذا آخههههر ثههههالث مههههرات تههههزعم أنههههك ال تعههههود مث تعههههود قههههال : دعههههين أعلمهههه
هللا ينفعك هللا هبا قلت : ما هن ؟ قال : إذا أويهت إىل فراشهك فهاقرأ آيهة الكرسهي : } 

{ حههىت ختههتم اآليههة فإنههك لههن يههزال عليههك مههن هللا حههافظ وال ال إلههه إال هههو احلههي القيههوم 
يقربهههك شهههيطان حهههىت تصهههبح فخليههههت سهههبيله فأصهههبحت فقهههال أ رسهههول هللا صههههلى هللا 

البارحهههة ؟ قلهههت : اي رسهههول هللا زعهههم أنهههه يعلمهههين كلمهههات عليهههه وسهههلم مههها فعهههل أسهههريك 
ينفعههين هللا هبهها فخليههت سههبيله قههال : مهها هههي ؟ قلههت : قههال أ : إذا أويههت إىل فراشههك 

{ وقههال هللا ال إلهه إال ههو احلهي القيهوم فهاقرأ آيهة الكرسهي مهن أوهلها حهىت ختهتم اآليهة : } 
حهىت تصهبح وكهانوا أحهرص شهيء أ : لن يزال عليك من هللا حافظ وال يقربك شهيطان 

علههى اخلههري فقههال النههيب صههلى هللا عليههه وسههلم أمهها إنههه قههد صههدقك وهههو كههذوب تعلههم مههن 
{ . ومههع هههذا ؟ قلههت : ال . قههال : ذاك شههيطان أاب هريههرة ختاطههب منههذ ثههالث ليههال اي 

هلا مقن التقريثري يف دفقع الشقيايني وإبطقا  فقد جرب اجملربون الذين ال حيصون كثهرة أن 
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ما ال ينضبط من كثرته وقوتهه فهإن هلها  ثهريا عظيمها يف دفهع الشهيطان عهن نفهس م أحواهل
اإلنسههههان وعههههن املصههههروع وعههههن مههههن تعينههههه الشههههياطني مثههههل أهههههل الظلههههم والغضههههب وأهههههل 
الشهههههوة والطههههرب وأرابب السههههماع املكههههاء والتصههههدية إذا قرئههههت علههههيهم بصههههدق دفعهههههت 

مههها عنهههد إخهههوان الشهههياطني مهههن  الشهههياطني وبطلهههت األمهههور الهههيت خييلهههها الشهههيطان ويبطهههل
مكاشههههفة شههههيطانية وتصههههرف شههههيطاين إذ كانههههت الشههههياطني يوحههههون إىل أوليههههائهم أبمههههور 
يظنهههها اجلههههال مهههن كرامهههات أوليهههاء هللا املتقهههني وإمنههها ههههي مهههن تلبيسهههات الشهههياطني علهههى 

يسههههتحق دفعههههه سههههواء كههههان والصققققائل املعتققققد  أوليههههائهم املغضههههوب علههههيهم والضههههالني . 
مههن قتههل دون مالههه فهههو شهههيد وقههد قههال النههيب صههلى هللا عليههه وسههلم }  مسههلما أو كههافرا

فههإذا كههان املظلههوم لههه { ومههن قتههل دون دمههه فهههو شهههيد ومههن قتههل دون دينههه فهههو شهههيد 
أن يههدفع عههن مههال املظلههوم ولههو بقتههل الصههائل العههادي فكيههف ال يههدفع عههن عقلههه وبدنههه 

يفعهل معهه فاحشهة إنسهي إبنسهي وقد وحرمته فإن الشيطان يفسد عقله ويعاقبه يف بدنه 
وإن مل ينهدفع إال ابلقتههل جهاز قتلههه . وأمها إسههالم صهاحبه والتخلههي عنهه فهههو مثهل إسههالم 

عههن النههيب الصههحيحني أمثالههه مههن املظلههومني وهههذا فههرض علههى الكفايههة مههع القههدرة ففههي 
{ فهإن كهان املسهلم أخهو املسهلم ال يسهلمه وال يظلمهه صلى هللا عليه وسلم أنه قهال : } 

اجزا عههن ذلههك أو هههو مشههغول مبهها هههو أوجههب منههه أو قههام بههه غههريه مل جيههب وإن كههان عهه
قادرا وقهد تعهني عليهه وال يشهغله عمها ههو أوجهب منهه وجهب عليهه . وأمها قهول السهائل : 
هل هذا مشروع ؟ فهذا من أفضل األعمهال وههو مهن أعمهال األنبيهاء والصهاحلني ؛ فإنهه 

ياطني عههن بههين آدم مبهها أمههر هللا بههه ورسههوله كمهها  مهها زال األنبيههاء والصههاحلون يههدفعون الشهه
يفعهههل ذلههك وكمههها كههان نبينههها صههلى هللا عليهههه وسههلم يفعهههل ذلههك فقهههد روى املسههيح كههان 
قهههال : مطهههر بهههن عبهههد الهههرمحن األعنهههق مهههن حهههديث يف سهههننه وأبهههو داود يف مسهههنده أمحهههد 

الههزارع ؛ عههن أبيههها أن جههدها عههامر العبههدي يف أم أابن بنههت الههوازع بههن زارع حههدثتين } 
أو ابهن أخههت  -انطلهق إىل رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم فههانطلق معهه اببهن لهه جمنهون 
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قههال جههدي : فلمهها قههدمنا علههى رسههول هللا صههلى هللا عليههه وسههلم قلههت : إن معههي  -لههه 
جمنهههون أتيتهههك بهههه تهههدعو هللا لهههه . قهههال : ائتهههين بهههه قهههال :  -أو ابهههن أخهههت أ  -ابنههها أ 

الركاب فأطلقت عنهه وألقيهت عنهه ثيهاب السهفر وألبسهته ثهوبني فانطلقت به إليه وهو يف 
حسنني وأخذت بيده حىت انتهيت بهه إىل رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم فقهال : ادنهه 
مههين اجعههل ظهههره ممهها يليههين قههال : مبجههامع ثوبههه مههن أعههاله وأسههفله فجعههل يضههرب ظهههره 

 فأقبههههل ينظههههر نظههههر حههههىت رأيههههت بيههههاض إبطيههههه ويقههههول : اخههههرج عههههدو هللا اخههههرج عههههدو هللا
الصحيح ليس بنظهره األول مث أقعهده رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم بهني يديهه فهدعا لهه 
مباء فمسح وجهه ودعا له فلم يكهن يف الوفهد أحهد بعهد دعهوة رسهول هللا صهلى هللا عليهه 

عثمههان بههن ؛ عههن عبههد هللا بههن منههري : ثنهها املسههند يف أمحههد { . وقههال وسههلم يفضههل عليههه 
قهههال : لقهههد رأيهههت مهههن يعلهههى بهههن مهههرة عهههن ؛ } عبهههد الهههرمحن بهههن عبهههد العزيهههز  أانحكهههيم 

رسهههول هللا صهههلى هللا عليهههه وسهههلم ثهههالاث مههها رآهههها أحهههد قبلهههي وال يراهههها أحهههد بعهههدي لقهههد 
خرجههت معههه يف سههفر حههىت إذا كنههها بههبعض الطريههق مههرران ابمهههرأة جالسههة معههها صههيب هلههها 

نا منهه بهالء يؤخهذ يف اليهوم مها أدري  فقالهت : اي رسهول هللا ههذا صهيب أصهابه بهالء وأصهاب
كم مرة قال : انولينيه فرفعتهه إليهه فجعلهه بينهه وبهني واسهطة الرحهل مث فغهر فهاه فنفهث فيهه 
ثالاث وقال : بسهم هللا أان عبهد هللا اخسهأ عهدو هللا مث انوهلها إايه فقهال : ألقينها يف الرجعهة 

جههدانها يف ذلههك املكههان معههها يف هههذا املكههان فأخربينهها مهها فعههل قههال : فههذهبنا ورجعنهها فو 
شههياه ثههالث فقههال : مهها فعههل صههبيك ؟ فقالههت : والههذي بعثههك ابحلههق مهها حسسههنا منههه 

{ . وذكهر شيئا حىت الساعة فاجرتر هذه الغنم قهال : انهزل خهذ منهها واحهدة ورد البقيهة 
يعلهى بهن ؛ عهن املنههال بهن عمهرو ؛ عهن األعمهش قهال : ثنها وكيهع احلديث بتمامه . ثنها 

أن امهههرأة عهههن أبيهههه : } مهههرة ؛ ومل يقهههل : مهههرة يعهههين الثقفهههي : وكيهههع ن أبيهههه قهههال ؛ عهههمهههرة 
جههاءت إىل النههيب صههلى هللا عليههه وسههلم معههها صههيب هلهها بههه ملههم فقههال النههيب صههلى هللا عليههه 
وسههلم اخههرج عههدو هللا أان رسههول هللا قههال : فههربأ قههال : فأهههدت إليههه كبشههني وشههيئا مههن 
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ول هللا صههلى هللا عليههه وسههلم خههذ األقههط والسههمن أقههط وشههيئا مههن مسههن قههال : فقههال رسهه
عطهاء بهن ؛ عهن معمهر أخهربان عبد الرزاق { . ثنا وخذ أحد الكبشني ورد عليها اآلخر 

قهههال : ثالثهههة أشهههياء يعلهههى بهههن مهههرة الثقفهههي عهههن } عبهههد هللا بهههن حفهههص ؛ عهههن السهههائب 
ان فمههرران رأيههتهن مههن رسههول هللا صههلى هللا عليههه وسههلم وذكههر احلههديث وفيههه قههال : مث سههر 

مبهاء فأتتههه امهرأة اببههن هلها بههه جنهة فأخههذ النهيب صههلى هللا عليهه وسههلم مبنخهره فقههال : اخههرج 
رسههول هللا قههال : مث سههران فلمهها رجعنهها مههن سههفران مههرران بههذلك املههاء فأتتههه املههرأة حممههد إين 

جبزر ولنب فأمرها أن ترد اجلزر وأمر أصحابه فشربوا من اللنب فسهأهلا عهن الصهيب فقالهت 
{ . ولو قدر أنه مل ينقل ذلهك لكهون مثلهه والذي بعثك ابحلق ما رأينا منه ريبا بعدك  :

مل يقههع عنههد األنبيههاء ؛ لكههون الشههياطني مل تكههن تقههدر ك أن   تفعههل ذلههك عنههد األنبيههاء 
نصققر املللققوم والتنفققيس عققن املكققروب وفعلهت ذلههك عنههدان فقههد أمههران هللا ورسهوله مههن 

حهههديث الههذين رقهههوا ابلفاحتهههة الصهههحيحني . وقهههد ثبههت يف ونفههع املسهههلم مبههها يتنههاول ذلهههك 
أخققى اجلعققل وأذن هلههم يف { } ومهها أدراك أهنهها رقيههة وقههال النههيب صههلى هللا عليههه وسههلم } 

قههال النههيب صههلى هللا عليههه وسههلم للشههيطان الههذي { وقههد } علققى شققفاص اللققديي  لرقيققة 
وههذا كههدفع { الث مههرات أراد قطهع صهالته : أعههوذ ابهلل منهك ألعنهك بلعنههة هللا التامهة ثه

؛ فإن النيب صلى هللا عليهه وسهلم وأصهحابه وإن كهانوا ظاملي اإلنس من الكفار والفجار 
ومل يكونوا يرمون ابلقسي الفارسهية وحنوهها ممها حيتهاج إليهه يف قتهال فقهد ثبهت الرتك مل يروا 

وم أن عهههن النهههيب صهههلى هللا عليهههه وسهههلم أنهههه أمهههر بقتهههاهلم وأخهههرب أن أمتهههه سهههتقاتلهم ومعلههه
قتاهلم النافع إمنا هو ابلقسي الفارسية ولو قوتلهوا ابلقسهي العربيهة الهيت تشهبه قهوس القطهن 
مل تغههن شههيئا ؛ بههل اسههتطالوا علههى املسههلمني بقههوة رمههيهم فههال بههد مههن قتههاهلم مبهها يقهههرهم . 

: إن العهههدو إذا رأينهههاهم قهههد لبسهههوا احلريهههر لعمهههر بهههن اخلطهههاب قهههال بعهههض املسهههلمني وقهههد 
أمهههر النهههيب صهههلى هللا . وقهههد } وبنههها روعهههة فقهههال : وأنهههتم فالبسهههوا كمههها لبسهههوا وجههدان يف قل

{ لهريي املشهركني قههوهتم وإن مل عليهه وسهلم أصهحابه يف عمهرة القضههية ابلرمهل واالضهطباع 
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يكن هذا مشروعا قبل هذا ففعل ألجل اجلهاد ما مل يكن مشهروعا بهدون ذلهك . وهلهذا 
فيضههرب ضههراب كثههريا جههدا عنققه إىل الضققرب قققد هتققاإ يف إبققراص املصققروجل ودفققع اجلققن 

والضرب إمنا يقع على اجلين وال حيس به املصهروع حهىت يفيهق املصهروع وخيهرب أنهه مل حيهس 
بشيء من ذلك وال يؤثر يف بدنه ويكون قد ضرب بعصها قويهة علهى رجليهه حنهو ثال ائهة 

لههى اجلههين أو أربعمائههة ضههربة وأكثههر وأقههل حبيههث لههو كههان علههى اإلنسههي لقتلههه وإمنهها هههو ع
واجلهين يصههيح ويصهرخ وحيههدث احلاضهرين أبمههور متعهددة كمهها قهد فعلنهها حنهن هههذا وجربنههاه 

االسقققتعانة علقققيهم  قققا يقققققا  مهههرات كثهههرية يطهههول وصهههفها حبضهههرة خلهههق كثهههريين . وأمههها 
فههال يشههرع ال سههيما إن كههان فيههه شههرك ؛ فههإن ذلههك حمههرم . ويكتققف  ققا ال يعققرف معنققاي 
يهه شهرك وقهد يقهرءون مهع ذلهك شهيئا مهن القهرآن ويظهرونهه وعامة مها يقولهه أههل العهزائم ف

ويكتمهههون مههها يقولونهههه مهههن الشهههرك ويف االستشهههفاء مبههها شهههرعه هللا ورسهههوله مههها يغهههين عهههن 
كامليتهة واخلنزيهر فهال التقداو   ررمقات الشرك وأهله . واملسلمون وإن تنازعوا يف جواز 

ألن ذلهك حمهرم يف كهل حههال ل ؛ يتنهازعون يف أن الكفهر والشهرك ال جيهوز التهداوي بهه حبها
ولهيس ههذا كهالتكلم بهه عنهد اإلكهراه . فهإن ذلهك إمنها جيهوز إذا كهان قلبهه مطمئنها ابإلميهان 
والههتكلم بههه إمنهها يههؤثر إذا كههان بقلههب صههاحبه ولههو تكلههم بههه مههع طمأنينههة قلبههه ابإلميههان مل 

املكههره يههؤثر . والشههيطان إذا عههرف أن صههاحبه مسههتخف ابلعههزائم مل يسههاعده وأيضهها فههإن 
مضههطر إىل الهههتكلم بههه وال ضهههرورة إىل إبهههراء املصههاب بهههه لهههوجهني : أحههدمها : أنهههه قهههد ال 
يؤثر أكثهر ممها يهؤثر مهن يعهاع ابلعهزائم فهال يهؤثر بهل يزيهده شهرا . والثهاين : أن يف احلهق مها 

بققدخو  اجلققو يغهين عههن الباطههل . والنهاس يف هههذا البههاب ثالثهة أصههناف : قههوم يكهذبون 
وم يههههدفعون ذلهههك ابلعهههزائم املذمومهههة فهههههؤالء يكهههذبون ابملوجهههود وهههههؤالء . وقهههيف اإلنقققس 

يعصههههون بههههل يكفههههرون ابملعبههههود . واألمههههة الوسههههط تصههههدق ابحلههههق املوجههههود وتههههؤمن ابإللههههه 
الواحههد املعبههود وبعبادتههه ودعائههه وذكههره وأمسائههه وكالمههه فتههدفع شههياطني اإلنههس واجلههن . 

علهى وجهه التصهديق هلهم يف كهل مها فههذا إن كهان سقؤا  اجلقن وسقؤا  مقن يسقريهلم وأما 
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عههههن وغههههريه } مسهههلم صههههحيح خيهههربون بههههه والتعظههههيم للمسهههئول فهههههو حههههرام كمههها ثبههههت يف 
قال : قلت : اي رسهول هللا أمهورا كنها نصهنعها يف اجلاهليهة كنها معاوية بن احلكم السلمي 

؛ عههن عبيههد هللا أيضهها عههن مسههلم صههحيح { ويف أنيت الكهههان قههال : فههال  تههوا الكهههان 
؛ عهههن بعهههض أزواج النهههيب صهههلى هللا عليهههه وسهههلم عهههن النهههيب صهههلى هللا صهههفية ؛ عهههن  انفهههع

{ . من أتى عرافها فسهأله عهن شهيء مل تقبهل لهه صهالة أربعهني يومها عليه وسلم قال : } 
وأمهها إن كههان يسههأل املسههئول ليمههتحن حالههه وخيتههرب ابطههن أمههره وعنههده مهها مييههز بههه صههدقه 

أن النهيب صهلى هللا عليهه وسهلم سهأل : } ني الصهحيحمن كذبه فهذا جائز كما ثبت يف 
فقههال : مهها أيتيههك ؟ فقههال : أيتيههين صههادق وكههاذب قههال : مهها تههرى ؟ قههال : ابههن صههياد 

أرى عرشها علههى املهاء قههال : فهإين قههد خبههأت لهك خبيئهها قهال : الههدخ الهدخ قههال : اخسههأ 
ونهه { . وكهذلك إذا كهان يسهمع مها يقولفلهن تعهدو قهدرك فإمنها أنهت مهن إخهوان الكههان 

وخيربون به عهن اجلهن كمها يسهمع املسهلمون مها يقهول الكفهار والفجهار ليعرفهوا مها عنهدهم 
فيعتهربوا بهه وكمها يسهمع خهرب الفاسهق ويتبهني ويتثبهت فهال جيهزم بصهدقه وال كذبهه إال ببينههة  

عهن البخهاري صهحيح { وقهد ثبهت يف إن جاءكم فاسهق بنبهإ فتبينهوا كما قال تعاىل : } 
ويفسهروهنا ابلعربيهة فقهال النهيب صهلى التوراة كانوا يقرءون الكتاب   أهلأن : } أيب هريرة 

فههال تصهدقوهم وال تكههذبوهم فإمهها أن حيههدثوكم أههل الكتههاب هللا عليهه وسههلم إذا حههدثكم 
آمنها ابلهذي أنهزل إلينها وأنهزل حبق فتكذبوه وإمها أن حيهدثوكم بباطهل فتصهدقوه وقولهوا : } 

{ فقد جاز للمسهلمني مسهاع مها يقولونهه { مون إليكم وإهلنا وإهلكم واحد وحنن له مسل
عمههر أنههه أبطههأ عليههه خههرب أيب موسههى األشههعري عههن ومل يصههدقوه ومل يكههذبوه . وقههد روي 

. يسهم إبهل الصهدقة عمهر وكان هناك امرأة هلا قرين من اجلن فسأله عنهه فهأخربه أنهه تهرك 
نتصهروا علههى فهأخرب أهنهم ااملدينههة أرسههل جيشها فقهدم شهخص إىل عمهر أن ويف خهرب آخهر 

بريهد املسهلمني أبو اهليهثم عن ذلك فذكر له فقال : هذا عمر عدوهم وشاع اخلرب فسأل 
 .من اجلن وسيأيت بريد اإلنس بعد ذلك فجاء بعد ذلك بعدة أايم 
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وذكهره ابملهداد يكتف للمصاب وغريي من املرضى شقي ا مقن كتقاب هللا فصل وجيوز أن 

: قههرأت عبهد هللا بههن أمحهد وغهريه قههال محههد أاملبها  ويغسههل ويسهقى كمهها نهص علههى ذلهك 
؛ عههن احلكههم عههن حممههد بههن أيب ليلههى ؛ عههن سههفيان ؛ ثنهها يعلههى بههن عبيههد علههى أيب ثنهها 

قال : إذا عسهر علهى املهرأة والدهتها فليكتهب : بسهم هللا ابن عباس ؛ عن سعيد بن جبري 
رب العههههاملني }  ال إلهههه إال هللا احللهههيم الكههههرمي سهههبحان هللا رب العهههر  العظههههيم احلمهههد هلل 

كهههأهنم يهههوم يهههرون مههها يوعهههدون مل { }  كهههأهنم يهههوم يروهنههها مل يلبثهههوا إال عشهههية أو ضهههحاها 
أسهود . قهال أيب : ثنها { يلبثوا إال ساعة من هنار باليف فهل يهلك إال القهوم الفاسهقون 

وكيهع إبسهناده مبعنهاه وقهال : يكتهب يف إانء نظيهف فيسهقى قهال أيب : وزاد فيهه بن عامر 
: رأيهت أيب يكتهب للمهرأة يف جهام أو شهيء عبهد هللا ينضح ما دون سرهتا قهال فتسقى و 

احلسهههن بهههن سهههفيان : أان أبهههو عمهههرو حممهههد بهههن أمحهههد بهههن محهههدان احلهههريي نظيهههف . وقهههال 
؛ ثنهها علههي بههن احلسههن بههن شههقيق ؛ ثنهها عبههد هللا بههن أمحههد بههن شههبوية ؛ حههدثين النسههوي 

سهههعيد بهههن ؛ عهههن احلكهههم ؛ عهههن ليلهههى  ابهههن أيب؛ عهههن سهههفيان ؛ عهههن عبهههد هللا بهههن املبهههارك 
قال : إذا عسهر علهى املهرأة والدهها فليكتهب : بسهم هللا ال إلهه إال ابن عباس عن ؛ جبري 

هللا العلي العظهيم ال إلهه إال هللا احللهيم الكهرمي ؛ سهبحان هللا وتعهاىل رب العهر  العظهيم ؛ 
كهههأهنم { }  أو ضههحاها  كهههأهنم يههوم يروهنهها مل يلبثهههوا إال عشههيةواحلمههد هلل رب العههاملني }  

يوم يرون مها يوعهدون مل يلبثهوا إال سهاعة مهن هنهار بهاليف فههل يهلهك إال القهوم الفاسهقون 
: وقهد جربنهاه فلهم علهي : يكتهب يف كاغهدة فيعلهق علهى عضهد املهرأة قهال علي . قال { 

نههر شههيئا أعجههب منههه فههإذا وضههعت حتلههه سههريعا مث جتعلههه يف خرقههة أو حترقههه . آخههر كههالم 
 قدس هللا روحه ونور ضرحيه . -ابن تيمية الم شيخ اإلس
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