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الكتابموضوع-

)المسائلكتابعنسائللسؤالجوابعنعبارةالكتاب

رسالةالفالسوركتيفإن،السوركتيمحمدبنأحمدللشيخ(الثلاث

وبعضالاعتقاد،قضايابعض:هيقضاياثلاثفيهاناقشالعنوانبهذا

لهذهالسوركتيتأليفوكانوالتقليد.الاجتهادومسائل،البدعيةالامور

فيالعلويينالسادةبعضوبينبينهالخلافاشتدادإبانالرسالة

*1(،والبدعةوالسنةوالتقليدوالاجتهادالعقيدةفيقضاياحولإندونيسيا

فيالخلافاشتدادوقتفيكانالبلدهذالىإالمؤلفقدومأنفيبدو

الفريقين.بينوغيرهاالقضاياهذه

هذهفيرأيهيبديأنأمور:ثلائةالمؤلفمنالسائلهذافطلب

الشيخفلبىتفصيلا.مسائلهاعلىيتكلمثممؤلفها،فيثمجمالا،إالرسالة

وكتبباللهفاستعان،السائلعليهفألحالاخير،عنواعتذرالاولينالامرين

.الكتابموضوعاتعرضفيمباحثهتفصيلوسيأتي.الكتابهذا

الكتاباسم-

مماعليهاعثرناالتيالاوراقمنأيفيللكتابتسميةعلىنقفلم

عليها،وقفناالتيالاحرىالمؤلفأوراقفيولا،الكتاببهذامتعلقهو

،للبكري"الغربيالجنوبواماراتوعدن"حضرموتكتابفيمنهطرفاانظر()1

فيالسوركتيمحمدأحمدالإرشاديينوشيخوالارشادالاصلاححركةو"تاريخ

.شوكأبرلاحمدإندونيسيا"



احمدالشيخرسالةعلىالكلامهواسلفناكماالكتابموضوعكانوحيث

نافراينا،المناسبةهذهمناسمااستوحينا(الثلاثلمسائل)االسوركتي

وذكرنا،رئيسكعنوان"الثلاثالمسائلفيالكلامتحقيق"اسمعليهنطلق

)تحقيقفقولنا:جمالا؛إالمسائللهذهالرئيسالموضوعاصغربخطتحته

كلفيوالاجتهادالتحقيقنحوكتابهفينحاالمولفانمناسبته(الكلام

وقولنا:(،الكلامتحقيق)نقولانفناسبلها،عرضالتيالمباحث

علىينطلقانايضاويصلحالسوركتي،رسالةعنوانلانه(الثلاث)المسائل

عليها.الكتابفيالكلامداروهناالمؤلفحققهاالتيالمسائل

تأليقهتاريخ-

هـ4134سنةالفهفقد،شبابهمقتبلفيالشيخالفهالكتابهذاناسلفنا

:امرانذلكعلىيدل.عمرهمنوالثلاثينالثانيةفيوهوإندونيسيافي

مما":فقال22()ص4657رقمالمجموعفيالمؤلفذكرهما-1

."132ص1جزءالاموالتقليد:الاجتهادرسالةفيلحاقهإيحتاج

سنةاي.44الثانيةجمادىالخميسيومفيقيدتفائدةوتحته

هـ.4134

،-ترجمتهفيسيأتيكما-إندونيسياسكانمنالسوركتيالشيخان2-

بعضمنونقاشاتلغطبسببهاوصار،هناكرسالتهوطبعت

المعلميللشيخالرسالةهذهفقدمت،للسنةلمخالفينوالمتصوفة

اليمن.منقدومهإبانهناكمقامهاثناء

والتنقيح؟للاضافةالتاريخهذابعدكتابهلىإالمولفرجعوهل

وينقحها،كتبهيعتبرانهالمؤلفطريقةمنالمعروفان:الجواب
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عثرناوما،منقحةلنسخةالوصولبغرضعدةنسخايكتببلإليها،ويضيف

بعضيكتبكانلكنه،واحدةمرةكتبهأنهتدلالكتابأوراقمنعليه

وقفيكنلمالتيالمراجعأوالفوائدبعضأضافوربما،مرتينالمباحث

نرجحفإناحجر،لابن"الباري"فتحعلىكإحالتهللكتابتأليفهوقتعليها

عليهوقفثمبواسطةعنهينقللأنه؛الكتابتأليفوقتيديهبينيكنلمأنه

الاحالة.لحقوأذلكبعد

تاليفهسبب-

بعضأن:الكتابتأليفمناسبةأنكتابهصدرفيالمؤلفذكر

محمدبنأحمدللشيخ"الثلاث"المسائلبعنوانكتابعلىأطلعهالاخوان

أمور:ثلاثةالشيخمنوطلب،سوركتي

انذاكلهالمخالفينمنكثيرالان؛مؤلفهحيثيةويقدرفيهينظرأن-1

علىبأنهمؤلفهووصفالشيخفطالعه.ويبدعونهيجهلونهكانوا

لا،والسنةالكتابفيالصحيحوالفهموالدينالعلممنمكانة

والتقليد.الهوىحجابوراءمنناظراكانمنإلاهذاينكر

المذكور،الكتابفيعليهالتنبيهيجبمايبينأنالسائلمنهوطلب2-

علىلجلوساعنالنهيعلةفيالمؤلفرأيحولملاحظةفذكر

الأحاديث.ضوءقيراجحاراهبماعليهوعقبالقبور،

فاعتذر،الثلاثالمسائلتلكعلىالكلامأيضاالسائلمنهوطلب3-

ومرجئاباللهمستعيناتيسرماكتابةفيشرعيعذرهلمولما،منه

اخر.وقتإلىالبسط



الكتابلموضوعاتمفصلعرض-

)الاجتهاد:الثلاثالمسائلعلىالكلامالكتابهذافيالشيخحقق

(.العقيدةمنومباحث،والبدعةوالسنةوالتقليد،

والتقليدالاجتهادفي:الأولىلمسالةا*

وماالتكليفبيانفيبمقدمةلهقدمالتأليفمناسبةوبيانالخطبةبعد

الكتاببقاءعلىمتوقفاكانلماالتكليفبقاءأنأثنائهافيوذكربه،يتصل

المؤلفبين.بذلكلىوتعاسبحانهاللهتكفلبه،ورداالذيواللسانلسنةو

وقامت،الدينحفظحصلبحفظهانو،واللغةوالسنةالقرانحفظطريقة

العالمين.علىالحجة

علىأيضاالأحكامنو،والظنيالقطعيالدليللبيانفصلاعقدثم

لبيانفصلاعقدثم،الفقهأصوللىإللتفصيلحالو،وظنيقطعي:قسمين

اللهذمهالذيالظنهووما،الظنيبالدليلالعملوحكم،الظنحقيقة

بحيث،وتفصيليليجماإ:بجوابينعنهجابو،الكريمالقرآنفيسبحانه

ثم،بشرطهبالظنللعملالموجبةالادلةوذكرمعناها،وبين،ايةكلتناول

،العقولفيهموركب،الفطرةعلىادمبنيحلقلىتعااللهأنلبيانفصلاعقد

والافئدةوالابصارالسمعمنمنهمالمطلوبلىإتوصلهمبالاتمدهمو

رسولاقومكللىإأرسلثم.والباطنةالظاهرةالحواسمنذلكوغير

معمدهوالكتابعليهوأنزلكافةالخلقلىإعقم!ومحمدارسلو،بلسانهم

بهماللهحفظمناءأصحابالهو]ختار،لهوإيضاحاللقرانبيانابالسنةذلك

النبيعنالاحكامالصحابةتلقيطريقةفيالقولفصلثم.نبيهوسنةكتابه

كانوكيف،ويعملونالعلماءيستفتونالاولالقرنعوامكانوكيفلمجم،
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بعدهم.ومنوأتباعهمالتابعينزمنفيحالهم

والسنةالكتابمنالدليلمعرفةكانلماأنهفيهذكرفصلاعقدثم

فرضذلكمعرفةتكونأنإما:أمرينأحدوجببهما،العلمعلىمتوقفا

القاصر؟فرضهوفماوعليه.كفايةفرضتكونأو،مكلفكلعلىعين

الاولىالمسألةعلىالكلامينشاهناومن؟غيرهأمالمجتهديناحدأتقليد

والتقليد.الاجتهادوهي،الكتابهذافي

("المقلدون"قال:بقولهغالباالفريقينحججذكرفيهاالمؤلفوطريقة

الحكملهفيتيسر،الفريقانبهأدلىماعلىالقارئليطلع"،المانعونو"قال

بينهما.

العلمتحصيلأنبذكروالتقليدالاجتهادفيكلامهالمؤلفبدأ

تب:مر

العربي.اللسانعلومتحصيل-1

الفقه.بأصولالعلم2-

والسنة.بالكتابالعلم3-

لممنوفرض،لهيعرضماكلفيالاجتهادهوالمجتهدوفرض

لهيرويأوالايةالمجتهدعليهفيتلوالمجتهد،سؤالالثالثةالمرتبةيحصل

وأللعاميويفسر،ذلكيعارضمايجدفلماجتهدقدأنهويخبره،الحديث

بلغته.لحديثاأوالايةالاعجمي

حياةفيالعملكانكيففيهبينالمجتهد"سؤال"بعنوانفصلأوعقد

المقلدينبينلحوارابدأثم،الثلاثةالقرونمنبعدوفيماغ!موراللهرسول

11



نهيلىإأثنائهفيشارووأدلتها،طائفةكلنظروجهةيذكر،والمانعين

منالسلفطريقةعلىللناسإفتاءهمأنوبين،تقليدهمعنالاربعةالائمة

دلالته.وبيانذلكوتفسيرلحديثاروايةأوالايةبتلاوةالسائلإجابة

وهي:،للمقلدينأسئلةخمسةعنالمانعينأجوبةوذكر

يسوغفكيف،اعلمهم:قلتمفان،الاربعةالائمةأمأعلمانتمأ(1)

مخالفتهم؟لكم

قلتم:فإنلهم؟مقلدينبعدهمجاءواالذينالائمةأمأعلمأنتمأ)2(

؟قلدوكماتقلدونلافلم،أعلمهم

الامة،جمهوروهموغيرهمعلماءمنالمقلدينفيتعتقدونما)3(

ضلالة؟علىأمحقعلىاهم

ومشايخهمالعلمعنهمأخذتمالذينمشايخكمفيتعتقدونما()4

جرا؟وهلم

العلم.عنهاتأخذونالتيالكتبهذهمولفيفيتعتقدونما()5

المسألةتنتهيالمانعينقبلمنبتفصيلالاسئلةهذهعلىوبالرد

والتقليد.بالاجتهادالمتعلقةالأولى

والبدعةالسنة:التانيةلمسالةا*

السنةمعنىأولافيهذكر،صفحةعشريننحوفيتمهيداالمؤلفكتب

إماالأفعالمنفعلكلأنوقرروشرعا،واصطلاحالغةوالمحدثةوالبدعة

بينهما.واسطةولامخالفا.يكونأنواماوالسنةللكتابموافقايكونأن

ماوالمخالف،السنةمنفهومنهما،معتبردليلموافقتهعلىدلماوالموافق
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وأحرامفهوالإسلامأولمنموجوداكانفانمنهما،دليلمخالفتهعلىدل

الإسلاماولمنموجودايكنلموإن،محدثةولابدعةيسمىولا5مكرو

بدعة.محدثةفهوذلكبعدحدثبل

بنصشيءكليكونأن<شئءلكل!طينا:بقولهالمرادوليس

لمإن،كتابهفيمبينفيهاللهوحكمإلاشئمنماأنهالمرادوانماخاص،

لذلكأمثلةالمؤلفذكرثم.المفهومأوالالتزامأوفبالتضمنلمطابقةبايكن

الحلال"حديثمعنىعلىوتكلم.لوسائلووالمباحاتالمأموراتفي

عليهورد.الواسطةإثباتظاهرهفإن،"مشتبهاتوبينهمابين،والحرامبين،

يطهرلممنعندفانه،والحرمةالحلدليلافيهتعارضتماالمشتبهاتبأن

مافيهيعملبانمحك!يوالنبيفارشد،مشتبه-الناسمنكثيروهم-الترجيحله

دليلفالحديث.حراموإماحلالإماالامرنفسفيانهمع،الاحتياطيقتضي

التأمل.عندالواسطةعدمعلى

:نوعانالنبوةعصربعدلحادثةاالاشياءإنثم

جائزفهذا،بالدينيضرلامماالدنيابمصالحيتعلقفيماكانما:الاول

محدثة،ولاالشرعفيبدعةفليسالاباحة،عموماتتحتلدخوله

.للشرعلموافقته

قسمين:علىفهذا،خاصةالدينيةبالاموريتعلقفيماكانما:الثاني

تعذربشرطمنهاأحدثبماالعمليجوزفإنهالوسائلفأماومقاصد.وسائل

عهدهفيعليهاالعملكانالتيبوسيلتهالدينيبمقصدهاالوفاءتعسرأو

مطو.واح!مصحففيالقرانجمععلىالصحابةجماعإهذاومنمج!ي!.

يظنكماالتراويحصلاةمنهوليس،ضلالةبدعةكلهمنهفالمحدثالمقاصد
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ذلك.بيانفيالكلامأطالوقد.السنةمنفإنها،بعضهم

،الاولالنوعمنيكونلانصالحالعربيةاللغةقواعداختراعأنذكرثم

الثاني،النوعمنيكونوأن،دنياهمأمورفياللغةلىإمحتاجونالناسفان

الوسائل.منفهوهذاوعلى،اللغةمعرفةإلىمحتاجالدينفإن

الإسلامفيسن"منالمشهور:الحديثمعنىشرحذكرماضوءوفي

منأي،اللغويمعناهافيهبالسنةالمرادأنوبين"،..أجرهاهفلهحسنةسنة

ثم.الحديثسببعليهيدلكما،الناسفيهيتبعهحسناعملاالاسلامفيعمل

ودعوىلخمراشرب:الاسلامأولمنالموجودالمخالفمنأمثلةذكر

بالخوضالفرقبعضغلوالمبتدعالمخالفمنأنوبين،والنياحةلجاهليةا

منها،والسنةالكتابفيوردماتأويلأو،التشبيهصريحلىإالصفاتاياتفي

المبتدعة،شبهلابطالالكلامعلمفيالخوضضرورةيرىمنعلىورد

نأوقرر.ونحوهالقرآنجمعمثلالثانيالنوعمنالاولالقسممنيجعلهو

سببين:عنناشئةشملهمومزقتالإسلامأهلفرقتالتيالبلاياجميع

إدخالهافيوالرغبةحاديثها،والصفاتاياتفيالخوضأحدهما:

الفلسفية.القوانينتخت

القومية.العصبياتمنالدينأماتهماإحياء:لتانيو

ولااختلافلاواحداديناالإسلامدينبقاءعلىالشارعحرصوقد

يكونوقدالأصولفييكونقدالدينفيالاختلافكانولما،فيهافتراق

ظاهرامنهاكانمابل،الاصولفيالخوضبمنعالشرعجاء،الفروعفي

الخوضدونفقطبهالايمانفالواجبذلكبخلافكانوما،واضحفأمره
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نأوذكر،ذلكفيالواردةوالاثاروالاحاديثالاياتالمولفأوردوقد.فيه

أكابرمنغيرهوكذا،السلفمذهبلىإفيهالخوضعنرجعالاشعري

مذهبا،فرقةكلسلكتالاسلاميةلجامعةاتمزقتبعدماولكن.المتكلمين

اللهحذرالذيوالفشلوالتنازع،عنهالنهيوردالذيالاختلافوحصل

منه.ورسوله

ماردوهو،الاختلافيمنعبمافيهاالاسلامجاءفقدالفروعأما

منالمسلمينعلىدخلالبلاءولكن،رسولهوسنةاللهكتابلىإفيهاختلف

مع،مخصوصبمذهبمنهمفرقةكلتقيدعلىبحملهمأيضا،لجهةاهذه

لىإالامربهموال،والسنةالكتابمنونصوصهالحقأدلةعنالاعراض

إليهينتميالذيللمذهبيتعصبأحدكلفصارعنها،المنهيالعصبية

الدينية.العصبيةتجزأتوهكذا.عداهفيماويقدح

مباحثستةحددوالبدعةالسنةمعنىفيهقررالذيالتمهيدهذاوبعد

بالدليلالمسائلهذهحكمعنفيهاتكلموالتوحيدالعقيدةمنبمسائلتتعلق

أدلتهموفندالمخالفينوناقشيجوز،لاومامنهايجوزومالحجةوا

تهم.وشبها

القبورعلىالبناء:الأولالبحث

سياقخلالمنظاهروهذا،مسودتهإلاالبحثهذامنيصلنالم

المادةنقصيضاو-.عادتهخلافعلى-بأسانيدهاللأحاديثالمولف

تكلموقدوتلخيصها.الرواياتسردفيالبحثفأكثر،البحثفيالعلمية

فيالقبور"عمارةسماهحافلمفردمؤلففيالمسألةهذهعلىالمولف

فليراجع.،الموسوعةهذهضمنمطبوعوهو("الاسلام
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القبورعلىلمساجدااتخاذأومساجدالقبوراتخاذ:نيالتاالبحث

هوأثبتناهمانرجحنامراتعدةالبحثهذاصدرالمؤلفكتب

واخرها.أكملها

لى:تعابقولهاستدلالهموهوالقرآنمنالبناءيجيزمنحجةأولافذكر

ثم2[،1:]الكهف<مسجداعليهـمفتخذتأمرهمعكبخواالذلى>قال

التسليممنالمنععلىسواءعديدةأوجهمنالاستدلالهذاعناجاب

بالتسلبم.أوبالاستدلال

ذللش،منالمنعفيالواردةالأحاديثفذكرالسنةلىإالمؤلفنظرثم

51هدلمنالكفايةفيهانو،الصحابةمنعددعنمنهاصالحةجملةفذكر

عليه.وأجاباعتراضاذكرثم،المسألةعلىمنهاالدلالةوجهذكرثم.الله

بالاية،بالاممتدلاليتعلقانتنبيهينفذكر،"تنبيهات"بقولهعنونثم

الكبائر.منالقبورعلىالبناءالشافعيةعدفيالهيتميحجرلابنكلاموالثالث

القباببناءفيهيجيزالزيديةأئمةمنحمزةبنيحمىعننصانقلثم

والنص.عليهلجوابامع...والملوكالفضلاءقبورعلىوالمشاهد

فيبيناكماالصدور"شرح"رسالتهفيالشوكانيالعلامةذكرهمالجوابوا

التعليق.

علىالبناءفيالمعاد(""زادمنالقيملابنبنصالبحثالمؤلفوختم

...تحريمهوالقبور

علىالبناءعن!بمالنبينهيبينلجمعافيهاذكر"تتمة"بعنونثم

عليه؟البناءمنهووهلالمسجدفيالشريفقبرهإدخالوبين،قبره
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القبورزيارة:الثالثالبحث

ثم،بهالاستدلالنقاشمعالقرآنمنالمسألةفيبهيحتجماأولاذكر

بزيارةالمتعلقةالبابأحاديثفذكر،المسألةعلىالسنةمنبهيحتجماذكر

وهي:المسألةفيفروععدةذكرثمالقبور.

أولا.النهيعلة-1

القبور.زيارةاستحبابمنالحكمة2-

القبور؟يزرنهلالنساءفي3-

الكفار؟قبورتزارهل-4

.الزيارةكيفية5-

الاصلأنفذكر.لحينوالصاالانبياءقبورزيارةفيفصلاعقدثم

وانماالمسلمينوسائرلحينوالصاللأنبياءعامةالقبورزيارةمشروعية

شيئين:فيالنزاع

.الرحالشدفي-1

.الزيارةمنالمقصودالغرض2-

لىإإلاالرحالتشدلا"المشهوردليلهاوناقش،لىالاوالمسالةفذكر

الرحالشدمسألةفيلتحقيق1و،منهالدلالةووجه.".مساجد.ثلاثة

المسالةوهيالقبور،زيارةمنالغرضمسالةلىإخلصثممنها.والمقصود

الانبياءقبورلزيارة]لرحلشدمنالمانعينبينمناظرةفيهاوعقد،الثانية

قبورزيارةبخصوصيةاستدلالهمعلىبناءلهاالمجيزينوبينلحينوالصا

بينالمناظرةفيطابوطالوالقبور،منغيرهاعلىو]لصالحينالانبياء
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منها.المنعلىإوخلص،الفريقين

التبرك:الرابعالبحث

اللهبيدوالضرالنفعأنيعلمعاقلكلأنفيهقرربتمهيدالبحثهذابدأ

الكفر.هوفذلكوالضرالنفععلىمستقلةقدرةغيرهفياعتقدومن،لىتعا

-)التيالدينيةالمقاصدنقررثم.فيهالمسلمينبينخلافلامماهذاوأن

وأ،اللهإلاعليهايقدرلاالتيالدنيويةلمقاصدو(لىتعااللهرضوانبهايراد

لاذلككلبغيرها=تحصيلهاريدوالعاديةبالاسبابالبشرقدرةتتناولها

معتبر.دليللىإالشرعفيثبوتهيفتقرأيشرعيا،إلاسببهيكون

أحدبهوالمقصود،البركةلحصولالتسببهوفالتبركذلكتقرروإذا

.الشرعمنمعتبردليللىمفتقرفثبوته،السالفةالثلاثةالامور

،زمزمماءبركةفذكر؟الشرعيةبالادلةبركتهثبتتمابعضذكرثم

الرقىعنلحديثالىإخلصثم،الشرعيةوالادعيةالكريمالقرانوبركة

وحكمها.والتولةالتمائمعلىتكلمثموحكمها،

وأدلته!والنبيباثارالتبركفذكر،بهالتبركثبتماذكرلىإعادثم

ع!سو.منبرهعلىاليدبوضعالتبركحكمفيالاختلافذكرثمفيها،طالو

يتبركواأنللمسلمينهل:وهي،البحثهذامعقدهيمسألةعقدثم

الاحاديث؟تلكلىإاستنادا!يئاللهبرسولالصحابةيتبرككمابصلحائهم

هيئةعلىوجعلها925(923-)صصفحةعشرينفيالمسألةفيفتكلم

بيانفيوالمناظرةالبحثمحوروجعل،والمانعينالمجيزينبينمناظرة

يصحلاعليهالتبركفقياسهملاولياء،والصالحينوبين!يئالنبيبينالفرق
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ودفعذلك،علىالادلةمعيصجلاعليهذريتهقياسوكذلك،الفارقمع

.المجيزونأوردهاالتيالاعتراضات

فضلفيبحثاالكتببعضفيرأىأنهفيهاذكر"خاتمة"بعنونثم

هوالعلمأنواختار،فيهوناقشهكلامهفذكر.؟..أعظميهماأوالشرفالعلم

الأفصل.

والمشاهدبالقبورالتبركمسألةفذكر،التبركأقساممنبقيماذكرثم

عليه.مزيدلابمافيهاوفصلذلكأدلةوذكر،التحريمواختارعليها،بنيوما

التوسل:لخامساالبحث

أما،الشرعأقرهقدبشيءإلايتقربلاأنهوقرر،التوسلمعنىذكر

،أقسامعلىفهوالاشياءمنشيءبحقعليهوالاقسامبسؤالهإليهالتقرب

منها.قسمكلوحكمأقسامثلاثةفذكر

"اللهم:فيقوليدعوأنأصحابهبعضع!معلمالنبيأنحديثذكرثم

علىبهاستدلمنوذكر،"...الرحمةنبيبنبيكإليكوأتوسلأسألكنيإ

نيإاللهم":حديثوذكر،مماتهوبعدحياتهفيع!بالنبيالتوسلجواز

،الثبوتحيثمنالحديثينعلىفتكلم."...عليكالسائلينبحقأسالك

المجيزين-اعتراضاتعنجابوبهما،الاحتجاجوعدمضعفهماورجح

به.والاستدلالالحديثتضعيفعلى-عرضهافيتبسطأنبعد

لهميثبتلمالمتعارفللتوسلالمجيزينبأنصدرهب"فصل"عنونثم

البحثختمثمعنها...وأجابحججهمبعضوذكر،ذلكفيصريحدليل

وآلهعليهاللهصلىالنبيعلىالصلاةمناكثرأن:لنفسيأختارهوالذي":بقوله

ر]لسنةالكتابفيالواردةالادعيةرأتتبع،رآخرهثنائهرالدعاءأرلرسلم
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الدعاء،ادابفيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنجاءتالتيوالارشادات

عملاالتوسلوادع،لحينوالصاللعلماءوالالستغفارلترحموبالترضيواكتفي

اخرجه"يريبكلاماالىيريبكماح":عنهاللهرضيالسبطالحسنبحديث

فيوماعنه،اللهرضيالسبطالحسنحديثمنوالحاكمحبانوابنالترمذي

الاحاديث.منمعناه

التوشلثبتلوانهيقينعلىنيلا؟الأسلمهيالطريقةهذهتكونانوارجو

أنهوالحالفكيف،بوجوبهقائللاإذ؟إثمعليهيكنلمإنسانتركهثمالمتعارف

يأجرنيانأرجوممابثبوتهالقلبيطمئنلمعماالاحجامبنيةفتركه؟يثبتلم

عليه.لىتعاالله

ولا،تولىومافهوالتوسلعلىأقدمومنسبيلها،فهذاالسلامةأحبفمن

".لىتعااللهشاءإنوالهدايةالتوفيقلهارجوبل،ضلالهولابخطئهاقطع

لها.عنونالتيالخمسةالبحوثعلىالكلامانتهىوهنا

المولدليلتياتخاذحكمفيبحثاالخمسةالبحوثهذهأتبعناوقد

،بعنوانالمولفيعنونهولمالكتابفيمكانهلنايتحررلمعيدا،والمعراج

موضوعاته.بسياقاللائقهوالموضعهذانفرأينا

المولدليلتياتخاذالمحدثومن:المانعون"قال:بفولهبدأهوقد

فيسبق-كماالبحثبدأثم،ذلكأحدثمنأولذكرثمعيدا"،والمعراج

منه،والمانعينلذلكالمجيزينبينمناظرةشكلعلى-السالفةالبحوث

العمللحكمأثنائهفيوتطربنوهكذا،المانعينثمالمجيزينبفولفبدأ

بهماالاحتفالأجازمنعلىالردفيطالو...وشروطهالضعيفبالحديث

عليهم.والتشنيبع
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لبعضيرفيه"المحبيتاريخ"فيلهوقعنصبذكرالبحثختمثم

عنجابوالجهاد،علىقياشاالمسجدفيالطبلضرببجوازالعلماء

ماتع.وتقريرطويلبكلامذلك

وغيرهملموتىواللغائبينالنداء:الثالثةلمسألةا!!ثم

.مقاماتوثلاثتمهيدفيالمسألةهذهعلىتكلم

المقاماتبذكرأفادتناأسطر،بضعةعلىإلامنهنعثرفلمالتمهيدأما

وهي:الثلاثة

(1)الغيبعلىالاطلاعفي:الأوللمقاما

قسميه،وذكرالغيبعرفثم،الثلاثةوأقسامهالقطعيالعلمأولاذكر

تكلامثم،السالفةالاقسامعنتجةالنا"الغيب"علملالستالصورذكرثم

أما،الخامسةالصورةعلىكلامهعلىإلانعثرلملكن،الستالصورعلى

التيالكتابقطعفيعليهانقففلم(والسادسةالأول)الأربعالصورباقي

عليها.وقفنا

جميععنغيبهوبماالخبريالعلم:وهي-الخامسةالصورةوقي

ثمفذكرها،أمور،خمسةبأحديحصلإنماالخبريالعلمأنذكر-الخلق

يقع.لاالذيوماوالبشروالملائكةللأنبياءمنهايقعالذيماذكر

يستدلمابعضوذكر،الغيبمنالاولالقسمعلىالكلامفيشرعثم

فذكر:،الظنإلايحصللاوهوالغيبعلىالارضأهلبه

.[]7047رقمالمجموعفيوجدناه327(صلىإ231ص)منالمقامهذاصدر(1)
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34(.0)328-؟الغيبعلممنهايلزموهلالرويا،-1

يرىمنحججفيمنهالموجودوأولنقص،المبحثهذاأولفيوقع

علىوتكلمبعد.فيماعنهاأجابثمالغيبعلمعلىدليلاالرويافيأن

النومفيالنبيورؤية،نفيسطويلبكلاموصورهاقسامهاوالرويا

به.الشيطانوتمثل

المذهبينفذكرالنومعندللجسدالروحمفارقةمسألةفيفصلاعقدثم

لى.تعااللهلىإذلكعلمفيلردوالوقفالمؤلفواختاردلتهما،و

أنواعمنعليهيقاسوما،ومعناهالمغناطيسيالتنويمعنتكلمثم

فيه،لجسداالروحتفارقوهلوغيرها،الأرواحوتحضيرالسحر

.الاحوالتلكفيالشيطانلتلاعبالروحوتعرض

منالغيببعضعلىالارضاهلبهيستدلممااشياءعدةذكرثم

فذكر:،الظنإلايحصللاحقيقتهفيوهوالاولالقسم

3(.343-14)التحديث-2

3(.384-)43لكهانةو3-

متعلقاتها.منوذكر35(،1)348-النجومفيوالنطر-4

352(.35-1)الانواءومعرفة5-

353(.)352-بذواتهاالمتعلقةالنجومأحوالومعرفة6-

354(.)353-الرملفيلخطو7-

35(.355-4)(والطيرةلفأل)ووالعرافة8-
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)356(.لحمىباوالطرق9-

)356(.ذلكوغيربالقرانوالتفاول-01

سبحانهاللهاستقلالعنالأولمتتاليينفصلينفيالمصنفتكلمثم

علىوالادلةالنصوصوساق،وليولانبيمعهيشركهلانهوالغيببعلم

وأجاببذلكقالمنحجةفيهذكر،بالغيبالنبيعلمفيوالثاني.ذلك

حقيقةفينهاولسنة1والكتابمنبالغيبعلمهعدمعلىالادلةوذكرعنها،

تحصى.لاالامر

إلىيكونشيئاتركمامقاماقامعقي!النبيأن:حذيفةحديثذكرثم

النبي!علمعلىبهاستدلعمنجابو"...بهحدثإلاالساعةقيام

ذلك.فيوأطالللغيب

بالنسبةغيبايكونماوهو،الغيبعلممنالثانيالقسمعنتكلمثم

يختصما:وهي،الثلاثةأنواعهفذكر،بعضهمدونالخلقبعضلىإ

البشر.يشاهدهوما،لجنابمشاهدتهيختصوما،الملائكةبمشاهدته

الكهانةمنهافذكر،الانواعهذهعلىبهيستدلونمماأشياءوذكر

والتنويموالخطوالطرقوالعرافةالنجومفيوالنظر،الشياطينووسوسة

ذلك.وغيرالمغناطيسي

الرياضياتأهلعنيؤثرما:البابهذافييدخلمماوذكر

هذاعنفتكلم...المتصوفةوبعضوالبراهمةالفلاسفةمنكالاشراقيين

نقلثم،لهمالشياطينتخيلهوما،الاحوالتلكفيأولئكيصيبوماالنوع

يفصحماكتبهبعضفيالالوسيعنهنقلهالطائيعربيابنعنطويلانصا
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.والوساوسالخيالاتهذهعن

...يقظةلمجمالنبييرونأنهممنالمتصوفةبعضيزعمهلماعرضثم

أتىأنهفيهاذكر"تمة"خابالبحثوختم.عليهموالردهذازعمهموسبب

يخرجلاوهوالصوفيةكشفبقيوأنه،المغيباتعلىبهيستدلماجلعلى

آنفا.ذكرعماجملتهفي

عندالإلهامدعوىوهوالصوفيةبكشفمتعلقموضوعلىإخرجثم

"إرشادفينيالشوكاكلامونقل،حجيتهفيوكلامهم،المتصوفةبعض

فيوأطالالإلهامحجيةزعممنوردعليهعلقثمالموضوعفي"الفحول

385(.371-)عليهمزيدلابماحججهمنقاش

الغيب.علموهوالاولالمقامعلىالكلامانتهىيكونوبهذا

الكونفيآدمبنيبعضتصرففي:نيالثالمقاما

لموماللأحياء،ثابتوهذا،العادةبهجرتماوهما:،قسميهاولاذكر

وذلك،ليلوكرامةأولنبيمعجزةيكونأنيمكنماوهو،العادةبهتجر

الربانية.الحكمةمعيتفقمابحسب

البشرقدرةتحتداخلهومما5إيااللهملكهوما!سمالنبيحالذكرثم

خرقسبيلعلىمنهشيئايملكوقدفقطبهالدعاءفيملكذلكفوقماأما

.العادة

وحجةالكونفيمتصرفايكنلملمخيمالنبيأنالمعلوممنأنهذكرثم

فيالتصرفقضيةعلىبهايستدلأنيمكنوماالخضرقصةوذكر،ذلك

فيالمخالفينعلىالإنكارقضيةلىإواستطرد،ذلكعنلجوابواالكون



الخضر.معموسىبفعلاستدلالاالمسألةتلك

لحينالصابعضأنادعاءإبطالفيواضحةصريحةالادلةأنذكرثم

بالتزويرتتعلقأمورالمدعينأولتكغروالذي،الكونفيالتصرفيملك

وغيرالشيخباسميتأكلونسوءصحابأوالتقشفأوالفضلوانتحال

ذلك.

منتخلولاالمتصوفةالمشايخأولئكحالاتأنذكرلىإانفصلثم

:حالاتأربع

واظهارالتصوفباسمتسترواوالالحادالزيغأهلمنيكونواأن-1

.للاسلامليكيدوالتقشفوالزهد

.الشيطانبهمتلاعبلكنالاسلامأهلمنيكونواأن2-

بمايتكلمواأنأرادوالكنهم،والصلاحلخيراأهلمنيكونواأن3-

كسربذلكليكتسبوالهم؛الناسلذماستدعاءالكفرظاهره

عليهم.للاعتداءوالاجرنفوسهم

علىعموهالكنهم،صحيحةمراداتكلامهمفيلهميكونان-4

..كلامهمفيشائعهوكماالالغاز،قبيلمنفجعلوهاالناس

لكن،منهمطائفةعنديوجدالأمورهذهمنأمركلأنالمؤلفو]ختار

عليهمتدلمايعتقدونلانهموباشخاصهمالظنحسنبهاللهيدينالذي

يمنعنالاوذلك،حسنةظنوهاالأغراضمنلغرضقالوهاوانمامقالاتهم

جهلأوكفرأوفسقمنهالظاهراعتقادأنوبيانالمنكروانكارانتقادهممن

ومؤلفاتهم.هؤلاءكتبعنبالاعراضالنصيحةمع.رتبتهبحسب



فيها...عليهمدسواأناساأنودعاواهموكتبهمالصوفيةعلىتكلمثم

خرافاتهم.ونشرباطلهملترويجمحكمةخطةأولمككلمنركبواوكيف

لجنيد،كاالهدىأئمةمنيعدالتصوفلىإينسبمنبعضأنذكرثم

القصاصونيدعيهماكلليسلكن،كراماتلهمثبتتالصالحينبعضنو

...مجاهيلورواتهامنقطعةحكاياتهممنكثيربلصحيحا

الشخصكان)فإن،العدلبميزانالناسأمورتوزنأنينبغينهو

الخارقةأنفالظاهر..لهما.معظماوالسنةبالكتابعاملا،للطاعاتملازما

وبهذا(.بالعكسفالامرذلكبخلافكانوإن...كرامةيدهعلىالواقعة

الثاني.المقامهذاانتهى

والطلبالنداء:الثالثلمقاما

عليهيطلعماأووحدهاللهإلايعلمهلاالغيبأنمنتقررماأولافذكر

عليهجرتبماإلايتصرفولاشيئايملكلاالمخلوقنو،خلقهبعض

وأيسمعأنهباعتقادللغائبنداءكلأنذلكعلىوبنى،عليهالخلقعادة

منه.الطلبولانداءهيسوغلاالاشياءبعضأوشيءكليبلغ

قولهفيكماالكتابلسبقيستجابلاقدالنبيدعاءأنالمؤلفذكرثم

ذلاب.علىتدلأخرىوأحاديثاياتوذكر<احيمنلاكدينك>:لىتعا

عنهماللهرضيالصحابةأنعلمالسنةعلىاطلاعلهمنكلأنقررثم

يمكنهمامنهيطلبونكانواوانما!يو،النبيحتىولاغائباينادونيكونوالم

الاحاديثمنجملةوذكر..الدعاء.سالوهوالا،العاديةبالاسبابتحصيله

تحمى.أنمنأكثروالاحاديث:قالثم،ذلكفي
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منهطلبأنهالتابعينولاالصحابةمنأحدعنينقلفلمموتهعندأما

وعلىعليهيسلمواأنقبرهلىإحضرواإنأمرهمغايةبل،البتةشيئا

انهمفيصريحبالعباسالاستسقاءوحديثشيئا،منهيطلبواولا،صاحبيه

فلا.قبضهبعدأما،حياتهفيإلامنهالطلبيرونلاكانوا

وبين،موتهحالمنهللطلبالمجيزينبينحواراالمؤلفأدارثم

المانعين.حججتقريرفيطالوذلكمنالمانعين

إجابةيجدونفلاالدعاءفييجتهدونبانهمالمجيزينحجةذكرثم

علىالامثلةمنكثيراوذكر...لهماستجيبودعواالقبرلىإذهبواإذاحتى

المريض،وشفاءبالنذر،والوفاءالامطار،وانزالالنساء،حملمثلذلك

.للعاداتالخوارقمنالكثيرووقع

قدرقالخوأنذكرثمتأصيلي،بجوابذلكعنالمؤلففأجاب

سلف)وقدللأولياءوكراماتللأنبياء،معجزات:أقساملىإالعلماءقسمها

والشعبذةالسحرأو،الاستدراج:قبيلمنهيماومنهافيها(،التفصيل

وغيرها.والكهانة

وجهين:منالخوارقهذهعلىوالكلام

نإثمتواتر،أومشاهدةعنإلاتثبتلاوأنهامطلقاوقوعهاإنكار(1

بميزانوزنهافيجب..مخرقةأوسحراأوشعبذةتكونأنفيمكنثبتت

.للشرعمخالفشيءعليهايبنىفلاثبتتوإنوهيسلف،كماالشرع

بالتفصيلواحدةواحدةذكروهاالتيالخوارقهذهعلىالكلام2(

بها.لتضليلونسجهافيالناسبعامةالشياطينوتلاعبفيهاالحكموبيان
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عنلمالشياطينوجودمنالناسبهاستبعدعمافيهأجابتنبيهاذكرثم

لحين.الصاقبور

فيمهمةمسائلفيهاناقشوقدوالمانعينالمجيزينحوارلىإعادثم

والنفع،الضررواعتقاد،المخلوقينمنوالطلب،والاستغاثةالاستعانة

وغيرها.والذبحلهاوالنذر،بالاضرحةوالتمسح،والتوسل

الامةعلماءفيهدعا""الميزانبعنواناعقدالبحثنهايةوفي

الاعتقاد،فيميزانايكونكتابوتأليفوالاجتماعالغفلةمنللاستيقاظ

شملضمفيالوحيدالطريقهوهذانو،التأليفذاكوطريقةمنهجوبين

قلوبهم.بينوالتأليفوأهلهالاسلام

،شرعبمايعبدإنمااللهأنوهو:المسائلتلكفيالقولجماعذكرثم

فهيونزاعخلاففيهااوبطلانها،علىالادلةقامتمحدثةإماالاموروتلك

تلكتركفيمنحصرةفالسلامة،المباحأووالمكروهلحرامابيندائرة

السلامةعلىحرصمنوالمسلم،محالةلاسالمفهوتركهافمنالاشياء،

لمخالنبيعليهكانمماأفضلولاأعلمولاسلمولاكان،تقديرباي

وتابعوهم.وأصحابه

.الكتابوينتهيالثالثالمقامعنالكلامينتهيوبه

وهي:ملاحقبعدةالكتابأتبعناثم

والتقليد.الاجتهادبمباحثيتعلقانملحقان2-،1

والبدعة.بالسنةيتعلقانملحقان-34،

الغيب.بعلموعلاقتهاالمنامفيبالرويايتعلقملحق-5



فيهاووقعت،كاملةنجدهالمبكتابنا،تتعلقبمسائلمتفرقةمباحثوهي

جملةمعيتسقولاترتيبهيشوشالكتابمتنفيوإدخالها،عديدةخروم

ذلكاللهيسرلها،مكملاتعلىالعثورفيوأملالتستفادفألحقناهامباحثه

بمنه.

عليهوالعملترتيبهومعاناةالكتابعلىالعتور-

فنسخناهاالمؤلفكتبلىإعمدناانناالمشروعمقدمةفيذكرنا

المواريثورسالةهذهرسالتناانغيرتحقيقها،ثمومنلمعرفتهاتمهيدا

اخروفي..موضوعهامعرفةوعدمأوراقهاترتيبلالتباستنسخالم

لديناكانمابنسخوبداناالرسالةهذهشأنفيالنظرعلىراينااستقرالأمر

المدمجالقرصعلىمصوراكانماثم،ورقةورقةالورننعلىمصورا

واتصالالسياقخلالمنالاوراقبترتيبنابدثميضا،ورقةورقة

احياناويتعسرحينايسهلالكلاماتصالعلىالاستدلالفكان،الكلام

وهويقيناإماالكتابصفحاتترتيباللهبحمداستطعنالكننا،كثيرة

.الصفحاتبعضفياجتهاداأو،الاغلب

الخطيةالنسخةوصف-

المكي،الحرممكتبةفيمتفرقةوراقودفاترربعةفيالكتابوصلنا

ضمنصفحةفيتوجدتأليفهومناسبةالكتابحقيقةتبينالتيفمقدمته

منمتفرقةبمباحثتتعلقأوراقنفسهالمجموعوفي(47)70رقمالمجموع

لاوأنه،لىتعابادتهمختصاوكونه،الغيبعلمكمعنى،الغيبعلمموضوع

الغيب.علممنهايلزموهلوالرؤياجميم،النبيحتىأحدالغيبعلىيطلع



بعدالكتابمنالاولىالفصولوبعضالمقدمةمسودةوجدناثم

فيعليهاعثرناالتيالمفهرسةغيروالدفاترالأوراقضمنتحقيقهمنالانتهاء

أخيرا.المكيالحرممكتبة

برقمالاولالاوراقمضطربيدفترينفيالكتابمباحثومعظم

رقمتوقد،ورقة77في[]4853برقمنيوالثا،ورقة642في[4674]

الدفتروجلدواضطرابها،تشتتهابعدجداحديثاترقيماالدفترينهذينأوراق

تخليصه.والكتابترتيباستخراجفيإشكالاالامرفزاد،الاول

علىحصلناقدمدمجةأقراصفيالكتابعلىالحصولقبلوكنا

كثيرانسخناوقد،بالمكتبةالميكروفلمعنمصورةمرقمةغيرورقيةصورة

تشتتومعمنهاالكتاباستخراجوعورةمعوكانتمنها،المباحثمن

النظرتكرارمنبمزيدإلاكلماتهابعضلناتظهرلمبلالتصوير،باهتةأوراقها

أصعبمنوتخليصهالكتابهذانسخفكان..لحروفاوتكبيروالتأمل

وأشقها.لامورا

لمحسمناالنسخاكتملإذاحتى،هيكمامنهورقةكلبنسخقمناوقد

كلمنالمنسوخفيتأملناثم،الرئيسةالثلاثةالكتابأقسامحسبالمنسوخ

الوضعلىإاهتديناحتى،ببعضبعضهالكلامواتصالالترتيبلمعرفةقسم

.الانعليهينشرالذي

الكتابفيالعملطريقة-

وهيالمشروعكتببقيةفيكطريقتهالكتابفيالعملطريقةكانت

يتعلقفيمافهوبالكتابخاصتصرفمنفيهلناكانوما،الباحثينأيديبين
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فيوضعهافيفاجتهدناترتيبها،يتبينلمالتيالمباحثبعضبترتيب

المخطوطصفحاتترتيبفيذلكمثلوقل،الكتابمنالمناسبمكانها

لنايتبينلمالتيالاوراقبعضترتيبفياجتهدناققدسابقاشرحناهاالتي

بقطعهالمخطوطأوراقترتيبخلالمنولاالتعقيبةخلالمنلاترتيبها

بيننضعهفإناقبلنامنالمؤلفنصلىإإضافةمنكانوما،المختلفة

وجدنا-سلفكما-كناوقد،الاقلفيوبدونهاغالبابإشارة][معكوفتين

فقارناهامؤخراعليهاعثرناالتيالاوراقفيالكتابمسودةمنقطعة

الاجتهادبمبحثخاصوذلكمعكوفتين،بينالقطعةهذهزياداتووضعنا

فحسب.والتقليد

السندينصاربننبيلالشيخصنعهالفظيةبفهارسالكتابختمناوقد

.حمدهحقللهوالحمد.مفصلموضوعيبفهرسثم،المشروعفيالباحث

!!!
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السوركتي)1(الشيخترجمة

بعضهموجههسؤالالكتابهذاتأليفسببأنالمقدمةأولفيتقدم

نأفناسب،السوركتيأحمدللشيخالثلاثالمسائلكتابعنالمولفلىإ

:فنقولترجمتهمنطرفعلىالضوءنلقي

.الانصاريالسوركتيمحمدبنأحمدالمثميخهو:

البلاد،تلكلياهالغةمنوهي،أجدادهلاحدلقب:السوركتيونسبة

وعاد،العلملطلبمصرلىإرحلجدهأن:والسبب،الكتبكثيرومعناها:

،الكتابعندهم"سور"لان؛اللقببهذافلقبكثيرةبكتبسفرهمن

.الكثرةفيللمبالغةو"كتي"

عامالسودانفيالشماليةبالولايةأرقوجزيرةفيأحمدالشيخولد

القرآنحفط،والعلموالصلاجبالورعلهامشهوداسرةمن=4912م1876

.والدهعلىالفقهمبادئودرسدنقلا،منطقةبخلاوي

فيورغبةوالمعارفالعلمسبيلفيم7918عامالحجازلىإرحلثم

سنواتأربعالمنورةالمدينةفيأقاملحجافريضةأداءوبعد.الفريضةأداء

العربيةواللغةوالفقهلحديثواالقرانعلومالمدةهذهفيدرس،ونصف

236-)ص"الغربيلجنوباواماراتوعدنحضرموت":ترجمتهمصادرمن(1)

محمدحمدأالارشاديينوشيخوالارشادالاصلاححركةو"تاريخ26(،1

الشيخجهودو".شوكأبوإبراهيماحمدللدكتوراندونيسيا"فيالسوركتي

للطالبإندونيسيا"فياللهلىإالدعوةفيالانصاريالسوركتيمحمدبناحمد

هـ.4281سنةنوقشتالاسلاميةلجامعةباماجستيررسالة،حسنريزاشفيق
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والفقيه،المغربيحمدانبنعمرالمحدثأمثال،المدينةعلماءعلى

أحمدالشيخاللغويلموالعا،المجذوبعليلحاجابنأحمدالمالكي

البرزنجي.

طلبواصلحيثتسنوعشرلمدةوجاورالمكرمةمكةلىإرحلثم

أمثالالمكيلحرمامشايخكبارعلىوالعقليةالنقليةوالمعارفالعلوم

،الخياطيوسفبنمحمدوالشيخ،الدهانالرحمنعبدبنأسعدالعلامة

المغربي.موسىبنشعيبوالشيخ

العلمحلقاتفيالسياحةمنونصفعاماعشرةالاربعةهذهوبعد

منالعالميةالاجازةعلىلهالمترجمحصلالشريفينلحرمينباوالمعرفة

لهصودقثم،القرىأمعلماءسجلفياسمهوقيدالحجاز،علماء

إقباللهاوصارمكةفيأهليةمدرسةوافتتح.المكيالحرمفيبالتدريس

النظير.منقطع

فيالتعليملإدارةجاكرتافيخيرجمعيةهـطلبته9132سنةوفي

الخياطيوسفبنمحمدالشيخالعلامةلذلكالواسطةوكانمدرستها،

إندونيسيالىإالسوركتيفسافر،الحبشيمحمدبنحسينالشيخوالعلامة

المعبودعبدبناللهعبدالسيدخير:جمعيةومندوبمعلمونوبصحبته

الطيبمحمدالشيخينبصحبةجاكرتامدينةلىإووصل،الموصلي

هـ9132عامالاولربيعشهرفيالسودانيالحميدعبدومحمدالمغربي

باعتبارهمبمقدمهمرحبواالذينالعلويينالسادةعلىضيوفاثلاثتهمنزلثم

خير.جمعيةمدارسفيللعملالمقدسةالاراضيمنتصلعلماءهيئةأول
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ومفتشاباكوجانلمدرسةمديراالسوركتيالأستاذعينوصولهموفور

محمدوالشيخكروكت،بمدرسةمعلماالطيبمحمدوالشيخ،للتعليم

بوقور.بمدرسةالحميدعبد

بكلالعربمنوغيرهمالعلويونالسادةقابلهمجاكرتاوصلوالما

بالغا..احتفالابهمواحتفلوا،واحترامإجلال

الشيخبينخلافاتوقعتالثانيةالسنةففيطويلايدملمذلابنإلا

النزاعهذادفعوقد،وطالالنزاعواشتد،العلويينالسادةوبعضلالسوركتي

م4191سنةسبتمبرمنالسادسفياستقالتهتقديملىإالسوركتيالشيخ

خير.جمعيةإدارةلىإ

مكةلىإالعودةعلىعازماكانالسوركتيأنالاستقالةهذهمنويبدو

بعضنإلا،العلويينالسادةمعمكشوفصراعفيالدخولدونالمكرمة

تمامإعلىوشجعوهالمسعىهذاعنثنوهالعلويينغيرالحضارمةوجهاء

واستجابة.إندونيسيافيلبناتهوضعالذيوالاصلاحيالتعليميالمشوار

بيوتأحدفيخاصةمدرسةوفتحرأيهعنالسوركتيعدلهؤلاءلنداء

الارشادمدرسةسماهاجاتى،بحارةمنقوشيوسفبنعمرالعربنقيب

الاسلامية.

كبيردورلهاكانالتيوالإرشادالاصلاحلجمعيةنشوءأولهووهذا

كافةفيكثيرةفروعلهاوافتتحلعقيدة،ووالاخلاقالعلمنشرفيذلكبعد

التيلجمعيةاهذهمبادئأبرزومنبها،الناسانتفاعوكثرإندونيسيا،أرجاء

يلي:مامعهومنالسوركتيالأستاذصاغها
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والخفيالظاهرالشركمظانعنبعيداخالصاتوحيدااللهتوحيد-

.والأقوالوالافعالالاعتقادفي

لأخيكتحبأنجماعها:التيالاسلاميةالأخلاقعلىالمحافظة-

وعدمالعملوشرفالنفسعزةعلىوتحافظلنفسكتحبما

الله.لغيرالخنوع

وغيرهاوحجوزكاةوصيامصلاةمنالعباداتعلىالمحافظة-

فيها.التهاونوعدم

لها.المشايعةوعدمالبدعوتركالصحيحةالسنةإحياء-

.والعدوانالاثمعلىالتعاونوعدموالتقوىالبرعلىالتعاون

الحسنة.والموعظةبالحكمةالمنكرعنوالنهيبالمعروفالامر-

العربية.واللغةوالعصريةالدينيةالعلومنشر-

جمعيةإن:بقولهالمنارمجلتهفيرضارشيدالعلامةعليهاأثنىوقد

والمدنيالدينيالتعليمونشرالمدارسإنشاء"غرضهاوالارشادالاصلاح

والسنةالكتابهديوإحياءالاستقلالمنالعصرحالةتقتضيهالذي

".الدينفيالابتداعطرقمنالفاشيةالخرافاتومقاومة

فيوالدينيةالعلميمةلحياةافيبالغتأثيرالسوركتيللشيخكانوفد

فيالخليفةيوسفالبروفيسورذكرفقد،الحديثالعصرفيإندونيسيا

هنالكمعروفإندونيسيافيسوركتيأحمدالشيخ"أثرأنصحفيةمقابلة

يستعمركانالذقيالهولنديالاستعمارطردهحتىالعلماء،أيقظالذيفهو

ندونيسيا.إ
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الشيخمراسلكانالذيالمؤرخالرحيمعبدمحمدالشيخويذكر

يكونانوقبلالسجنمنخرجعندماسوكارنوالرئيسأنالسوركتيحمدأ

لهفقالبصرهفقدقدوكانالسوركتيحمدأالشيخزارلاندونيسيا،رئيسا

فتحتولكنكبصركفقدتوقدأزوركأن"يؤسفني:سوكارنوالرئيس

.("بصائرنا

قدم"لدكتوراهو"الماجستيرالعلميةالرسائلمنعددانجداثارهومن

إندونيسيا.لىإوبعضهاالغربيةلجامعاتالىإبعضها

هي:وفتاويهالسوركتيرسائلاهم

العلويينالسادةمنكتبمنبعضعلىردوهو"لجوابا"صورة-1

الدينية.الكفاءةفيهايقررالنكاحفيالكفاءةمسالةفي

الشيخعليهوعلقإلدهالذيالكتابوهو"الثلاث"المسائل2-

هذا.كتابنافيالمعلمي

".الاخلاق"أمهات3-

".القرانية"الاداب-4

ته:وفا

اللهرحمهإندونيسيا.هـفي1363سنةالسوركتيأحمدالشيختوفي

له.وغفر
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