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شرح الفرقـان


الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم ،
ومن اهتدى بهداه  ،وبعد ؛
فهذا شرح كتاب ( الفرقان بٌن أولٌاء الرحمن وأولٌاء الشٌطان ) لشٌخ
اإلسالم أحمد بن عبد الحلٌم بن تٌمٌه  ،رحمه هللا .
والشرح لفضٌلة شٌخنا العالمة /

صالح بن عبد العزٌز بن محمد بن إبراهٌم آل الشٌخ
حفظه هللا ورعاه  ،وقد بدأ فضٌلته هذا الشرح المبارك وهذه الفوائد
الفرٌدة ٌوم الخمٌس الموافق  ٔٗٔٙ / ٙ / ٔٙ /هـ
أسؤل هللا أن ٌجزي شٌخنا خٌراً عن الموحدٌن وأن ٌنفع بعلمه البالد
والعباد وأن ٌرفع درجاته فً علٌٌن مع الذٌن أنعم هللا علٌهم من النبٌٌن
والصدٌقٌن والشهداء والصالحٌن وحسن أولئك رفٌقا ً  .وأن ٌجعل لً
من الخٌر نصٌبا ً  .وصلى هللا وسلم وبارك على نبٌنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم تسلٌما ً كثٌراً والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات .
عادل مرسً
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بسم هللا الرحمن الرحٌم
الحمد هلل نستعٌنه ونستهدٌه ونستغفره  ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا
ومن سٌئات أعمالنا  ،من ٌهده هللا فال مضل له  ،ومن ٌضلل هللا فال
هادي له  .ونشهد ( ٔ ) أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له  ،ونشهد أن
ً
محمدا عبده ورسوله  ،أرسله بالهدى ودٌن الحق لٌظهره على الدٌن
ً
شهٌدا  .أرسله بٌن ٌدي الساعة بشٌرً ا ونذٌرً ا ،
كله وكفى باهلل
وداعًٌا إلى هللا بإذنه وسراجً ا منٌرً ا  ،فهدى به من الضاللة  ،وبصّر
به من العمى  ،وأرشد به من الغً  ،وفتح به أعٌ ًنا عمًٌا وآذا ًنا صمًا
 ،قلوبًا غل ًفا  ،وفرق به بٌن الحق والباطل  ،والهدى والضالل ،
والرشاد والغً  ،والمإمنٌن والكفار  ،والسعداء أهل الجنة
واألشقٌاء أهل النار  ،وبٌن أولٌاء هللا وأعداء هللا  .فمن شهد له
محمد  بؤنه من أولٌاء هللا فهو من أولٌاء الرحمن  ،ومن شهد له
بؤنه من أعداء هللا فهو من أعداء هللا فهو من أعداء هللا وأولٌاء
الشٌطان .
( ٔ ) هنا فً قول شٌخ اإلسالم  ( :ونشهد ) فٌه جواز ذلك ؛ ألن من الناس من
قال  :األفضل أن ٌتكلم المرء عن نفسه وأال ٌؤتً بنون الجمع الدالة على نفسه
وعلى غٌره ؛ ألن الشهادة أمرها باطن  ،وهذا جائز ٌ ،قول عن نفسه وعن
غٌره أٌ ً
ضا باعتبار ظاهر الحال  .أ هـ .
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وقد بٌن سبحانه وتعالى فً كتابه وسنة رسوله  أن هلل أولٌاء من
الناس  .وللشٌطان أولٌاء  ،ففرَّ ق بٌن أولٌاء الرحمن وأولٌاء
الشٌطان  ،فقال تعالى   :إال إنَّ أولٌاء هللا ال خوف علٌهم وال هم
ٌحزنون الذٌن آمنوا وكانوا ٌتقون لهم البشرى فً الحٌاة الدنٌا
(ٕ)
وفً اآلخرة ال تبدٌل لكلمات هللا ذلك الفوز العظٌم 
[ ٌونس  ٕٙ :ـ ٗ. ] ٙ
( ٕ ) فً هذه اآلٌة أن األولٌاء هم الذٌن آمنوا وكانوا ٌتقون  ،ولهذا عرف
جماعة من أهل العلم الولً بؤنه  :كل مإمن تقً لٌس بنبً   ،الذٌن آمنوا
وكانوا ٌتقون  ، هم األولٌاء .
واإلٌمان والتقوى ٌتفاضالن  ،اإلٌمان ٌتفاضل ٌزٌد وٌنقص وٌتفاضل أهله فٌه
وكذلك التقوى ٌتفاضل أهلها فٌها .
فٌكون ًإذا وصف الوالٌة ٌتفاضل أهله فٌه  ،فاألولٌاء ًإذا لٌسوا على مرتبة
واحدة  ،ولكن صار غالبًا فً االصطالح أن الولً هو المإمن الذي كمل التقوى
حسب استطاعته  ،ولٌس من عنده شًء من اإلٌمان  ،وشًء من التقوى ولٌا ،
وإن كان كل مإمن تقً له والٌة بحسب ذلك  ،ففرق بٌن االسم  ،اسم الولً
والوالٌة .
الوالٌة التً هً محبة هللا لعبده ونصرته له هذه تكون بقدر ما عنده من اإلٌمان
والتقوى .
وأما اسم الولً فاآلٌة دلت على أن من عنده إٌمان وتقوى فهو من األولٌاء .
لكن فً االصطالح إذا قٌل األولٌاء فهم العباد الصالحون الذٌن كملوا التقوى
بحسب استطاعتهم أو بحسب حالهم  ،فال ٌدخل فٌه من خلط عمالً صالحا ً وآخر
سٌ ًئا .أ هـ .
01

This file was downloaded from QuranicThought.com

لفضٌلة الشٌخ  :صالح آل الشٌخ

شرح الفرقـان

وقال تعالى   :هللا ولً الذٌن آمنوا ٌخرجهم من الظلمات إلى
النور والذٌن كفروا أولٌاؤهم الطاغوت ٌخرجونهم من النور إلى
الظلمات أولئك أصحاب النار هم فٌها خالدون  [ البقرة ] ٕ٘2 :
وقال تعالى ٌ  :ا أٌها الذٌن آمنوا ال تتخذوا الٌهود والنصارى
أولٌاء بعضهم أولٌاء بعض ومن ٌتولهم منكم فإنه منهم إن هللا ال
ٌهدي القوم الظالمٌن فترى الذٌن فً قلوبهم مرض ٌسارعون
فٌهم ٌقولون نخشى أن تصٌبنا دائرة فعسى هللا أن ٌأتً بالفتح أو
( ٖ )
أمر من عنده فٌصبحوا على ما أسروا فً أنفسهم نادمٌن
ٍ
وٌقول الذٌن آمنوا أهؤالء الذٌن أقسموا باهلل جهد أٌمانهم إنهم
لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرٌن ٌا أٌها الذٌن آمنوا من
ٌرتد منكم عن دٌنه فسوف ٌأتً هللا بقوم ٌحبهم وٌحبونه أذلة
على المؤمنٌن أعزة على الكافرٌن ٌجاهدون فً سبٌل هللا وال
ٌخافون لومة الئم ذلك فضل هللا ٌؤتٌه من ٌشاء وهللا واسع علٌم
إنما ولٌكم هللا ورسوله والذٌن آمنوا الذٌن ٌقٌمون الصالة وٌؤتون
الزكاة وهم راكعون ومن ٌتول هللا ورسوله والذٌن آمنوا فإن حزب
هللا هم الغالبون  [ المائدة  ٘ٔ :ـ . ] ٘ٙ
( ٖ ) قوله جل وعال هنا   :ومن ٌتولهم منكم فإنه منهم  هذا التولً المكفر
الذي هو نصرة الكافر على المسلم فً حال الحرب بقصد ظهور الكفر أو بقصد
سالمة النفس دون سالمة اإلسالم  ،وٌدل على هذا التفسٌر قوله فً اآلٌات نفسها
  :فترى الذٌن فً قلوبهم مرض ٌسارعون فٌهم ٌقولون نخشى أن تصٌبنا
دائرة ٌ  ، سارعون فٌهم ٌ عنً فً تولٌهم وفً نصرتهم ٌ  ،قولون نخشى
أن

تصٌبنا

دائرة

فعسى

هللا

أن

ٌأتً

بالفتح
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أمر من عنده  ، فهذه دلت على أن المقصود بقوله   :ومن ٌتولهم منكم فإنه
منهم ٌ ، عنً فً حال القتال والنصرة .
 ال تتخذوا الٌهود والنصارى أولٌاء بعضهم أولٌاء بعض ومن ٌتولهم منكم
فإنه منهم ٌ ، عنً خرج عن الدٌن ألنه نصرهم فً حال قتالهم ألهل اإلسالم .
استشهد بها شٌخ اإلسالم للداللة على معنى الوالٌة  ،وأن الوالٌة هً المحبة
والنصرة  ال تتخذوا الٌهود والنصارى أولٌاء ٌ عنً أحبابًا ناصرٌن
تنصرونهم وتتناصرون معهم  ،بعضهم أولٌاء بعض  ،بعضهم ٌنصر بع ً
ضا
ضا وٌنصر بع ً
بعضهم ٌحب بع ً
ضا .
أما فً قصة حاطب  ،حاطب حصل منه مسارعة فً إفشاء السر واإلخبار بعزم
الرسول  على إتٌان مكة  ،فلما قال عمر للنبً ٌ : ا رسول هللا دعنً أضرب
عنق هذا المنافق  ،قال ٌ (( :ا عمر أرسله ٌ ،ا حاطب ما حملك على هذا ؟ )) ،
فاستفصاله علٌه الصالة والسالم دا ٌل على اعتبار القصد  ،وقد علل هو بؤمر
دنٌوي  ،فقال ٌ :ا رسول هللا ما من أحد من صحابتك إال وله فً مكة قرابة أو
أهل ٌدفعون عن ماله ولٌس لً أحد  ،فؤردت أن ٌكون لً بذلك ٌد أدفع بها عن
مالً  ،فقال علٌه الصالة والسالم  (( :صدقكم )).
فدل هذا على أنه لم ٌقصد ظهور الكفر على اإلسالم  ،وإنما قصد حماٌة نفسه
قصد حماٌة المال والنفس  ،هذا راجع إلى أمر الدنٌا  ،ولٌس راجع إلى أمر .
الدٌن  ،فٌكون التولً أو المواالة بهذا المعنى محرم وضالل عن سواء السبٌل
لكن لٌست مكفرة  ،وذلك لقول هللا جل وعال ٌ  :ا أٌها الذٌن آمنوا ال تتخذوا
عدوي وعدوكم أولٌاء تلقون إلٌهم المودة  ، قال العلماء  :أثبت أنهم ألقوا

03

This file was downloaded from QuranicThought.com

لفضٌلة الشٌخ  :صالح آل الشٌخ

شرح الفرقـان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المودة ومع ذلك ناداهم باسم اإلٌمان فقال ٌ  :ا أٌها الذٌن آمنوا  ومع ذلك قال
فً آخرها   :ومن ٌفعله منكم فقد ضل سواء السبٌل  ، فدل على أن هذا
الفعل  ،وهو المواالة بهذا المعنى  ،أنها محرم وضالل عن سواء السبٌل ولكن ال
ٌخرج عن اسم اإلٌمان  ،ولكنه إذا نصر مرجحً ا سالمة نفسه على سالمة
اإلسالم هنا ٌكفر ولو بالفعل  ،فرق بٌن أن ٌسر إلٌهم بشًء أو ٌمدهم بمال
ونحو ذلك  ،وبٌن فعل شًء فٌه نصر لهم على المسلمٌن ٌ ،عنً ٌفعل شٌ ًئا معه
نصر للكفر على اإلسالم أو ظهور للكفار على المسلمٌن  ،ولهذا فً نوا قض
اإلسالم إلمام الدعوة  ،رحمه هللا  ،ذكر من النوا قض مظاهرة المشركٌن على
المسلمٌن  ،والمظاهرة لفظ له هذا المعنى الذي ذكرت  ،على كل حال هذا بحث
له موطن آخر بتفصٌله  .أ هـ .
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وقال تعالى   :هنالك الوالٌة هلل الحق هو خٌر ثوا ًبا وخٌر
عق ًبا  [ ) ٗ ( الكهف  ، ] ٗٗ :وذكر أولٌاء الشٌطان فقال تعالى :
 فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهلل من الشٌطان الرجٌم إنه لٌس له
سلطان على الذٌن آمنوا وعلى ربهم ٌتوكلون إنما سلطانه على
الذٌن ٌتولونه والذٌن هم به مشركون  [ النحل  89 :ـ ٓٓٔ ]  ،وقال
تعالى   :الذٌن آمنوا ٌقاتلون فً سبٌل هللا والذٌن كفروا ٌقاتلون
فً سبٌل الطاغوت فقاتلوا أولٌاء الشٌطان إن كٌد الشٌطان كان
ضعٌ ًفا  [ النساء  ] 2ٙ :وقال تعالى   :وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم
فسجدوا إال إبلٌس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه
وذرٌته أولٌاء من دونً وهم لكم عدو بئس للظالمٌن بدال  [ الكهف
 ، ] ٘ٓ :وقال تعالى   :ومن ٌتخذ الشٌطان ول ًٌا من دون هللا فقد

مبٌ ًنا
خسرا ًنا
خسر
[ النساء  ، ] ٔٔ8 :وقال تعالى   :الذٌن قال لهم الناس إن الناس قد
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم أٌما ًنا وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكٌل
فانقلبوا بنعمة من هللا وفضل لم ٌمسسهم سوء واتبعوا رضوان
هللا وهللا ذو فضل عظٌم إنما ذلكم الشٌطان ٌخوف أولٌاءه فال
تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنٌن  [ آل عمران  ٔ2ٖ :ـ ٘] ٔ2
( ٗ ) هذه اآلٌات السالفة كلها فً بٌان أولٌاء الرحمن  ،ومعنى الوالٌة .
إما فً بٌان أولٌاء الرحمن أو فً معنى الوالٌة  ،والوالٌة كما ذكرت هً المحبة
والنصرة   :هنالك الوالٌة هلل الحق ٌ عنً النصرة الكاملة والمحبة إنما هً
هلل جل وعال  ،الحق سبحانه وتعالى  ،فمن أحب شٌ ًئا دون هللا جل
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. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
وعال وتعلق قلبه به خذل من جهته وكذلك من طلب النصر من غٌر هللا جل
وعال  ،وتع لق القلب بذلك خذل من جهته ومن تعلق قلبه باهلل وانتصر كفاه ،
وهذا هو معنى   :إنما ولٌكم هللا ورسوله والذٌن آمنوا ٌ عنً إنما محبكم
وناصركم هللا ورسوله والذٌن آمنوا  ،وهذا هو الواجب  ،أن تكون والٌة
المإمنٌن فً هللا جل وعال  .أ هـ .
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وقال تعالى   :إنا جعلنا الشٌاطٌن أولٌاء للذٌن ال ٌؤمنون وإذا
فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علٌها آباءنا  [ األعراف  ٕ2 :ـ  ، ] ٕ9إلى
قوله   :إنهم اتخذوا الشٌاطٌن أولٌاء من دون هللا وٌحسبون أنهم
مهتدون  [ األعراف . ] ٖٓ :
وقال الخلٌل  ،علٌه السالم ٌ  :ا أبت إنً أخاف أن ٌمسك عذاب
من الرحمن فتكون للشٌطان ول ًٌا  [ ، مرٌم  ، ] ٗ٘ :وقال تعالى  :
ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولٌاء تلقون إلٌهم
بالمودة  [ ، الممتحة  ] ٔ :اآلٌات إلى قوله   :إنك أنت العزٌز الحكٌم
(٘)
[ الممتحنة ] ٘ :

( ٘ ) هذا كله استدالل بهذه التسمٌة  ،أولٌاء الرحمن وأولٌاء الشٌطان  ،فؤتى
باآلٌات التً تدل على أن للرحمن أولٌاء وعلى أن للشٌطان أولٌاء .
هذه خطبة للكتاب ٌ ،عنً مقدمة  .واآلن ٌؤتً للصفات ما صفات هإالء وما
صفات هإالء  .أ هـ .
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فصل
فً صفات أولٌاء الرحمن تعالى
وإذا عرف أن الناس فٌهم أولٌاء الرحمن وأولٌاء الشٌطان  ،فٌجب
أن ٌفرق بٌن هإالء وهإالء  ،كما فرق هللا ورسوله بٌنهما  .فؤولٌاء
هللا هم المإمنون المتقون  ،كما قال تعالى   :إال إن أولٌاء هللا ال
خوف علٌهم وال هم ٌحزنون الذٌن آمنوا وكانوا ٌتقون ٌ [ ونس ٕٙ
ـ ٖ. ] ٙ

وفً الحدٌث الصحٌح الذي رواه البخاري وغٌره عن أبً هرٌرة ،
رضً هللا عنه عن النبً  قال ٌ (( :قول هللا تعالى من عادى لً
ولًٌا فقد بارزنً (  ) ٙبالمحاربة  ،أو فقد آذنته بالحرب .
(  ) ٙهذا اللفظ فً كتب الصحاح  ،وإنما هو عند أبً نعٌم وعند غٌره من
الكتب غٌر  ،ولعله أخذها من بعض المستخرجات على الصحٌح  ،كمستخرج
أبً عوانه أو مستخرج اإلسماعٌلً على البخاري ونحو ذلك ؛ ألنه عنده عناٌة
بالجمع بٌن الصحٌحٌن للحمٌدي  ،المقصود أن هذا اللفظ مما ٌعترض به شٌخ
اإلسالم كثٌرً ا ؛ ألن هذا اللفظ غٌر معروف (( فقد بارزنً بالمحاربة )) واللفظ
المعروف فً هذا الصحٌح (( فقد آذنته بالحرب )) هذه هو اللفظ المعروف فً
هذا الحدٌث المسماه بحدٌث الولً  .فلفظ المبارزة لٌس بثابت  ،ولكن هو بمعنى
فقد آذنته بالحرب .
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وما تقرب إلً عبدي مثل أداء ما أفترضت علٌه  ،وال ٌزال عبدي
ٌتقرب إلً بالنوافل حتى أُح َّبه (  ، ) 2فإذا أحببته كنت سمعه الذي
ٌسمع به  ،وبصره الذي ٌبصر به  ،وٌده الذي ٌبطش بها  ،ورجله
التً ٌمشً بها )) .
وفً رواٌة (( فبً ٌسمع وبً ٌبصر  ،وبً ٌبطش وبً ٌمشً )) ،
(( ولئن سؤألنً ألعطٌنه  ،ولئن استعاذنً ألعذٌنه  ،وما ترددت
عن شًء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المإمن ٌ ،كره
الموت وأكره مساءته  ،والبد له منه )) وهذا أصح حدٌث ٌروى
فً األولٌاء  ،فبٌن النبً  أنه من عادى ولًٌا فقد بارز هللا فً
المحاربة ( . ) 9
(  ) 2بالنصب ولٌس بالفتح  ،الفتح فٌما قبل األخٌر  ...الثانً  ،واألخٌر الذي
هو محل اإلعراب ٌقال بالنصب بالرفع بالجر .
(  ) 9هذا القول فً أول هذا الفصل فٌه البٌان على أن هللا جل وعال فرق بٌن
أولٌاء هللا وأولٌاء الشٌطان  ،فكونه سبحانه ٌذكر فً القرآن أن هلل أولٌاء وأن
للشٌطان أولٌاء ثم ال ٌفرق بٌن هإالء وهإالء بالصفات بما ٌعلم هإالء وهإالء
هذا ممتنع ؛ ألن هللا جل جالله جعل هذا القرآن فر ًقا  تبارك الذي نزل الفرقان
على عبده  ، فهو فرقان بٌن األشٌاء المتقابلة التً قد تلتبس  ،ومن ذلك
وصف أولٌاء الرحمن ووصف أولٌاء الشٌطان .
فالفرقان قائم بٌن هذٌن الحزبٌن وبٌن هاتٌن الطائفتٌن  ،فهإالء لهم صفات ،
وهإالء لهم صفات .
أعظم ما فً القرآن من وصف أولٌاء هللا جل وعال فً آٌة سورة ٌونس  ،والتً
استدل بها  ،وهً قوله تعالى   :إال إن أولٌاء هللا ال خوف علٌهم وال
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هم ٌحزنون الذٌن آمنوا وكانوا ٌتقون  ، فبٌن جل وعال أن األولٌاء هم الذٌن
آمنوا وكانوا ٌتقون  ،ومن المتقرر أن اإلٌمان ٌتبعض وأنه درجات بعضها فوق
بعض  ،وأن التقوى كذلك تتبعض والناس فٌها مختلفون  ،كل ٌؤخذ منها بحسب
ما ٌُسر له  ،فنتج من ذلك أن األولٌاء أٌ ً
ضا لٌسوا على مرتبة واحدة  ،بل هم
مراتب  ،فصفات األولٌاء التً تجمعهم أنهم المإمنون المتقون  ،والمإمن هو
المإمن باهلل ورسوله وبكتابه فال ٌتصور من الولً الخروج عن أمر هللا  ،وأمر
رسوله  ، وأمر كتاب هللا ألهواء وآلراء فهو متبع للكتاب والسنة  ،وكذلك ال
ٌتصور فً الولً أنه صاحب كبٌرة أو صاحب إصرار على الصغائر واستمرار
فٌها ؛ ألن التقوى هً صفته التً الزمته  الذٌن آمنوا وكانوا ٌتقون  والتعبٌر
أو استعمال ( كانوا ٌتقون ) ٌفٌد ثبات هذه الصفة .
فإذا كان كذلك كان وصف ا،لٌاء فً القرآن أنهم المإمنون المتقون  ،أما وصفهم
فً السنة فقد جاء بؤكثر تفصٌال فً حدٌث الولً المعروف  ،وهو ما رواه
البخاري  ،رحمه هللا وغٌره أن النبً  قال ٌ (( :قول هللا تعالى  :من آذى لً
ولٌا فقد آذنته بالحرب  ،وما تقرب إلً عبدي بشًء أحب إلً مما افترضته علٌه
وال ٌزال ٌتقرب إلً عبدي بالنوافل حتى أحبه )) هنا الفرائض أحب إلى هللا جل
وعال من النوافل  ،وزٌادة تقرب العبد بالنوافل سبب لمحبة هللا جل وعال لعبده
قال  (( :فإذا أحببته كنت سمعه الذي ٌسمع به )) سمعه ٌعنً ٌسدد فً سمعه ،
(( كنت سمعه )) كان هللا سمع الولً ٌ ،عنً سدده فً سمعه فال ٌسمع إال ما
ٌحب ربه ومواله  (( ،وبصره الذي ٌبصر به )) ٌعنً اسدده فً بصره فر
ٌبصر إال ما أحب وال ٌستؤنس فً بصره إال بما أحب . . . . . . . . . ،
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. . . . . . . . . . . . . . . . . .
و(( ٌده التً ٌبطش بها ورجله التً ٌمشً بها )) ٌعنً ٌسدد فً هذا كله  ،فال
ٌبطش بٌده إال فٌما أذن هللا جل وعال به  ،وال ٌمشً برجله إال فٌما ٌحب هللا
جل وعال  ،قال  (( :ولئن سؤلنً ألعطٌنه )) ٌعنً أنه مجاب الدعاء (( ولئن
استعاذنً ألعذٌنه  ،وما ترددت فً شًء أنا فاعله ترددي فً قبض نفس عبدي
المإمن ٌكره الموت  ،وأكره مساءته والبد له منه  )).التردد هنا تكلم علٌه أهل
العلم بكلمات وأصح ذلك أن التردد مثل الصفات األخرى التً هً صفة المكر
واالستهزاء  ،ونحو ذلك من جهة أنه ٌكون نق ً
صا وٌكون كماال  ،فٌكون نقصا إذا
كان التردد مع عدم علم بالعاقبة ؛ ألنه ٌكون من نتائج الجهل  ،فالمتردد ٌتردد
وٌكون نقصا فً حقه أنه تردد ؛ ألنه ال ٌعلم العاقبة أو لخوفه وعدم جرأته على
األمر أو لعدم قدرته علٌه ٌشك هل هو سٌقدر أو ال ٌقدر أو هل سٌقوى أو ال
ٌقوى وعدم علمه بالعاقبة هو سبب هذا التردد  ،وهذا التردد نقص  ،وهذا منفً
عن هللا جل وعال .
النوع الثانً من التردد  :هو بٌن أمرٌن كل منهما حق ومحمود فً نفسه  ،لكن
ٌختلف االختٌار بحسب تعلقه بالمختار له  ،مثل فً حٌاة البشر مثل ترٌد أن
تشتري لمن تحب شٌئاً ،تردد بٌن هذا وهذا ال من جهة عدم علمك باألفضل ،
ولكم من جهة اإلكرام  ،زارك واحد تقول اقدم له ذبٌحتٌن أم ثالث  ،هذا تردد
لٌس نقصا ً  ،أنت اآلن بٌن كرم وأكرم هذا لٌس نقصا ً هذا تردد فٌما ٌناسب
المختار له  ،هذا هو الذي من جنسه جاء هذا الحدٌث  ،وما ترددت فً شًء أنا
فاعله هذا التردد الحق  ،التردد هو الكمال الذي ال نقص فٌه .
وفً وجه من الوجوه  ،هذا أحسن األجوبة على ذلك  ،وهذه هً طرٌقة
المحققٌن  ،وال ٌفهم من التمثٌل بالسمع والبصر والٌد والرجل ـ الحصر ـ
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فالسمع والبصر معنوٌان ٌ ،عنً نوعان من أنواع االدراكات  ،معنوٌات  ،هل
ترى البصر والسمع ؟ ولكن الٌد والرجل ظاهران  ،فهو مثل بشٌئٌن معنوٌٌن
وبشٌئٌن ظاهرٌن  ،وهذا له نظائر فً القرآن  أم تحسب أن أكثرهم ٌسمعون
أو ٌعقلون إن هم إال كاألنعام بل هم أضل سبٌال  ، وقال تعالى   :ألهم أرجل
ٌمشون بها أم لهم أٌد ٌبطشون بها أم لهم أعٌن ٌبصرون بها ، 
 ولقد ذرأنا لجهنم كثٌراً من الجن واألنس لهم قلوب ال ٌفقهون بها ولهم آذان
ال ٌسمعون بها ولهم أعٌن ال ٌبصرون بها . 
المقصود من ذلك أنه ٌرد التمثٌل بالحواس فؤنه لٌس المقصود منه الحصر ،
كنت سمعه وبصره واٌضا لسانه وفهمه وتفكٌره  ،توجد رواٌة موضوعة ٌستدل
بها الصوفٌة  ،وهً مكذوبة فً هذا الحدٌث  ،بعد قوله  (( :وٌده التً ٌبطش بها
ورجله التً ٌمشً بها )) حتى ٌقول  :للشًء  :كن فٌكون  ،هذه موجودة فً
بعض كتب الحدٌث مسندة  ،لكنها موضوعة ٌستدل بها الصوفٌة فً أن هللا جل
وعال ٌعطً األولٌاء ملكوته ٌتصرفون فٌه بما ٌرٌدون  ،وهذا باطل من جهة
االستدالل وباطل من جهة األصول القطعٌة على أن هللا ال ٌنازعه أحد فً ملكه
 ،ولٌس له شرٌك  .أ هـ .
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الحرب
وفً حدٌث آخر  (( :إنً ألثؤر ألولٌائً كما ٌثؤر اللٌث
)) أي أخذ ثؤرهم من عاداهم كما ٌؤخذ اللٌث الحرب ثؤره ؛ وهذا
ألن أولٌاء هللا هم الذٌن آمنوا به ووالوه  ،فؤحبوا ما ٌحب ،
وأبغضوا ما ٌبغض  ،ورضوا بما ٌرضى  ،وسخطوا بما ٌسخط ،
وأمروا بما ٌؤمر  ،ونهوا عما نهى  ،وأعطوا لمن ٌحب أن ٌعطً ،
ومنعوا من ٌحب أن ٌمنع  ،كما فً الترمذي وغٌره عن النبً  أنه
قال (( أوثق عرى اإلٌمان الحب فً هللا والبغض فً
هللا )) [ حدٌث حسن أخرجه أحمد فً ( المسند )  ،وعن البراء والطبرانً فً
( الكبٌر )  ،وعن ابن عباس وفً الصغٌر وعن ابن مسعود ] .

وفً حدٌث آخر رواه أبو داود وقال  (( :من أحب هلل وأبغض هلل
وأعطى هلل ومنع هلل فقد استكمل اإلٌمان )) [ رواه أبو داود بسند حسن ] .
والوالٌة  :ضد العداوة  ،وأصل الوالٌة  ،المحبة والقرب  ،وأصل
العداوة  :البغض والبعد  ،وقد قٌل  :إن الولً سمً ولٌا من مواالته
للطاعات  ،أي متابعته لها  ،واألول أصح .
والولً  :القرٌب ٌ ،قال  :هذا ٌلً هذا  ،أي ٌقرب منه  ،ومنه قوله
 (( : ألحقوا الفرائض بؤهلها فما أبقت الفرائض فاألولى رجل ذكر
)) [ رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس ]
أي ألقرب رجل إلى المٌت  ،ووكده بلفظ الذكر لٌبٌن أنه حكم
ٌختص بالذكور  ،وال ٌشترك فً الذكور واإلناث  ،كما قال فً
الزكاة  (( :فابن لبون ذكر )) [ رواه النسائً والبخاري بمعناه ] .
فإذا كان ولً هللا هو الموافق المتابع له فٌما ٌحبه وٌرضاه ،
وٌبغضه وٌسخطه  ،وٌؤمر به وٌنهى عنه  ،كان المعادي لولٌه
معادٌا ً له  ،كما قال تعالى   :ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولٌاء
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تلقون إلٌهم بالمودة  [ الممتحنة  ، ] ٔ :فمن عادى أولٌاء هللا فقد
عاداه  ،ومن عاداه فقد حاربه  ،فلهذا قال  (( :ومن عادى لً ولٌا
فقد بارزنً بالمحاربة )) ( . ) 8
(  ) 8هذا من شٌخ اإلسالم  ،ذكر لبعض شروط الولً من جهة اللغة فؤنه فسر
لفظ الولً والمواالة بما تضمنه كالمه الذي سمعت  ،وفٌه شروط الولً  ،وإن
من شروط الولً أنه ٌؤمر بما أمر هللا  ،وٌؤتمر بذلك وٌنهى عما نهى هللا وٌنتهً
عن ذلك ٌ ،رضى ما ٌرضى هللا  ،وٌسخط ما سخط هللا جل وعال  ،وٌحب ما
أحب هللا  ،وٌبغض ما أبغض هللا  ،وهذا جاء من جهة اللغة أٌضا مع ضمٌمة
قوله   :الذٌن آمنوا وكانوا ٌتقون  تخلص من ذلك إلى أن صفات األولٌاء
منها  ،ما هو صفة شرط ٌ ،عنً إذا لم توجد لم ٌكن ولٌا مؤخوذة من قوله  :
الذٌن آمنوا وكانوا ٌتقون  ، كلمة اإلٌمان والتقوى ومؤخوذة أٌضا من جهة
اللفظ  ،لفظ المولى  ،ألن الولً هو المحب التابع الناصر  ،وهذا المحبة تقتضً
موافقته فٌما أحب  ،موافقته فٌما نهى عنه جل وعال  ،وهكذا وهذا من نوع
الفرقان بٌن أولٌاء الرحمن وأولٌاء الشٌطان .
هنا قال  ( :أصل الوالٌة المحبة والقرب  ،وأصل المعاداة أو العداوة البغض
والبعد )  ،هذا األصل هو القدر الواجب فً الوالء والبراء  ،القدر الذي به ٌصح
اإلسالم فال ٌصح إسالم أحد حتى ٌكون عنده مواالة ومعاداة  ،عنده والء وبراء
 ،الوالء الذي ٌصح به أصل اإلسالم هو المحبة  ،محبة هللا  ،محبة دٌنه
محبة رسوله  ،محبة توحٌده  ،هذه المحبة هً األصل  ،لها لوازم فً الظاهر
هذه لها أحكامها .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كذلك العداوة أو البراء وبغض الشرك  ،بغض الضالل  ،بغض الشٌطان ،
بغض عبادة غٌر هللا  ،بغض الكفر  ،هذا القدر الواجب هو الشرط الذي من لم
ٌؤت به فال إلسالم له .
فكلمة التوحٌد ( ال إله إال هللا ) هذه مشتملة على الوالء والبراء  ،مشتملة على
المواالة والمعاداة  ،لكن الوالء والبراء منه قدر مجزئ ال ٌصح إسالم أحد إال به
ٌ ،عنً مجزئ فً صحة اإلسالم  ،ومنه قدر آخر واجب لكن لٌس شرطا فً
الصحة  ،القدر الواجب هو ما كان من قبٌل الحب والبغض  ،أصل المعنى وهو
الموجود فً القلب  ،فمحبة التوحٌد وبغض الشرك هذا أصل فً اإلسالم  ،وهو
معنى الوالء والبراء  ،وهو معنى كلمة التوحٌد  ،فمن لم ٌكن عنده حب للتوحٌد
وبغض للشرك فال إلسالم له أصالً بخالف محبة أهل التوحٌد  ،ومحبة أهل
الشرك ونحو ذلك  ،فهذه فٌها أحوال وتفصٌالت  .أ هـ .
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وأفضل أولٌاء هللا هم أنبٌاإه  ،وأفضل أنبٌائه هم المرسلون منهم ،
وأفضل المرسلٌن أولو العزم  :نوح وإبراهٌم وموسى وعٌسى
ومحمد  ، قال تعالى   :شرع لكم من الدٌن ما وصى به نوحا
والذي أوحٌنا إلٌك وما وصٌنا به إبراهٌم وموسى وعٌسى أن
أقٌموا الدٌن وال تتفرقوا فٌه  [ الشورى ] ٖٔ :
قال تعالى   :وإذا أخذنا من النبٌٌن مٌثاقهم ومنك ومن نوح
وإبراهٌم وموسى وعٌسى ابن مرٌم وأخذنا منهم مٌثاقا غلٌظا
لٌسأل الصادقٌن عن صدقهم وأعد للكافرٌن عذابا ألٌما . 
[ األحزاب  2 :ـ . ] 9

وأفضل أولً العزم ( ٓٔ )  ،محمد  خاتم النبٌٌن وإمام المتقٌن وسٌد
ولد آدم  ،وإمام األنبٌاء إذا اجتمعوا  ،وخطٌبهم إذا وفدوا صاحب
المقام المحمود الذي ٌغبطه به األولون واآلخرون  ،وصاحب لواء
الحمد  ،وصاحب الحوض المورود وشفٌع الخالئق ٌوم القٌامة ،
وصاحب الوسٌلة والفضٌلة  ،الذي بعثه هللا بؤفضل كتبه  ،وشرع له
أفضل شرائع دٌنه  ،وجعل أمته خٌر أمة أخرجت للناس  ،وجمع له
وألمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه فٌمن قبلهم ( ٔٔ )  ،وهم آخر
األمم خلقا  ،وأول األمم بعثا .
كما قال  فً الحدٌث الصحٌح  (( :نحن اآلخرون السابقون ٌوم
القٌامة  ،بٌد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا  ،وأوتٌناه من بعدهم  ،فهذا
ٌومهم الذي اختلفوا فٌه ـ ٌعنً ٌوم الجمعة ـ فهدانا هللا له  ،الناس لنا
تبع فٌه ً ،
غدا للٌهود وبعد غداً للنصارى ))
[ متفق علٌه من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه ] .
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وقال  (( :أنا أول من تشق عنه األرض ))
ومسلم بمعناه ]  ،وقال  (( : آتً باب الجنة فاستفتح  ،فٌقول الخازن :
من أنت ؟  ،فؤقول  :أنا محمد  ،فٌقول  :بك أمرت أن ال أفتح ألحد
قبلك ))  [ ،رواه مسلم فً صحٌحه عن أنس ]
[ رواه الترمذي وأبو داود

( ٓٔ ) أولو العزم ٌعنً أولو الصبر  ،العزم هنا الصبر وتحمل المشاق والقوة
 ،وجمٌع المرسلٌن أولو صبر وتحمل للمشاق وقوة  ،هإالء أولو الصبر الخاص
 ،والعزم الخاص الذي تمٌزوا به عن غٌرهم  ،ولهذا خصوا بهذا االسم دون
غٌرهم  ،أولو العزم الخمسة الذٌن ذكرهم هللا جل وعال  .أ هـ .
( ٔٔ ) هذه الكلمات قارنها بالختمة المنسوبة لشٌخ اإلسالم ابن تٌمٌه  ،ختمة
القرآن فٌها هذه الكلمات ٌ ،عنً الكلمات الموجودة فً الختمة ال تصح اسنادا
مشهورة النسبة  ،الختمة المعروفة  ،ختمة شٌخ اإلسالم كلماتها موجودة متفرقة
فً كتب شٌخ اإلسالم من أراد أن ٌؤخذها جمالً وٌحٌل كل جملة منها إلى
موضعها من كالم شٌخ اإلسالم  ..وذلك  ،ولهذا ٌقول علماإنا أن هذه نفسها
نفس شٌخ اإلسالم  ،كالمها كالم شٌخ اإلسالم  ،عرف كالم شٌخ اإلسالم  ،قال
أنها هً  ،هذا تنبٌه .
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وفضائله  وفضائل أمته كثٌرة  ،ومن حٌن بعثه هللا جعله الفارق
بٌن أولٌائه وبٌن أعدائه  ،فال ٌكون ولٌا ً هلل إال من آمن به وبما جاء
به  ،واتبعه باطنا ً وظاهراً  ،ومن ادعى محبة هللا ووالٌته وهو لم
ٌتبعه  ،فلٌس من أولٌاء هللا  ،بل من خالفه كان من أعداء هللا
وأولٌاء الشٌطان  ،قال تعالى   :قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعونً
ٌحببكم هللا  [ آل عمران . ] ٖٔ :
قال الحسن البصري  ،رحمه هللا  :أدعى قوم أنهم ٌحبون هللا ،
فؤنزل هللا هذه اآلٌة محنة لهم  ،وقد بٌن هللا فٌها  ،أن من اتبع
الرسول فإن هللا ٌحبه  ،ومن ادعى محبة هللا ولم ٌتبع الرسول ، 
فلٌس من أولٌاء هللا  ،وإن كان كثٌر من الناس ٌظنون فً أنفسهم أو
فً غٌرهم أنهم من أولٌاء هللا  ،وال ٌكونون من أولٌاء هللا .
فالٌهود والنصارى ٌدعون أنهم أولٌاء هلل  ،وأنه ال ٌدخل الجنة إال
من كان منهم  ،بل ٌدعون أنهم أبناإه وأحباإه  .قال تعالى   :قل
فلم ٌعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق  اآلٌة [ المائدة ، ] ٔ9 :
وقال تعالى   :وقالوا لن ٌدخل الجنة إال من كان هودا أو نصارى
تلك أمانٌهم  [ البقرة  ، ] ٔٔٔ :إلى قوله   :وال هم ٌحزنون  [ البقرة :
ٖٔٔ ] .

وكان مشركو العرب ٌدعون أنهم أهل هللا  ،لسكناهم مكة ،
ومجاورتهم البٌت  ،وكانوا ٌستكبرون به على غٌرهم  ،كما قال
تعالى   :قد كانت آٌاتً تتلى علٌكم فكنتم على أعقابكم تنكصون
مستكبرٌن به سامرا تهجرون  [ ، المإمنون  ٙٙ :ـ . ] ٙ2
وقال تعالى   :وإذا ٌمكر بك الذٌن كفروا لٌثبتوك أو ٌقتلوك [ ، 
األنفال  ] ٖٓ :إلى قوله   :وهم ٌصدون عن المسجد الحرام وما كانوا
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أولٌاءه أن أولٌاؤه إال المتقون  [ األنفال  ، ] ٖٗ :فبٌن سبحانه أن
المشركٌن لٌسوا أولٌاءه وال أولٌاء بٌته  ،إنما أولٌاإه المتقون .
وثبت فً الصحٌحٌن عن عمرو بن العاص  ،رضً هللا عنه قال :
سمعت رسول هللا ٌ قول جهارا من غٌر سر  (( :إن آل فالن
لٌسوا لً بؤولٌاء ـ ٌعنً طائفة من أقاربه ـ إنما ولً هللا وصالح
المإمنٌن )) [ أخرجه البخاري فً كتاب ( األدب ) باب ( ٌبل الرحم ببالها)  ،وأخرجه
مسلم فً كتاب ( اإلٌمان ) باب ( موالة المإمنٌن ومقاطعة غٌرهم) عن عمرو بن العاص ]
.

وهذا موافق لقوله تعالى   :فإن هللا هو مواله وجبرٌل وصالح
( ٕٔ )
[ التحرٌم . ] ٗ :
المؤمنٌن  اآلٌة
( ٕٔ ) صالح المإمنٌن  ،الصالح فً الشرع هو من قام بحقوق هللا جل وعال
الواجبة علٌه وقام بحقوق خلقه الواجبة علٌه  ،فالقائم بحقوق هللا وحقوق الخلق
هو الصالح من عباد هللا والصالحون متقصدون وسابقون  ،فالمقتصد هذا صالح
ٌ ،عنً الذي ٌفعل الواجبات وٌنتهً عن المحرمات والسابق بالخٌرات هذا
أفضل الصالحٌن .
فؤولٌاء هللا جل وعال هم صالحو المإمنٌن الذٌن ٌفعلون الواجبات وٌنتهون عن
المحرمات ومنهم أخصهم الذٌن ٌسابقون فً الخٌرات  ،لكن لفظ الولً
بخصوص أطلق على من كان سابقا بالخٌرات  ،على من كان من خاصة صالح
المإمنٌن  ،ففً العرف لٌس المقتصدون ٌ ،عنً الذٌن اقتصروا على
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
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أداء الواجبات وترك المحرمات ٌسمون أولٌاء  ،وهم فً الحقٌقة أولٌاء هلل
لقوله جل وعال   :إال إن أولٌاء هللا ال خوف علٌهم وال هم ٌحزنون الذٌن
آمنوا وكانوا ٌتقون  ، ولقوله   :فإن هللا هو مواله وجبرٌل وصالح المؤمنٌن
والمالئكة بعد ذلك ظهٌر   ، إن أولٌاؤه إال المتقون ولكن أكثرهم ال ٌعلمون 
 ،إلى غٌر ذلك من األدلة  .أ هـ .

وصالح المإمنٌن  ،هو من كان صالحا من المإمنٌن  ،وهم
المإمنون المتقون أولٌاء هللا  ،ودخل فً ذلك أبو بكر وعمر
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وعثمان وعلً  ،وسائر أهل بٌعة الرضوان الذٌن باٌعوا تحت
الشجرة  ،وكانوا ألفا ً وأربعمائة  ،وكلهم فً الجنة  ،كما ثبت فً
الصحٌح عن النبً  أنه قال  (( :ال ٌدخل ( ٖٔ ) النار أحد ممن باٌع
تحت الشجرة ))
[ أخرجه مسلم بلفظ (( ال ٌدخل النار إن شاء هللا من أصحاب الشجرة ـ أحد ـ الذٌن باٌعوا
تحتها ))  ،وأبو داود والترمذي عن جابر ] .

ومثل هذا الحدٌث اآلخر  (( :إن أولٌائً المتقون أٌا كانوا وحٌث
كانوا )) [ روى الحاكم فً ( المستدرك ) مرفوعا  (( :إن أولٌائً منكم المتقون )) ،
وفً سنده إسماعٌل بن عبٌد وهو مجهول  ،ولفظ (( أٌا كانوا وحٌث كانوا )) إنما هو من
كالم مجاهد ] .

( ٖٔ ) (( ال ٌدخل النار أحد باٌع تحت الشجرة )) له نظائر فً النصوص من
استعمال كلمة ال ٌدخل إما فً الجنة أو النار  ،ال ٌدخل النار من فً قلبه مثقال
ذرة من إٌمان  ،ال ٌدخل قتات  ،ال ٌدخل الجنة قاطع  ..ونحو ذلك  ،وهذا النفً
للدخول عند أهل السنة تارة ٌراد به نفً األصل  ،وتارة ٌراد به نفً التخلٌد ،
وتارة ٌراد به نفً األولٌة .
فالنفً فً هذا الحدٌث المراد به  ،نفً األصل  (( ،ال ٌدخل النار أحد باٌع تحت
الشجرة )) ٌعنً أصال ال ٌدخلها أصال  ،وما جاء فً النفً بدخول الجنة ال
ٌدخل الجنة قتات  ،نمام  ..ونحو ذلك  ،هذا المراد به الدخول األولى ٌ ،عنً ال
ٌدخلون أوال  ،بل ٌتؤخرون .
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
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وٌقابل هذا النفً التحرٌم فً النصوص ٌ ،حرم على النار  ،ونحو ذلك فً الجنة
 ،فإنه ٌراد به تارة التحرٌم األبدي  ،وتارة التحرٌم المإقت أو التحرٌم األمدي ،
هذه األلفاظ ٌنبغً أن تفهم على ضوء ما ذكرنا  .أ هـ .

كما أن من الكفار من ٌدعً أنه ولً هللا  .ولٌس ولٌا ً هلل  ،بل عدو
له  ،فكذلك من المنافقٌن الذٌن ٌظهرون اإلسالم ٌ ،قرون فً
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الظاهر بشهادة ألن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا  ،وأنه
مرسل إلى جمٌع األنس  ،بل إلى الثقلٌن  ،األنس والجن ،
وٌعتقدون فً الباطن ما ٌناقض ذلك  ،مثل أن ال ٌقروا فً الباطن
بؤنه رسول هللا  ،وإنما كان ملكا ً مطاعا  ،ساس الناس برأٌه  ،من
جنس غٌره من الملوك أو ٌقولون  :إنه رسول هللا إلى اآلدمٌٌن دون
أهل الكتاب  ،كما ٌقوله كثٌر من الٌهود والنصارى  ،أو أنه مرسل
إلى عامة الخلق  ،وأن هلل أولٌاء خاصة  ،لم ٌرسل ‘لٌهم  ،وال
ٌحتاجون إلٌه  ،بل لهم طرٌق إلى هللا من غٌر جهته  ،كما كان
الخضر مع موسى أو أنهم ٌؤخذون عن هللا كل ما ٌحتاجون إلٌه
وٌنتفعون به من غٌر واسطة أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم
موافقون له فٌها  ،وأما الحقائق الباطنة فلم ٌرسل بها أو لم ٌكن
ٌعرفها أو هم أعرف بها منه ( ٗٔ ) أو ٌعرفونها مثل ما ٌعرفها من
غٌر طرٌقته ( ٘ٔ ) .
( ٗٔ ) كل واحدة من هذه قول لفرقة  ،كل وصف من هذه قول لفرقة من الفرق
 ،لٌست من باب االستطراد ال كل واحدة قول لطائفة  ،نسؤل هللا العافٌة والسالمة
 ،كلها من أول ما قرأنا إلى هنا كل قول منها لطائفة .
( ٘ٔ ) ٌقصد بالمنافقٌن الذٌن هذه صفتهم  ،ملتبسا ً علٌهم األمر  ،فٌكون على
ضالل من جهة الباطن  ،ألحقه بالمنافقٌن فإن طوائف غالة الصوفٌة واالتحادٌة
ٌقولون  :نحن فً الظاهر متبعون لصاحب الشرٌعة  ،وفً الباطن مستقلون ،
كما قال ابن عربً وغٌره .
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
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قالوا إن النبً  لما طاف بالبناء  ،بناء األنبٌاء فوجد البناء قد كمل وحسن إال
موضع ل بنة  ،فقال علٌه الصالة والسالم  (( :فؤنا هذه اللبنة )) ٌعنً التً كمل
بها بناء األنبٌاء  ،قال ابن عربً بعد ذلك  ،والبد لخاتم األولٌاء من ٌرى نفسه
فً موضع لبنتٌن  ،لبنة ذهب ولبنة فضة  ،فٌكون الظاهر لبنة  ،وٌكون الباطن
لبنة  .أما اللبنة الظاهرة فتؤخذ من صاحب الشرٌعة  ،وأما اللبنة الباطنة فٌستقى
بها من المعدن الذي استقى منه الملك ٌ ،عنً ٌؤخذ عن هللا جل وعال مباشرة .
فعندهم فً الباطن هم غٌر متعبدٌن بالشرع  ،فً الظاهر متابعون  ،وهإالء هم
الذٌن ٌدعون الوالٌة  ،وٌدعون بؤنهم أولٌاء  ،وٌغتر الناس بهم فً كثٌر من
أمصا ر المسلمٌن  ،هم غالة المتصوفة الذٌن ٌقولون بؤقوال أهل االتحاد وأشباه
ذلك  ،ولهذا تجد عندهم من غرائب األقوال واألعمال ما ٌخرجون به عن
الشرٌعة حتى زعم كثٌر منهم أنهم سقطت عنهم التكالٌف  ،وكانوا مع النبً علٌه
الصالة والسالم كالخضر مع موسى حٌث وسعه الخروج عن شرٌعة موسى ،
وهذا كفر وزندقة  ،وهو نوع من أنواع النفاق .
فشٌخ اإلسالم ٌرٌد بالمنافقٌن فً هذا الكالم هذه الطائفة التً كانت منتشرة ،
وهً موجودة إلى ٌومنا هذا  .أ هـ .

وقد ٌقول بعض هإالء  :إن أهل الصفة كانوا مستغنٌن عنه  ،ولم
ٌرسل إلٌهم  ،ومنهم من ٌقول  :إن هللا أوحى إلى أهل الصفة فً
الباطن ما أوحى إلٌه لٌلة المعراج  ،فصار أهل الصفة بمنزلته ،
24

This file was downloaded from QuranicThought.com

لفضٌلة الشٌخ  :صالح آل الشٌخ

شرح الفرقـان

وهإالء من فرط جهلهم  ،ال ٌعلمون أن اإلسراء كان بمكة  ،كما
قال تعالى   :سبحان الذي أسرى بعبده لٌالً من المسجد الحرام
إلى المسجد األقصى الذي باركنا حوله  [ ، اإلسراء ] ٔ :
وأن الصفة لم تكن إال فً المدٌنة  ،وكانت صفة فً شمالً مسجده
ٌ ، نزل بها الغرباء الذٌن لٌس لهم أهل وأصحاب ٌنزلون عندهم ،
فإن المإمنٌن كانوا ٌهاجرون إلى النبً  إلى المدٌنة  ،فمن أمكنه
أن ٌنزل فً مكان نزل به  ،ومن تعذر ذلك علٌه نزل فً المسجد
إلى أن ٌتٌسر له مكان ٌنتقل إلٌه .
ولم ٌكن أهل الصفة ناسً ا بؤعٌانهم ٌالزمون الصفة  ،بل كانوا ٌقلون
تارة  ،وٌكثرون أخرى  ،وٌقٌم الرجل بها زمانا ً  ،ثم ٌنتقل منها .
والذٌن ٌنزلون بها هم من جنس سائر المسلمٌن  ،لٌس لهم مزٌة فً
علم وال دٌن  ،بل فٌهم من ارتد عن اإلسالم وقتله النبً ، 
كالعرنٌٌن الذٌن اجتووا المدٌنة  ،أي استوخموها  ،فؤمرهم النبً 
بلقاح  ،أي إبل لها لبن  ،وأمرهم أن ٌشربوا من أبوالها وألبانها ،
فلما صحوا  ،قتلوا الراعً  ،واستاقوا الذود  ،فؤرسل النبً  فً
طلبهم  ،فؤتى بهم  ،فؤمر بقطع أٌدٌهم وأرجلهم  ،وسمرت أعٌنهم ،
وتركهم فً الحرة ٌستسقون فال ٌسقون .
وحدٌثهم فً الصحٌحٌن [ أخرجه البخاري فً كتاب ( الحدود ) باب  :لم ٌسق
المرتدون المحاربون حتى ماتوا  ،ونصه  :قدم رهط من عكا على النبً  كانوا فً صفة
فاجتووا المدٌنة  ،فقالوا ٌ :ا رسول هللا  :أبغنا رسال  ،فقال  (( :ما أجد لكم إال أن تلحقوا
بإبل رسول هللا )) فاتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعً
واستاقوا الذود  ،فؤتى النبً  الصرٌخ  ،فبعث الطلب فً آثارهم  ،فما ترجل النهار حتى
أتى بهم  ،فؤمر بمسامٌر فؤحمٌت فكحلهم وقطع أٌدٌهم وأرجلهم وما حسمهم  ،ثم القوا فً
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الحرة ٌستسقون فما سقوا حتى ماتوا  ،اجتووا  :استوخموا  ،أبلغنا رسال  :بكسر الراء
وسكون السٌن  :أي أطلب لنا لبنا  ،الذود  :بفتح الذال وسكون الواو  :ما بٌن الثالثة إلى
العشرة من اإلبل  ،الصرٌخ  :المستغٌث  ،ترجل النهار  :ارتفع  ،ما حسمهم  :ما كوى

مواضع القطع  ،الحرة  :أرض ذات حجارة سوداء ] من حدٌث أنس  ،وفٌه أنهم
نزلوا الصفة  ،فكان ٌنزلها مثل هإالء  ،ونزلها من خٌار المسلمٌن
سعد بن أبً وقاص  ،وهو أفضل من نزل بالصفة  ،ثم انتقل عنها ،
ونزلها أبو هرٌرة وغٌره  ،وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمً تارٌخ
من نزل بالصفة وأما األنصار فلم ٌكونوا من أهل الصفة  ،وكذلك
أكابر المهاجرٌن  ،كؤبً بكر وعمر وعثمان وعلً وطلحة ،
والزبٌر وعبد الرحمن ابن عوف  ،وأبً عبٌدة بن الجراح وغٌرهم
 ،لم ٌكونوا من أهل الصفة .
وقد روي أنه كان بها غالم للمغٌرة بن شعبة  ،وأن النبً  قال :
(( هذا واحد من السبعة ))  ،وهذا حدٌث كذب باتفاق أهل العلم ،
وإن كان قد رواه أبو نعٌم فً ٓ الحلٌة ) وكذا كل حدٌث ٌروى عن
النبً  فً عدة األولٌاء واألبدال  ،والنقباء والنجباء  ،واألوتاد ،
واألقطاب  ،مثل أربعة أو سبعة أو اثنى عشر أو أربعٌن أو سبعٌن
أو ثالثمائة أو ثالثمائة وثالثة عشر أو القطب الواحد  ،فلٌس فً
ذلك شًء صحٌح عن النبً  ، ولم ٌنطق السلف بشًء من هذه
األلفاظ إال بلفظ األبدال .
وروي فٌهم حدٌث أنهم أربعون رجالً  ،وأنهم بالشام  ،وهو فً
المسند [ قال الشٌخ أحمد فً تعلٌقه على المسند  :إسناده ضعٌف النقاطعه  ،شرٌح بن
عبٌد الحضرمً الحمصً لم ٌدرك علًٌا  ،بل لم ٌدرك إال بعض متؤخري الوفاة من
االصحابة ]

من حدٌث علً كرم هللا وجهه  ،وهو حدٌث منقطع لٌس
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بثابت  ،ومعلوم أن علًٌا ومن معه من الصحابة  ،كانوا أفضل من
معاوٌة ومن معه بالشام  ،فال ٌكون أفضل الناس فً عسكر معاوٌة
دون عسكر علً .
وقد أخرجا فً ( الصحٌحٌن ) عن أبً سعٌد عن النبً  أنه قال :
(( تمرق مارقة من الدٌن على حٌن فرقة من المسلمٌن ٌقتلهم أولً
الطائفتٌن بالحق )) وهإالء المارقون هم الخوارج الحرورٌة الذٌن
مرقوا لما حصلت الفرقة بٌن المسلمٌن فً خالفة علً  ،فقتلهم على
ابن أبً طالب وأصحابه  ،فدل هذا الحدٌث الصحٌح على أن علً
ابن أبً طالب أولى بالحق من معاوٌة وأصحابه  ،وكٌف ٌكون
األبدال فً أدنى العسكرٌن دون أعالهما .
وكذلك ما ٌروٌه بعضهم عن النبً  أنه أنشد منشد :
فال طبٌب لها وال راقً
قد لسعت حٌة الهوى كبدي
فعنده رُقـٌتً وترٌاقً
إال الحبٌب الذي شغفت به
وأن النبً  تواجد حتى سقطت البردة عن منكبه  ،فإنه كذب باتفاق
أهل الحدٌث  ،وأكذب منه ما ٌروٌه بعضهم أنه مزق ثوبه  ،وأن
جبرٌل أخذ قطعة منه  ،فعلقها على العرش  ،فهذا وأمثاله مما
ٌعرف أهل العلم والمعرفة برسول هللا  أنه من أظهر األحادٌث
كذبا علٌه .
وكذلك ما ٌروونه عن عمر  ،رضً هللا عنه  ،أنه قال  :كان النبً
 وأبو بكر ٌتحدثان  ،وكنت بٌنهما كالزنجً  ،وهو كذب موضوع
باتفاق أهل العلم بالحدٌث .
والمقصود هنا أن فٌمن ٌقر برسالته العامة فً الظاهر ومن ٌعتقد
فً الباطن ما ٌناقض ذلك  ،فٌكون مناف ًقا  ،وهو ٌدعً فً نفسه
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وأمثاله أنهم أولٌاء هللا مع كفرهم فً الباطن بما جاء به رسول هللا ،
ً
عنادا  ،وإما جهالً  ،كما أن كثٌرا من النصارى والٌهود
إما
ٌعتقدون أنهم أولٌاء هللا  ،وأن محمدا رسول هللا  ،لكن ٌقولون  :إنما
أرسل إلى غٌر أهل الكتاب وإنه ال ٌجب علٌنا أتباعه  ،ألنه أرسل
إلٌنا رسال قبله  ،فهإالء كلهم كفار مع أنهم ٌعتقدون فً طائفتهم
أنهم أولٌاء هللا  ،وإنما أولٌاء هللا الذٌن وصفهم هللا تعالى بوالٌته
بقوله   :أال إن أولٌاء هللا ال خوف علٌهم وال هم ٌحزنون الذٌن
( ) ٔٙ
[ ٌونس  ٕٙ :ـ ٖ] ٙ
آمنوا وكانوا ٌتقون 
(  ) ٔٙهذا الكتاب هو كتاب الفرقان بٌن أولٌاء الرحمن وأولٌاء الشٌطان  ،وهللا
جل وعال فرق بٌن هإالء وهإالء  ،فوصف أولٌاء الرحمن ووصف أولٌاء
الشٌطان .
وما ذكره المصنف فً هذا المقطع الذي قرأنا فٌه بٌان أن الكفار من أولٌاء
الشٌطان وأن المنافقٌن فً هذه األمة نظروا إلى الوالٌة  ،والٌة ......
وما ٌحصل لهم من أشٌاء ٌعجز عنها من حولهم  ،حتى زعموا أن محمداً علٌه
الصالة والسالم لم ٌكن مخت ً
صا بهذا العلم الذي جاءه  ،بل هناك من الصحابة من
كان فً منزلته من العلم  ،بل ربما بعضهم كان أرفع منه  ،كما ٌقول طائفة
فزعموا أن العلوم الخاصة غٌر العلوم العامة  ،وأن هناك علومًا باطنة . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
جعلها هللا جل وعال للفقراء  ،ولهذا مثل بؤهل الصفة  ،والمقصود به التمثٌل
بالفقراء واالعتقاد فً الفقراء هذا كثٌر فً البالد اإلسالمٌة  ،فٌظنون مالزمة
الوالٌة للفقر  ،وأن الولً البد أن ٌكون فقٌراً متنكبًا عن الدنٌا  ،وهذا باطل بل
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سادة أولٌاء هللا جل وعال من اتباع محمد  العشرة المبشرون بالجنة فً مجلس
واحد  ،ومنهم أبو بكر  ،رضً هللا عنه  ،وكان غنًٌا  ،ومنهم عمر  ،رضً هللا
عنه  ،وكان غنًٌا  ،ومنهم عثمان  ،وكان غنًٌا  ،ومنهم عبد الرحمن بن عوف ،
وكان غنًٌا  ،ومنهم سعد وكان غنًٌا .
فوصف الغنى والفقر لٌس من أوصاف التً ٌكشف بها الولً فمن ظن أن والٌة
أهل الصفة كانت من جراء كونهم فقراء فقط  ،فهذا لٌس بصحٌح  ،بل الوالٌة
كما قال هللا جل وعال  أال إن أولٌاء هللا ال خوف علٌهم وال هم ٌحزنون الذٌن
آمنوا وكانوا ٌتقون  ، فالولً هو كل مإمن تقً لٌس بنبً  ،ولٌس من أوصافه
أن ٌكون فقٌرا أو أن ٌكون من حاله كذا وكذا فً أمر دنٌاه بل الوالٌة راجعة
إلى أمر الدٌن  ،إلى أمر اتباع الشرٌعة  ،وأولٌاء هللا جل وعال لٌس لهم علوم
خاصة  ،بل علومهم تابعة للشرع تابعة لمحمد  ، فلٌسوا محدثٌن بؤشٌاء لٌست
عند النبً علٌه الصالة والسالم  ،بل علمهم منوط بكتاب هللا وسنة رسوله . 
وقد زعم المتؤخرون من الجهال أن هناك من أولٌاء هللا من ٌؤخذون من المعدن
الذي أخذ منه الملك مباشرة  ،وبهذا ٌفضلون محمدا ٌ ، قولون  :الولً ٌؤخذ
عن هللا مباشرة  ،وأما النبً  فؤخذ عن هللا بواسطة جبرٌل  ،فكما ذكر ابن
عربً  ،وكما ذكر غٌره  ،قال  :فالولً ٌؤخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك
مباشرة ٌ ،عنً فال ٌحتاج لواسطة ففضل بهذا النبً .
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
وقالوا  :الولً ٌمكن أن ٌخرج عن شرٌعة النبً ؛ ألنه فً الظاهر متبع للنبً ،
ولكنه فً الباطن ٌتلقى تلقًٌا خا ً
صا ولهذا زعموا أن هناك من تسقط عنه التكالٌف
 ،وأن هناك من ٌسعه الخروج عن شرٌعة محمد  ، كما وسع الخضر الخروج
عن شرٌعة موسى .
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وهذا االعتقاد فً جهال المسلمٌن من قدٌم  ،وفً زمن الدعوة كان هذا موجوداً
فً نجد  ،االعتقاد فً الصوفٌة  ،وفً الفقراء  ،وفً أنهم ربما فعلوا أشٌاء
خارجة عن الشرٌعة  ،وٌبقون على والٌتهم  ،كما ذكر الشٌخ  ،رحمه هللا فً
النواقض  ،نوا قض اإلسالم  ،أن من النواقض من ظن أن أح ًدا من الخلق ٌسعه
الخروج عن شرٌعة محمد  ، كما وسع الخضر الخروج عن شرٌعة موسى ،
وهإالء الجهال ٌعتقدون فً المجانٌن  ،وٌعتقدون فً الفقراء  ،وٌعتقدون فً
الشٌاطٌن  ،وربما جعلوهم أقطابًا أو جعلوهم أوتا ًدا أو جعلوهم أبداالً أو جعلوهم
نجباء ..إلى آخره .
فتجد مثال  ،أنهم ٌقولون  :الغوث األكبر واحد  ،وكل غوث له أقطاب أربعة فً
األرض  ،لكل واحد منهم قسم من األرض  ،ولكل واحد من هذه األربعة سبعة
ولكل واحد من هذه السبعة أربعون فلن تصل إلى الغوث إال عن هذه الطرٌق ،
وصنفت مصنفات فً ذلك فً ذكر األربعٌن ولً فً مصر أو األربعٌن وت ًدا فً
المغرب  ،هذه مصنفات موجودة .
فعندهم أن األربعٌن هإالء ٌرفعون إلى السبعة  ،والسبعة ٌرفعون إلى األربعة ،
واألربعة ٌرفعون إلى الغوث  ،والغوث ٌطلب من هللا جل جالله  ،وهإالء  .إذا
تؤملت أسماءهم وتراجمهم  ،وهً موجودة وجدت أنهم كما ذكر شٌخ اإلسالم
أنهم من المنافقٌن أو من المجانٌن فال ٌصح أن ٌكونوا أولٌاء فضالً . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
عن أن ٌكونوا من السادة  ،سادة األولٌاء أو من المتقدمٌن  ،وهذه األلفاظ أقطاب
أوتاد أبدال نجباء ...إلى آخره  ،الغوث هذه كلها فلم ترد فً الكتاب والسنة ،
وإنما جاء لفظ األبدال فً بعض األحادٌث وإن كان فً إسنادها شًء ومن
حسنها فإن المعنى واضح  ،فإن األبدال هم الذٌن ٌؤتً طائفة منهم بدل من قبلهم
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أبدال بمعنى أنهم ٌبدلون بغٌرهم وٌبدل غٌرهم بهم  ،وهذا كما قال علٌه الصالة
والسالم  (( :ال تزال طائفة من أمتً على الحق ظاهرٌن حتى ٌاـً أمر هللا )) .
أ هـ .

والبد فً اإلٌمان من أن ٌإمن باهلل  ،ومالئكته  ،وكتبه  ،ورسله ،
والٌوم اآلخر ٌ .إمن بكل رسول أرسله هللا  ،وكل كتاب أنزله هللا ،
كما قال تعالى   :قولوا آمنا باهلل وما أنزل إلٌنا إلى إبراهٌم
وإسماعٌل وإسحاق وٌعقوب واألسباط وما أوتً موسى وعٌسى
وما أوتً النبٌون من ربهم ال نفرق بٌن أحد منهم ونحن له
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مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما
هم فً شقاق فسٌكفٌكهم هللا وهو السمٌع العلٌم 
[ البقرة  ٖٔٙ :ـ  ، ] ٖٔ2وقال تعالى   :آمن الرسول بما أنزل إلٌه
من ربه والمؤمنون كل آمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق
بٌن أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإلٌك
نفسا إال وسعها لها ما كسبت وعلٌها ما
المصٌر ال ٌكلف هللا
ً
اكتسبت ربنا ال تؤاخذنا إن نسٌنا أو أخطأنا ربنا وال تحمل علٌنا
إصرا كما حملته على الذٌن من قبلنا ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا
ً
به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت موالنا فانصرنا على القوم
الكافرٌن  [ البقرة  ٕ9٘ :ـ ] ٕ9ٙ
وقال فً أول السورة   :الم ذلك الكتاب ال رٌب فٌه هدي للمتقٌن
الذٌن ٌؤمنون بالغٌب وٌقٌمون الصالة ومما رزقناهم ٌنفقون
والذٌن ٌؤمنون بما أنزل إلٌك وما أنزل من قبلك وباآلخرة هم
( ٔ2
) [
ٌوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 
البقرة  ٔ :ـ ٘ ]

(  ) ٔ2هذا الكتاب فٌه الفرقان بٌن أولٌاء الرحمن وأولٌاء الشٌطان  ،وذكرنا
لكم أن تعرٌف الولً عندنا أنه كل مإمن تقً لٌس بنً فالبد فً الولً أن
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
ٌكون مإم ًنا  ،والبد أن ٌكون تقًٌا إلطالق خصوص اسم الولً علٌه  ،وذكرنا
أن اإلٌمان ٌتبعض وأن التقوى تتبعض  ،فبالتالً ٌكون ما ٌنتج منهما  ،وهً
الوالٌة تتبعض  ،فٌكون األولٌاء لٌسوا على مرتبة واحدة  ،وذلك كما قال جل
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وعال   :إنما ولٌكم هللا ورسوله والذٌن آمنوا الذٌن ٌقٌمون الصالة وٌؤتون
الزكاة وهم راكعون ومن تول هللا ورسوله والذٌن آمنوا فإن حزب هللا هم
الغالبون  ، فلكل مإمن والٌة بحسبه  ،لكن اسم الولً هذا خاص بمن كمل
اإلٌمان والتقوى ٌ ،عنً سعى فً إكمال إٌمانه وتقواه  ،واإلٌمان أٌمان باألركان
الستة التً جاءت فً هذه اآلٌات  ،وفً حدٌث جبرٌل وغٌره ومنها اإلٌمان
بالرسل واإلٌمان بالكتب  ،ومن اإلٌمان بالرسل واإلٌمان بالكتب بل هو أخصها
 ،اإلٌمان بؤن محمد بن عبد هللا  ،خاتم األنبٌاء والمرسلٌن  ،وأن القرآن هو خاتم
الكتب  ،وأن طاعة محمد بن عبد هللا فرض ولٌس ألحد أن ٌخرج عن طاعته .
هذا كل السٌاق من شٌخ اإلسالم لٌبٌن أن قول حزب الشٌطان فً عصره  ،وما
بعده أن تم أولٌاء ال ٌخضعون لرسالة محمد  باط ًنا وأن خضعوا لها ظاهرً ا
بحكمهم من األمة بؤن هذا باطل كما ادعت طائفة أن الولً له ظاهر وباطن ،
فظاهره متابع لشرٌعة النبً  ،الذي أرسل إلٌه وباطنه ٌتلقى من مشكاة الوحً
الذي تلقى منها ذلك النبً  ،وقد ٌفضل علٌه إلى آخر ذلك  ،فهذا السٌاق لتقرٌر
أن الولً مإمن بؤركان اإلٌمان .

فالبد فً اإلٌمان من أن تإمن أن محمدا  خاتم النبٌٌن  ،ال نبً
بعده  ،وأن هللا أرسله إلى جمٌع الثقلٌن  :الجن واألنس  ،فكل من لم
ٌإمن بما جاء به فلٌس بمإمن .
فضالً عن أن ٌكون من أولٌاء هللا المتقٌن  ،ومن آمن ببعض ما جاء
به وكفر ببعض (  ) ٔ9فهو كافر لٌس بمإمن  ،كما قال تعالى   :إن
الذٌن ٌكفرون باهلل ورسله وٌرٌدون أن ٌفرقوا بٌن هللا ورسله
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وٌقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض وٌرٌدون أن ٌتخذوا بٌن ذلك
سبٌال  .أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرٌن عذا ًبا مهٌ ًنا .
والذٌن آمنوا باهلل ورسله ولم ٌفرقوا بٌن أحد منهم أولئك سوف
غفورا رحٌ ًما 
ٌؤتٌهم أجورهم وكان هللا
ً
ومن اإلٌمان به  :اإلٌمان بؤنه الواسطة بٌن هللا وبٌن خلقه فً تبلٌغ
أمره ونهٌه  ،ووعده ووعٌده  ،وحالله وحرامه  ،فالحالل ما أحله
هللا ورسوله  ،والحرام ما حرمه هللا ورسوله  ،والدٌن ما شرعه هللا
ورسوله  . فمن اعتقد أن ألحد من األولٌاء طرٌقا إلى هللا من غٌر
متابعة محمد  فهو كافر من أولٌاء الشٌطان .
(  ) ٔ9الكفر هنا فً قوله  ( :ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض ) ،
وكذلك فً اآلٌة  نؤمن ببعض ونكفر ببعض  ، الكفر هنا قسمان :
األول  :كفر تكذٌب  ،وهو أن ٌكذبوا بالكتاب أو برسالة الرسول ٌ ،قولون :
فالن رسول وفالن لٌس برسول  ،نكذب برسالة فالن وال نقر له بالرسالة .
تكذٌبًا له فٌما جاء به  ،وفالن من عباد هللا هذا رسول .
هذا تكذٌب لرسالة بعض وإقرار برسالة بعض  ،فمن كذب فقد كفر ومن صدق
فهو مإمن .
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
والقسم الثانً  :كفر من جهة اإلباء واالستكبار واالمتناع  ،بمعنى أنه أبى أن
ٌتبع ذلك الرسول  ،أبى أن ٌكون ملتزمًا بشرٌعة ذلك الرسول  ،بل ٌقول  :أنا
أإمن برسول وأتبع شرٌعة فالن وال أتبع شرٌعة اآلخر  ،ففرقوا بٌن الرسل .
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وهذا من جهة االحتجاج على الٌهود  ،والواجب على عباد هللا أن ٌكونوا مإمنٌن
بالرسل مصدقٌن  ،وأن ٌكونوا منقادٌن طائعٌن لما جاء به محمد  ، وما جاء به
القرآن ؛ ألنه خاتم الكتب  ،وألن محم ًدا  خاتم الرسل ً .
فإذا ٌكون اإلٌمان على
درجتٌن كل منهما فرض ال ٌتم اإلٌمان إال بهما جمٌ ًعا :
اإلٌمان بمعنى التصدٌق برسالة محمد  . ثم اإلٌمان بمعنى االلتزام بما جاء به
 ،وعدم االمتناع عما جاء به .
فمن كذب فقد كفر  ،ومن أبى واستكبر فهو كافر .

وأما خلق هللا تعالى للخلق  ،ورزقه (  ) ٔ8إٌاهم  ،وإجابته لدعائهم ،
وهداٌته لقلوبهم  ،ونصرهم على أعدائهم  ،وغٌر ذلك من جلب
المنافع ودفع المضار  ،فهذا هلل وحده ٌ ،فعله بما ٌشاء من األسباب
ال ٌدخل فً مثل هذا واسطة الرسل .
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ثم لو بلغ الرجل فً الزهد والعبادة والعلم ما بلغ  ،ولم ٌإمن بجمٌع
ما جاء به محمد  فلٌس بمإمن  ،وال ولً هلل تعالى  ،كاألحبار
والرهبان من علماء الٌهود والنصارى وعبادهم  .وكذلك المنتسبٌن
إلى العلم والعبادة من المشركٌن  ،مشركً العرب والترك والهند ،
وغٌرهم ممن كان من حكماء الهند والترك  ،وله علم أو زهد
وعبادة فً دٌنه  ،ولٌس مإم ًنا بجمٌع ما جاء به محمد  ،فهو كافر
عدو هلل  ،وإن ظن طائفة أنه ولً هلل ؛ كما كان حكماء الفرس من
المجوس كفارً ا مجوسً ا  ،وكذلك حكماء الٌونان  ،مثل أرسطو
وأمثاله  ،كانوا مشركٌن ٌعبدون األصنام والكواكب  ،وكان أرسطو
قبل المسٌح علٌه السالم بثالثمائة سنة  ،وكان وزٌرً ا لإلسكندر بن
فلٌبس المقدونً  ،وهو الذي تإرخ له توارٌخ الروم والٌونان ،
وٌإرخ به الٌهود والنصارى .
الرزق بالكسر هو الشًء المرزوق ،
( َ ) ٔ8رزقه  :بالفتح  ،المصدر بالفتح ِ ،
الر ْزق  ،قل :
الرزق  ،وأما المصدر فهو َ
ورزق هللا عب ًدا َرز ًقا فذاك الشًء هو ِ
َ
والرزق واإلحٌاء واإلماتة وال َبرء  ..إلى آخره .
الخلق َ

ولٌس هذا هو ذا القرنٌن الذي ذكره هللا فً كتابه ؛ كما ٌظن بعض
الناس أن أرسطو كان وزٌرً ا لذي القرنٌن لما رأوا أن ذاك اسمه
اإلسكندر  ،وهذا قد ٌسمى باإلسكندر  ،ظنوا أن هذا ذاك  ،كما
ٌظنه ابن سٌنا وطائفة معه .
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ولٌس األمر كذلك  ،بل هذا اإلسكندر المشرك ـ الذي قد كان
أرسطو وزٌره ـ متؤخرً ا عن ذاك  ،ولم ٌبن السد  ،وال وصل إلى
بالد ٌؤجوج ومؤجوج  .وهذا اإلسكندر الذي كان أرسطو من
وزرائه ٌ ،إرخ له تارٌخ الروم المعروف .
وفً أصناف المشركٌن  ،من مشركً العرب  ،ومشركً الهند ،
والترك والٌونان  ،وغٌرهم  ،من له اجتهاد فً العلم والزهد
والعبادة  ،ولكن لٌس بمتبع للرسل  ،وال مإمن بما جاءوا به  ،وال
ٌصدقهم ٌما أخبروا به  ،وال ٌطٌعهم فٌما أمروا  ،فهإالء لٌسوا
بمإمنٌن  ،وال أولٌاء هلل  ،وهإالء تقترن بهم الشٌاطٌن وتنزل
علٌهم  ،فٌكاشفون الناس ببعض األمور  ،ولهم تصرفات خارقة من
جنس السحر  ،وهم من جنس الكهان والسحرة الذٌن تنزل علٌهم
الشٌاطٌن  ،قال تعالى   :هل أنبئكم على من تنزل الشٌاطٌن ،
تنزل على كل أفاك أثٌم ٌ ،لقون السمع وأكثرهم كاذبون  [ الشعراء :
ٕٕٔ ـ ٖٕٕ ]

وهإالء جمٌعهم ٌنتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات إذا لم
ٌكونوا متبعٌن للرسل  .فال بد أن ٌكذبوا و ُتكذِبهم ( ٕٓ ) شٌاطٌنهم
( ٕٓ ) ُتك ِذبُهم ٌ :عنً تعطٌهم أخبارً ا لٌست صحٌحة .

وال بد أن ٌكون فً أعمالهم ما هو إثم وفجور  ،مثل نوع الشرك
( ٕٔ )
أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع فً العبادة .
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( ٕٔ ) هذا الكالم ٌرٌد به شٌخ اإلسالم رحمه هللا بٌان أن الطوائف من
المسلمٌن الذٌن ادعوا الوالٌة وادعً فٌهم أنهم أولٌاء وعظموا بسبب ذلك ،
هإالء إن كان سبب والٌتهم أنهم متبعون للرسول  ظاهرً ا وباط ًنا  ،مإمنون به
 ،محكمون لشرٌعته فً أنفسهم  ،هذا ظاهر فً أنهم من أولٌاء هللا .
وأما إن كان السبب إطالق الوالٌة علٌهم أنهم زهاد عباد  ،وأنهم متنزهون عن
كثٌر من الدنٌا  ،وأنهم مقبلون على أمر آخرتهم  ،وفٌهم مكاشفات وأخبار
بغٌبٌات وٌحصل لهم خوارق وعادات .
فإن هذا القدر ٌحصل أٌ ً
ضا لكثٌر من المتزهدة  ،ومن عنده بعض فلسفة وعلم
من الذٌن داووا نفوسهم وباطنهم من غٌر هذه األمة  ،وذكر أمثلة من الترك ،
ٌعنً الروس اآلن وبالد تركستان وما حولها  ،ومن الهند ومن خراسان وكذلك
من الٌون ان هإالء فٌهم ناس نقل بالنقل المستفٌض  ،أنهم ٌحصل لهم خوارق
عادات وأن عندهم زهد وعبادة إلى آخره .
فإن كان  ،وشٌخ اإلسالم كؤنه ٌتنزل وٌناظر  ،فإن كان مدار الوالٌة وإطالق
اسم الولً على من عنده زهد وعبادة أو خوارق عادات  ،فؤولئك أٌ ً
ضا كذلك
لكن هم كفار باإلجماع ؛ ألن المتعبدة الٌهود  ،متعبدة النصارى  ،زهاد
النصارى قد ٌكون عندهم بكاء من خشٌة هللا  ،وقد ٌكون عندهم خوارق عادات
 ،وكذلك زهاد متعبدة الهند والترك والفرس والٌونان ..إلى آخره  ،هإالء كفار
باإلجماع ؛ ألنهم لم ٌتبعوا محمدا  ؛ وألنهم لم ٌكونوا مسلمٌن ظاهراً وباطنا ً .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ً
فإذا ما الفرق فً الحال بٌن هإالء الذٌن ادعٌت فٌهم الوالٌة  ،وادعوا الخروج
من شرٌعة محمد  ، وأولئك ؟  ،وإذا قٌل أن عندهم خوارق عادات  ،فنقول أن
خارق العادة لٌس هو الكرامة .
فالذي ٌإتى هللا جل وعال األولٌاء هً الكرامات  ،وأما الخوارق فؤنها تجري
للسحرة وتجري للكهنة وتجري للشٌاطٌن  ،وغٌر ذلك .
فحصول الخارق للعادة لٌس برهان على أن من حصل له ولً من أولٌاء هللا ،
خارق للعادة مثل أن ٌخبرك بما فً نفسك  ،مثل أن ٌجري شٌئا ً غرٌبًا  ،مثل أن
ٌنتقل من مكان إلى مكان بسرعة عجٌبة  ،مثل أن ٌحضر له شًء من األطعمة
لٌست فً أوانها  ،مثل خوارق العادات .
هذه تحصل للسحرة  ،وتحصل للمشعوذٌن  ،فالخارق للعادة أمر مشترك بٌن
األنبٌاء والرسل  ،وما بٌن األولٌاء  ،وما بٌن المشعوذون  ،والكهنة والسحرة ،
والباطلون .
فإن كان الخارق للعادة أوتً نبًٌا  ،فٌسمى آٌة وبرها ًنا  ،وإن كان الخارق للعادة
أوتً عب ًدا صالحً ا متب ًعا لنبً  ،فٌسمى كرامة للولً  ،وإن كان الخارق للعادة
أوتً مستكبرً ا على األنبٌاء أو مبتد ًعا أو فاجرً ا أو كافرً ا  ،فإنه ٌسمى مخارٌق
شٌطانٌة أو مساعدة الشٌاطٌن .
ً
فإذا لٌس العبرة بخرق العادة  ،ولهذا تعرف الكرامة التً تكون لألولٌاء بؤن
الكرامة  :أمر خارق للعادة جرى على ٌدي الولً  ،وآٌة النبً أمر خارق لعادة
الجن واألنس جرى على ٌد نبً  ،والعادة التً تخرق لفظها غٌر منضبط ؛
ألنهم قالوا خارق للعادة  ،العادة هذه  ،عادة من ؟ هذا الوصف غٌر منضبط (
خارق للعادة )  ،ولهذا عند التحقٌق ٌكون فٌه تفصٌل .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
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فالعادة التً ُتخرق لألنبٌاء والرسل آٌة وبرهان  ،فتكون العادة هً عادة الجن
واألنس  ،عادة الثقلٌن  ،وقد دل على هذا قول هللا جل جالله   :قل لئن اجتمعت
األنس والجن على أن ٌأتوا بمثل هذا القرآن ال ٌأتون بمثله ولو كان بعضهم
ظهٌرا . 
لبعض
ً
وأما الكرامة  ،فهً خارق لعادة األنس الذٌن فٌهم ذلك الولً  ،قد ٌكون فً
مكان آخر ال تخرق العادة لكنه ٌكرم بهذا  ،مثل مثال طعام ٌإتاه فً فصل
الصٌف  ،وهو من طعام الشتاء فً مكان آخر من األرض ٌكون ثم شتاء فً
وقت هذا الصٌف فٌكون طعامهم طعام الشتاء .
فٌكون ًإذا العادة فً حق الولً  ،عادة األنس الذٌن فٌهم ذلك الولً  ،وقد ٌكون
األنس بعامة  ،مثل المشً على الماء أو الطٌران فً الهواء ...إلى آخره  ،ولكن
هذا ٌختلف باختالف األزمنة .
فمثالً  ،إذا مشى على الماء  ،الماء صار ٌاب ًسا  ،ومشى علٌه الٌوم  ،ممكن أنه
ٌكون بعض المعالجات  ،الماء ٌكون ٌابس ومشً علٌه  ،كذلك الطٌران فً
الهواء كرامة  ،الٌوم اختلف الوضع  ،صار البر والفاجر ٌطٌر فً الهواء
بوسائل أحدثت .
ً
فإذا خرق العادة بالنسبة للولً أن تكون عادة الناس فً زمنه أو عادة جنسه
الذٌن ٌعٌش فٌهم .
أما خرق العادة بالنسبة للشٌاطٌن  ،الكهنة والسحرة  ،فهم ٌؤتون بؤمور خارقة
للعادة  ،ولكنها عادة من لٌس منهم  ،فالساحر ٌخرق عادة من لٌس بساحر ،
والكاهن ٌخرق عادة من لٌس بكاهن ٌ ،عنً من الناس من لٌس بكاهن ٌخرق
عادته .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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المقصود من هذا بٌان التفصٌل  ،فً هذه الكلمة المجملة  ،وهً خرق العادة
وأن ما آتاه هللا جل وعال لألنبٌاء والرسل خوارق للعادات ولكن عادة كذا وكذا
 ،وما آتاه هللا لألولٌاء خارق للعادة من الكرامة  ،ولكن عادة كذا وكذا  ،وأما
مخارٌق السحرة والكهنة فهً خارقة لعادة من لٌس من السحرة والكهنة  ،ولهذا
لما أتى هللا جل وعال بآٌة موسى بطلت مكاٌد السحرة وما فعلوه ؛ ألن ذلك
الذي أعطاه هللا جل وعال موسى فوق ما تمخرق به الشٌاطٌن وتخبر به الجن
أو ٌفعله السحرة والكهنة  .كل هذا ألجل تقرٌر الفرقان بٌن أولٌاء الرحمن
وأولٌاء الشٌطان .
ًإذا كون الشًء ٌحصل خار ًقا للعادة المعتادة  ،ال ٌدل على أن من حصل له ولًٌا
ٌخبر بما فً نفسك أو ٌخبر بؤمر غائب أو ٌؤتٌه شًء غرٌب فً وقت غرٌب ،
أو ٌحصل له نوع أشٌاء وانتقاالت أو ٌٌسر له أمور ونحو ذلك  ،ال ٌدل على أنه
ولً  ،حتى ٌكون مإم ًنا تقًٌا ؛ ألن الخوارق قد تحصل من جهة الشٌاطٌن
وحزبهم  .أ هـ .

ولهذا تنزلت علٌهم الشٌاطٌن واقترنت بهم  ،فصاروا من أولٌاء
الشٌطان ال من أولٌاء الرحمن  ،قال تعالى   :ومن ٌعش عن ذكر
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الرحمن نقٌض له شٌطا ًنا فهو له قرٌن  [ الزخرف  ، ] ٖٙ :وذكر
الرحمن هو الذكر الذي بعث به رسول هللا  مثل القرآن  ،فمن لم
ٌإمن بالقرآن وٌصدق خبره  ،وٌعتقد وجوب أمره  ،فقد أعرض
عنه  ،فٌقٌض له الشٌطان فٌقترن به ( ٕٕ ) .
قال تعالى   :وهذا ذكر مبارك أنزلناه  [ األنبٌاء  ، ] ٘ٓ :وقال تعالى
  :ومن أعرض عن ذكري فإن له معٌشة ضن ًكا ونحشره ٌوم
القٌامة أعمى قال ٌا رب لم حشرتنً أعمى وقد كنت بصٌرا قال
[ طه  ٕٔٗ :ـ ] ٕٔٙ
كذلك أتتك آٌاتنا فنسٌتها وكذلك الٌوم تنسى 
( ٕٕ ) هذا صلة لما سبق من أن أولٌاء هللا جل جالله  ،أهل اإلٌمان والتقى
والطاعة فال ٌوصفون إال بمتابعة الكتاب والسنة واإلٌمان والتقوى  ،فلٌسوا
بمعرضٌن عن ذكر هللا  ،بل مقبلون علٌه  ،فالذي ال ٌقرأ القرآن وال ٌتبع ما فٌه
وال ٌهتم بسنة النبً العدنان  ،بل ٌخالفها فً أقواله وأعماله وعلمه  ،فإن هذا
لٌس من أولٌاء هللا بل أولٌاء هللا جل وعال هم المإمنون المتقون  ،هذا تتمه لما
سلف الكالم علٌه من وصف أولٌاء هللا بؤنهم أهل ذكر هللا وأهل طاعته وتقواه
.أ.هـ
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