
 
 

 ان                                                        لفضٌلة الشٌخ : صالح آل الشٌخشرح الفرقـ

 45 

 فصل
 

 فً صفات المنافقٌن وأمور الجاهلٌة 

 

ومن الناس من ٍكون فٍه إلٍماان   وفٍاه با من مان ن،اام   كماا  اا  

عان  فٌ ) الصحٍحٍن ( عن عمد هللا من عمرو   رضٌ هللا عنهما   

ااا   وماان  النمااٌ  ااا  الصن أنااه لااا)   )) أرماان ماان كاانم فٍااه كااان منافمن

(  32) الن،اام حىاي ٍادعها  كانت فٍه  صلن منهن كانت فٍه  صلن من

ك كااذو   وإذا وعااد أ لاا    وإذا ابااىمن  ااان   وإذا عا ااد    إذا حاادم

 غدر (( .

وفٌ ) الصحٍحٍن ( أٍضا عن أمٌ  رٍرة   رضٌ هللا عنه   عن 

أنه لا)   )) اإلٍمان مضن وسىون   أو مضن وسم ون ب من  النمٌ 

األذى عن الطرٍم      أعال ا لو)   ال إله إال هللا   وأدنا ا إماطن

أن من كان فٍه  صلن  والحٍا  ب من من اإلٍمان (( فمٍن النمٌ 

 من  ذه ال صا) ف،ٍه  صلن من الن،ام حىي ٍدعها .

 

( الممصود مهذا   ال صلن   أن ٍكون ٍغلو علي أمره   ذلن أما من  32) 

ٍكون حص) منه مرة كذو فٌ الحدٍك أو  ٍانن لألمانن أو إ ال  للوعد   فال 

 فٍه مهذا ب من من ب و الن،ام  م) ٍكون عنده م صٍن .

ا   كان إذا حدك كذو  فالب من من ب و الن،ام ىكون لمن كان علي ذلن مسىمرن

ا أو ٍغلو علٍه الكذو   م رو  مالكذو فٌ الحدٍك      ٍكذو فٌ الحدٍك دابمن

.  .  .  .   فهذا  و الذً ٍكون فٍه  صلن من الن،ام   وكذلن إذا عا د غدر   . 
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وإذا ابىمن  ان   وإذا  اصم ف ر   أما حصو) ذلن علي  هن الملن   فلٍس  ذا 

 دلٍالن علي ب و الن،ام فٌ من كانت فٍه .

ا مه اإل ال     ٍن أما إذا ولوله   ) إذا وعد أ ل  (   ٍ نٌ إذا أعطي الوعد ناو

وعد علي ر ا  الوفا  ثم حص) منه اإل ال  فإن  ذا غٍر مراد  نا   كما  و 

 ممسوط فٌ مكانه فٌ البروح . أ  ـ . 
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ولد ثمت فٌ ) الصحٍحٍن ( أنه لا) ألمٌ ذر   و و من  ٍار 

المإمنٍن   )) إنن امرإ فٍن  ا لٍن ((   فما)   ٍا رسو) هللا   

 !   لا)   )) ن م (( .أعلي سنٌ  ذا 

وثمت فٌ ) الصحٍح ( عنه أنه لا)   )) أرمن فٌ أمىٌ من  صا) 

  والط ن فٌ النساو   والنٍاحن (  32) ال ا لٍن   ال، ر فٌ األحساو 

] أ ر ه مسلم فٌ كىاو ال نابز عن أمٌ علي المٍت   واالسىسما  مالن وم (( 

 .مالن الب رً [ 

 ٍرة   رضٌ هللا عنه   عن النمٌ وفٌ ) الصحٍحٍن ( عن أمٌ  ر

أنه لا)   )) آٍن المنافم ثالك   إذا حدك كذو   وإذا وعد أ ل    

 وإذا اإىمن  ان (( .

 وفٌ ) صحٍح مسلم (   )) وإن صام وصلي وزعم أنه مسلم (( .

وذكر الم ارً عن امن أمٌ ملٍكن أنه لا)   أدركت ثالثٍن من 

ام علي ن،سه   ولد لا) هللا   كلهم ٍ افون الن، أصحاو محمد 

وما أصابكم ٌوم التقى الجمعان فبأذن هللا ولٌعلم  ى الي   

المؤمنٌن ولٌعلم الذٌن نافقوا وقٌل لهم تعالوا قاتلوا فً سبٌل هللا 

أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتاال التبعناكم هم للكفر ٌومئذ أقرب منهم 

 )  إال  إلي الك،ر منهم   فمد  [  611ـ  611] آ) عمران    لإلٌمان 

ا  لإلٍمان   ف لم أنهم م لطون   وك،ر م ألوى وغٍر م ٍكون م لطن

 وإٍمانه ألوى .

 

( ال، ر فٌ األحساو ممصد الىرفن علي المماب) األ رى   ٍ، ر محسمه  32) 

إلظهار فضله علي غٍره   أو ال، ر فٌ الحسو إلظهار حسمه وأنه أصٍ) ونحو 

 ره   فلٍس  ذا ممراد  نا   ألنه لٍس من أمرذلن دون ىرفن علي غٍ
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 ال ا لٍن .

كذلن الط ن فٌ النسو   الممصود منه ط ن فٌ األنساو من غٍر دلٍ) أو 

 إلزدرا  الناس   ونحو ذلن .

ا  و والماعدة البرعٍن   أن الناس مإى منون علي أنسامهم   لكن من ادعي نسمن

ا فٌ النسو .  فٍه كاذو   فىكذٍمن فٍه مما ٍ لم أنه كاذو فٍه   لٍس ط نن

وى،صٍ) برح  ذا الحدٍك فٌ بروح كىاو الىوحٍد   وفٌ بروح كىو السنن . 

 أ  ـ . 
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ن ال مد   فمحسو إٍما(  32) وإذا كان أولٍا  هللا  م المإمنٍن المىمٍن 

ا وىموى   كان  وىمواه ىكون والٍىه هلل ى الي   فمن كان أكم) إٍمانن

أكم) والٍن هلل   فالناس مى،اضلون فٌ والٍن هللا عز و )   محسو 

ى،اضلهم فٌ اإلٍمان والىموى   وكذلن ٍى،اضلون فٌ عداوة هللا   

 محسو ى،اضلهم فٌ الك،ر والن،ام . 

 

ألن المإمنٍن  مر كان   إذا كان أولٍا  هللا  م    (  م المإمنون المىمٍن ؛ 32) 

 ذا ضمٍر فص) ال مح) له من اإلعراو   ٍ نٌ ما له إعراو   لٍس ممىدأ وما 

م ده  مر   و مر كان ال    ذا ضمٍر فص) ال مح) له من اإلعراو   وما م ده 

وفٌ ،  الذٌن كذبوا شعًٌبا كانوا هم  الخاسرٌن   مر كان كموله  ) وعال   

وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من  لوله  ) وعال فٌ سورة األن،ا)   

 فضمٍر ال،ص)  و    م وأبما ه إذا أىي  ،  عندك 

مٍن الممىدأ أو ال مر سوا  فٌ اسم كان و مر ا   أو فٌ اسم إن و مر ا   أو 

  كما  غٍر ذلن فٍراد مه ال،ص) مٍن الممىدأ وال مر   حىي ما ٍبامه الص،ات

) وإذا كان أولٍا  هللا ، ٍىبامه ال مر مالن ت ؛ ألنه مدون  م ىمرأ ا  كذا 

المإمنون المىمون (  نا ٍبىمه   ىمو) أولٍا  هللا المإمنون المىمون   ممىدأ و مر 

ٍبىمه  ) المإمنون المىمون ن ت ؟ وال مر لم ٍؤت   أو أنها  مر أولٍا  هللا 

   ذا محىم) . لكن إذا للت أولٍا  هللا  م المإمنون المإمنون المىمون لهم ال نن 

المىمون   ظهر مال،ص)   مضمٍر ال،ص)   أنن فصلت مٍن الممىدأ وال مر   مهم 

لبال ٍبىمه ال مر مؤنه ن ت للممىدأ   و ذا علي طرٍمن عامن النحاة   وإن كان 

وما  سٍموٍه أ از علي لغن م ض ال رو أن الضمٍر  ذا ضمٍر ال،ص) ممىدأ  

 م ده  مر   وال ملن  مران للممىدأ وعلٍها م ض المرا ات لم ض اآلٍات . أ  ـ . 
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وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من ٌقول أٌكم زادته  لا) هللا ى الي   

هذه إٌماًنا فأما الذٌن آمنوا فزادتهم إٌماًنا وهم ٌستبشرون وأما 

وهم  الذٌن فً قلوبهم مرض فزادتهم رجًسا إلى رجسهم وماتوا

إنما النسٌئ زٌادة    ولا) ى الي   [  632ـ  632] الىومن    كافرون 

والذٌن اهتدوا زادهم    ولا) ى الي   [  21] الىومن    فً  الكفر 

   ولا) ى الي فٌ المنافمٍن   [  61] محمد    هدى وآتاهم تقواهم 

سمحانه فمٍن [  61] الممرة    فً قلوبهم مرض فزادهم هللا مرًضا 

وى الي   أن الب ص الواحد لد ٍكون فٍه لسط من والٍن هللا   

محسو إٍمانه   ولد ٍكون فٍه لسط من عداوة هللا   محسو ك،ره 

 [  26] المدثر    وٌزداد الذٌن آمنوا إٌماًنا  ون،اله . ولا) ى الي   

  (65  )لٌزدادوا إٌماًنا مع إٌمانهم  ولا) ى الي   
 .  [ 2] ال،ىح   

 

(  ذا ال،ص) السامم لمٍان أن الوالٍن لٍست مرىمن واحدة وأن األولٍا    31) 

إال إن أولٌاء هللا ال  مى،اوىون وذلن ؛ ألن برطٌ الوالٍن   اإلٍمان والىموى 

 .  خوف علٌهم وال هم ٌحزنون الذٌن آمنوا وكانوا ٌتقون 

فٌ أ لها مى،اضلن   فنىج  ومن المىمرر أن اإلٍمان فٌ أ له مىاض)   وأن الىموى

من ذلن أن ما ىركو منهما   و ٌ الوالٍن ىى،اض) ؛ ألن اإلٍمان مى،اض) 

 والىموى مى،اضلن   فالوالٍن مى،اضلن .

فالولٌ لد ٍكون عنده م ض نمص فٌ اإلٍمان والىموى   ولكن  و له نصٍو من 

 والٍن هللا ى الي لما م ه من اإلٍمان والىموى .

) مإمن له نصٍو من الوالٍن   ولٍس ك) مسلم   لكن ك) مإمن ولهذا نمو)   ك

  و إال  ٍى،اوىون   فمن .  .  .  هللا  ) وعال عنده إٍمان له نصٍو من والٍن 
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  لكن در ىه فٍه وص) إلي مرىمن اإلٍمان فهو من أولٍا  هللا إذا كان من المىمٍن 

 م ىل،ن .

وسمو نمص اإلٍمان أو نمص الىموى فٌ الولٌ   لٍس  و ارىكاو الم اصٌ   

 وإنما  و من  هن االلىصاد   وأما من  هن أنه لم ٍسامم فٌ ال ٍرات .

ا األولٍا  لٍسوا مظالمٌ أن،سهم   وإنما  م من المإمنٍن المىمٍن   والمىمٌ أل)  فإذن

ا للمحرمات ممىثالن للوا مات   وأكم) در ات  إال  أن در اىه أن ٍكون ىاركن 

 ٍكون ساممنا فٌ ال ٍرات .

ولهذا ٍؤىٍن فٌ ال،ص) م ده أن األولٍا  علي لسمٍن   ممىصدون وساممون .   أ 

  ـ . 
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 فصل
 

 فً طبقات األولٌاء 

 

وأولٍاااا  هللا علاااي طممىاااٍن   سااااممون ممرماااون   وأصاااحاو ٍماااٍن 

كر م هللا فٌ عدة مواضن من كىامه ال زٍاز   فاٌ أو) ممىصدون   ذ

ساااورة ) الوال ااان ( وآ ر اااا ن وفاااٌ ساااورة ) اإلنساااان ( و       ) 

المط،،ٍن (   وفٌ سورة ) فاطر (   فإنه سمحانه وى الي ذكار فاٌ ) 

الوال اان ( المٍاماان الكماارى فااٌ أولهااا   وذكاار المٍاماان الصااغرى فااٌ 

قعتت الواقعتة لتٌو لوقعتهتا كاذبتة إذا و آ ر ا ؛ فماا) فاٌ أولهاا   

خافضة رافعة إذا رجت األرض رًجا وبست الجبال بًسا فكانت هباء 

منبثتتا وكنتتتم أزواًجتتا ثصثتتة فأصتتحاب المٌمنتتة متتا أصتتحاب المٌمنتتة 

وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك 

]  رٌن المقربون فً جنات النعتٌم ثلتة متن األولتٌن وقلٌتل متن ا خت

 .[  62ـ  6الوال ن 

فهاااذا ىمساااٍم النااااس إذا لامااات المٍامااان الكمااارى الىاااٌ ٍ مااان هللا فٍهاااا 

األولٍن واآل رٍن   كما وص  هللا سامحانه ذلان فاٌ كىاماه فاٌ غٍار 

 ٍ ناٌ فهاال     فلتوال  موضن   ثم لا) ى الي فاٌ آ ار الساورة   

ٌه منكم ولكتن إذا بلغت الحلقوم وأنتم حٌنئذ تنظرون ونحن أقرب إل

ال تبصرون فوال أن كنتتم يٌتر متدٌنٌن ترجعونهتا إن كنتتم صتادقٌن 

فأما إن كان من المقربٌن فتروح ورٌحتان وجنتة نعتٌم وأمتا إن كتان 

 من أصحاب الٌمٌن فسصم لك من أصحاب الٌمٌن وأما إن 

 كان من المكذبٌن الضالٌن فنزل من حمٌم وتصلٌة جحٌم إن هذا 
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ولاا) [  55ـ  58] الواقعتة :    اسم ربك العظٌم لهو حق الٌقٌن فسبح ب

إنتتا هتتدٌناه الستتبٌل إمتتا شتتاكرا وإمتتا  ى ااالي فااٌ سااورة اإلنسااان   

كفتتتورا إنتتتا أعتتتتدنا للكتتتافرٌن سصستتتل وأيتتتصال وستتتعٌرا إن األبتتترار 

ٌشربون متن كتأو كتان مزاجهتا كتافورا عٌنتا ٌشترب بهتا عبتاد هللا 

ٌومتا كتان شتره مستتطٌرا ٌفجرونها تفجٌرا ٌوفون بالنذر وٌخافون 

وٌطعمتتون الطعتتام علتتى حبتته مستتكٌنا وٌتٌمتتا وأستتٌرا إنمتتا نطعمكتتم 

لوجه هللا ال نرٌتد متنكم جتزاء وال شتكورا إنتا نختاف متن ربنتا ٌومتا 

عبوسا قمطرٌرا فوقاهم هللا شر ذلك الٌتوم ولقتاهم نضترة وسترورا 

 اآلٍات .[  63ـ  2] اإلنسان    وجزاهم بما صبروا جنة وحرٌرا 

كتص إن كتتاب الفجتار لفتً  كذلن ذكر فٌ ساورة المط،،اٍن فماا)   و

سجٌن وما أدراك ما سجٌن كتاب مرقوم وٌل ٌومئذ للمكذبٌن الذٌن 

ٌكذبون بٌتوم التذٌن ومتا ٌكتذب بته إال كتل معتتد أثتٌم إذا تتلتى علٌته 

آٌاتنتتتا قتتتال أستتتاطٌر األولتتتٌن كتتتص بتتتل ران علتتتى قلتتتوبهم متتتا كتتتانوا 

هتتم ٌومئتتذ لمحجبتتون ثتتم إنهتتم لصتتالوا ٌكستتبون كتتص إنهتتم عتتن رٌ

الجحٌم ثم ٌقال هذا الذي كنتم به تكذبون كتص إن كتتاب األبترار لفتً 

علٌتتٌن ومتتا أدراك متتا علٌتتون كتتتاب مرقتتوم ٌشتتهده المقربتتون إن 

األبرار لفً نعٌم على األرائتك ٌنظترون تعترف فتً وجتوههم نضترة 

فو النعٌم ٌسقون متن رحٌتق مختتوم ختامته مستك وفتً ذلتك فلٌتنتا

]       المتنافسون ومزاجه من تستنٌم عٌنتا ٌشترب بهتا المقربتون 

 .[  32ـ  1المط،،ٍن   

وعاان اماان عماااس   رضااٌ هللا عنهمااا وغٍااره ماان الساال    لااالوا   

ٍُمزج ألصحاو الٍمٍن مز ا   وٍبرو مها الممرمون صارفا   و او 

نهاا   ولم ٍم)   ٍبارو م ٌشرب بها  كما لالوا   فإنه ى الي لا)   
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؛ ألنه ضمن لولاه   ٍبارو م ناي ٍاروً   فاإن الباارو لاد ٍبارو 

ولد ٍروى   فإذا لٍ)   ٍبرمون منها   لم ٍد) علي الرً   فاإذا لٍا) 

   ٍبرمون مها كان الم ني ٍروون منها .

فالممرمون   ٍروون مها   فاال ٍحىاا ون م هاا إلاي ماا دونهاا   فلهاذا 

 ٍبرمون منها صرفا .

ن   فإنهااا مز اات لهام مز ااا   و ااو كمااا لااا) م اال  أصااحاو الٍمااٍ

كتان مزاجهتا كتافورا عٌنتا ٌشترب بهتا  ى الي فٌ ساورة اإلنساان   

 . عباد هللا ٌفجرونها تفجٌرا 

ف مااااد هللا  ااام الممرماااون الماااذكورون فاااٌ ىلااان الساااور ؛ و اااذا ألن 

    ال اازا  ماان  اانس ال ماا) فااٌ ال ٍاار والباار   كمااا لااا) النمااٌ 

كرمن من كرو الدنٍا ن،س هللا عناه كرمان مان  )) من ن،س عن مإمن

كرو ٍوم المٍامان   ومان ٍسار علاي م سار ٍسار هللا علٍاه فاٌ الادنٍا 

واآل رة   ومن سىر مسالما ساىره هللا فاٌ الادنٍا واآل ارة   وهللا فاٌ 

عون ال مد ما كان ال ماد فاٌ عاون أ ٍاه   ومان سالن طرٍماا ٍلاىمس 

 نن   وماا ا ىمان لاوم فاٌ مٍات فٍه علما سه) هللا له مه طرٍما إلي ال

ماان مٍااوت هللا ٍىلااون كىاااو هللا وٍىدارسااونه مٍاانهم إال نزلاات علااٍهم 

السكٍنن وغبٍىهم الرحمن وح،ىهم المالبكن وذكر م هللا فاٍمن عناده   

ولاا) ] رواه مسلم فٌ ) صحٍحه ( [ ومن مطؤ مه عمله لم ٍسرع مه نسمه (( 

 ماااان فااااٌ األرض    )) الراحمااااون ٍاااارحمهم الاااارحمن   ارحمااااوا

] رواه أحمد   ٍرحمكم من فٌ السما  (( لا) الىرمذً حدٍك صحٍح    

 .وأمو داود   والىرمذً   ولا)   حدٍك حسن صحٍح [ 

وفٌ الحدٍك اآل ار الصاحٍح الاذً فاٌ ) السانن ( ٍماو) هللا ى االي   

أنااا الاارحمن    لماات الاارحم   وبااممت لهااا اسااما ماان اساامٌ   فماان 
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] أ ر اه أماو داود والىرماذً عان عماد لط ها لط ىاه   وصلها وصلىه   ومن 

الرحمن من عو    ولا)   حسان صاحٍح   لاا) الحاافظ المناذرً   وفاٌ ىصاحٍح الىرماذً 

  ولااا)   )) وماان نظاار   فااإن أمااا ساالمن اماان عمااد الاارحمن لاام ٍساامن ماان أمٍااه بااٍبا [ 

ل،ظ )) ] رواه الم ارً ومسلم موصلها وصله هللا   ومن لط ها لط ه هللا (( 

 الرحم م لمن مال رش   ىمو)   من وصلنٌ وصله هللا   ومن لط نٌ لط ه هللا (( [ 

 ومث)  ذا كثٍر .

وأولٍااا  هللا ى ااالي علااي نااوعٍن   ممرمااون   وأصااحاو ٍمااٍن   كمااا 

عم) الممسمٍن فٌ حدٍك األولٍا  فماا)   ))  ىمدم   ولد ذكر النمٌ 

مااارزنٌ مااالحرو   ومااا  ٍمااو) هللا ى ااالي   ماان عااادى لااٌ ولٍااا فمااد

ىماارو إلااٌ عماادً ممثاا) أدا  مااا افىرضااىه علٍااه   وال ٍاازا) عماادً 

ٍىماارو إلااٌ مالنوافاا) حىااي أحمااه   فااإذا أحممىااه   كناات ساام ه الااذً 

ٍسمن مه   ومصره الذً ٍمصر مه   وٍده الىاٌ ٍامطش مهاا   ور لاه 

زة   وإنما  و ] رواه الم ارً فٌ ) صحٍحه (   ولٍس مل،ظ الممارالىٌ ٍمبٌ مها (( 

 .من رواٍن الطمرانٌ عن أمٌ أمامن   ولد ىمدم [ 

فاألمرار أصحاو الٍمٍن  م المىمرماون إلٍاه ماال،رابض   ٍ، لاون ماا 

أو و هللا علٍهم   وٍىركون ما حرم هللا علٍهم   وال ٍكل،اون أن،ساهم 

 مالمندومات   وال الك  عن فضو) المماحات ـ هللا المسى ان .

الممرمااون   فىمرمااوا إلٍااه مالنوافاا) م ااد ال،اارابض   وأمااا الساااممون 

ف، لوا الوا مات والمسىحمات   وىركوا المحرمات   والمكرو اات   

فلما ىمرموا إلٍه م مٍن ما ٍمدرون علٍاه مان محمومااىهم أحامهم الارو 

حما ىاما   كما لا) ى الي   ال ٍزا) عمدً ٍىمارو إلاٌ مالنوافا) حىاي 

 .ه الم ارً فٌ ) صحٍحه ( عن أمٌ  رٍرة [ ] حدٍك لدسٌ   رواأحمه   
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اهتدنا الصتراط المستتقٌم    كموله ى االي   (  31) ٍ نٌ الحو المطلم 

]  صراط الذٌن أنعمت علتٌهم يٌتر المغضتوب علتٌهم وال الضتالٌن 

  أً أن م علٍهم اإلن ام المطلم الىام المذكور فاٌ لولاه [  1ـ  1ال،اىحن   

الرسول فأولئك من التذٌن أنعتم هللا علتٌهم ومن ٌطع هللا و ى الي   

 من النبٌٌن والصدٌقٌن والشهداء والصالحٌن وحسن أولئك رفٌقا 

 .[  13] النسا    

فهإال  الممرمون صارت المماحاات فاٌ حمهام طاعاات ٍىمرماون مهاا 

إلي هللا عز و )   فكانت أعمالهم كلها عماادات هلل   فبارموا صارفا 

ممىصااادون كاااان فاااٌ أعماااالهم ماااا ف لاااوه   كماااا عملاااوا صااارفا   وال

لن،وسهم فال ٍ المون علٍها   وال ٍثامون علٍه   فلو ٍبارموا صارفا   

 م) مزج لهم من براو الممرمٍن محسو ما مز وه فٌ الدنٍا .

 

( الحااو المطلاام   ٍ نااٌ الحااو الكاماا) كنظااابر اإلٍمااان المطلاام   ٍ نااٌ  31) 

مطلم   ٍ نٌ الكام)   م ال  مطلم الحاو الكام)   والهداٍن المطلمن   والك،ر ال

  ٍ نااٌ أصااله   مطلاام اإلٍمااان ٍ نااٌ أصااله   ومطلاام الهداٍاان أصاالها   ومطلاام 

 الك،ر ٍ نٌ أص) الك،ر ..   وك)  ذه لد ىكون أل) در ات .

  ذا الكالم واضح   الكالم  ذا واضح ما ٍحىاج إلي زٍادة مٍان .

 

 

م إلي عمد رسو)   ونمٌ ملان ونظٍر  ذا انمسام األنمٍا  علٍهم السال

  مٍن أن ٍكون عمادا رساوال   وماٍن    ولد  ٍر هللا سمحانه محمدا 

أن ٍكون نمٍا ملكا   فا ىاار أن ٍكاون عمادا رساوال   فاالنمٌ الملان   

مث) داود وسالٍمان ونحو ماا علاٍهم الصاالة والساالم   لاا) ى االي   
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ملكتا ال ٌنبغتً  رب ايفر لً وهب لً فٌ لصن سلٍمان الذً لا)   

ألحتتد متتن بعتتدي إنتتك أنتتت الوهتتاب فستتخرنا لتته التترٌح تجتتري بتتأمره 

رختتاء حٌتتتب أصتتتاب والشتتٌاطٌن كتتتل بنتتتاء لتته ويتتتوا  وآختتترون 

]  مقرنٌن فً األصتفاد هتذا عطاؤنتا فتامنن أو أمستك بغٌتر حستاب 

  أً أعااط ماان باابت   واحاارم ماان باابت ال حساااو [  23ـ  22ص   

 علٍن .

ا فارض هللا علٍاه   وٍىارن ماا حارم هللا علٍاه فالنمٌ الملن   ٍ، ا) ما

وٍىصر  فٌ الوالٍن والما) مماا ٍحماه وٍ ىاار   مان غٍار إثام علٍاه 

وأما ال مد الرسو)   فال ٍ طاٌ أحادا إال ماؤمر رماه   وال ٍ طاٌ مان 

ٍبا  وٍحرم من ٍبا    م) ٍ طٌ من أمره رمن مإعطابه وٍولٌ مان 

ت هلل ى ااالي   كمااا فااٌ   ) أمااره رمااه مىولٍىااه   فؤعمالااه كلهااا عمااادا

أناه  صحٍح الم ارً ( عن أمٌ  رٍرة   رضٌ هللا عنه عن النمٌ 

لا)   )) إنٌ وهللا ال أعطٌ أحادا وال أمنان أحادا إنماا أناا لاسام أضان 

] رواه الم ارً مل،ظ ) ما أعطٍكم وال أمن كم   أنا لاسام   أضان حٍاك حٍك أمرت (( 

البااارعٍن إلاااي هللا والرساااو)     ولهاااذا ٍضاااٍ  هللا األماااوا) أمااارت [ 

ولوله ى االي   [  6] األن،اا)    قل األنفال هلل والرسول  كموله ى الي   

  ما أفاء هللا على رسوله من أهل القرى فللته وللرستول    الحبار [

واعلموا أنما ينمتم من شًء فأن هلل خمسه     ولوله ى الي   [  1

 [ . 26] األن،ا)    وللرسول 

ا كان أظهر ألوا) ال لما    أن  ذه األموا) ىصار  فٍماا ٍحماه ولهذ

هللا ورسوله محسو ا ىهاد ولٌ األمر   كما  و مذ و مالان وغٍاره 

من السل    وٍذكر  ذا رواٍن عن أحمد   ولد لٍ) فٌ ال مس   إناه 

 ٍمسم علي  مسن   كمو) أمٌ حنٍ،ن   رحمه هللا .
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أفض) من النمٌ الملن   كما  والممصود  نا   أن ال مد الرسو)    و

أن إمرا ٍم وموسي وعٍسي ومحمدا علٍهم الصالة والسالم   أفضا) 

 من ٍوس  وداود وسلٍمان علٍهم السالم .

كما أن الممرمٍن الساممٍن أفض) من األمرار أصحاو الٍمٍن   الاذٍن 

لٍسااوا مماارمٍن ساااممٍن   فماان أدى مااا أو ااو هللا علٍااه   وف اا) ماان 

 مه   فهو من  إال  .المماحات ما ٍح

ومن كان إنماا ٍ، ا) ماا ٍحماه هللا وٍرضااه   وٍمصاد أن ٍساى ٍن مماا 

(   32) أمٍح له علي ما أمره هللا   فهو من أولبن .
 

 

  ال هللا  اا) وعااال (  نااا    ااذه مماحااك مىنوعاان لكاان ٍ م هااا أن أولٍااا   32) 

اممون ماال ٍرات وأماا ٍكونون من الظالمٍن ألن،سهم   م) أولٍا  هللا إما ممرمون س

ممىصدون أصحاو ٍمٍن   وأما الظالم لن،سه الذً  لط عمال صالحا وآ ار ساٍبا 

ماان األبااٍا  الىااٌ ال ىك،اار   ك، اا) الكمااابر وأبااماه ذلاان   فااإن  ااذا ال ٍساامي ولٍااا 

ماالى،ام   ولاه نصاٍو مان الوالٍان   والٍان هللا ل ماده ممادر ماا م اه مان اإلٍماان   

 ٌ.لكن لٍس له اسم الول

فاألولٍاااا   ااام الصاااالحون مااان عمااااد هللا الماااابمون محمولاااه وحماااوم عمااااده .أماااا 

 هللا  اا) وعااال ممىصاادون وإمااا ممرمااون ساااممون مااال ٍرات و ااإال  لهاام محماان 

 وعونه وىوفٍمه وم ٍىه ال اصن .

 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

ا أن  اذا نظٍار انمساام األنمٍاا  والرسا) إلاي ال ماد الرساو)   وإلاي نماٌ ذكر أٍض

 ملن .
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فال مد الرسو)   كؤولٌ ال زم من الرس)   والنمٌ الملن كٍوس  وداود وسالٍمان 

 علٍهم الصالة والسالم .

وفرم مٍنهما مؤن النمٌ الملن ٍىصار  فاٌ الماا) ما ىٍااره   ٍ ناٌ أناه ٍنظار فاٌ 

ٍماا ٍاراه فٍىصار  فاٌ الماا) مماا ٍاراه   إذ الماا) فاٌ ٍاده   المصالح ال امن   وف

 فٍىصر  فٍه كٍ  ٍبا    فٍما لن ٍؤت فٍه أمر أو نهٌ م صوص 

  وال ٍ ىهاد هللا  ا) وعاال وأما ال مد الرسو)   فإنه لاسم ٍضن الما) حٍك أمره 

  فٍه   و ذا ماعىمار الغالو   ولد ٍ ىهد فٍه فٌ م ض األحوا) كما ا ىهد النماٌ

فٌ م اض لسامن ال،اا   فاؤعطي ر اال واحادا ماا ماٍن  ملاٍن مان اإلما) والماباٍن 

و كااذا   ولهااذا ا ىلاا  الصااحامن   رضااوان هللا علااٍهم   كمااا ذكاار لاان أن أصااح 

لولٌ ال لما  أن ولٌ األمر واإلمام ٍىصر  فاٌ الماا) مماا فٍاه المصالحن الدٍنٍان 

 .هللا  ) وعال حٍك أمر 

ل لم أن ولٌ األمر ٍىصر  فٌ الما) حٍاك ٍنظار  او والمو) اآل ر لم ض أ ) ا

المصلحن فٍه فٍما ٍى لم مماا فٍاه المصاالح والم،اساد ساد مان لسامن ال،اا   ونحاو 

 ذلن وال ٍلزم له الر وع أل ) ال لم وال لما ٍباور فٍه   م) مما ٍنظر فٍه .

) وبااٍا اإلسااالم   رحمااه هللا   مسااط  ااذه المسااالن طااوٍال فااٌ كىامااه ) منهاااج أ اا

الساانن النموٍاان ( لمااا ذكاار ط اان الرافضاان فااٌ عثمااان   رضااٌ هللا عنااه   وأنااه 

ىصر  فٌ األموا) كٍا  ٍباا    لاا) باٍا اإلساالم  ناان ماا حاصاله   إن أ ا) 

 ال لم فٌ مسؤلن ىصر  الولٌ فٌ الما) علي لولٍن   منهم من ٍمو)   ٍؤ ذون

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  .  . 

 

 مما علٍه ال مد الرسو)   فال ٍض ون الما) إال مما أمر هللا مه فٌ البرع .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 ان                                                        لفضٌلة الشٌخ : صالح آل الشٌخشرح الفرقـ

 55 

وإذا لم ٍكن ثم أمر ونهٌ فاٌ  صوصاه   وى رضات لاه المصالحن فاإن علٍاه أن 

ٍباااور فااٌ وضاان المااا)   سااٍرة أمااٌ مكاار وعماار فإنهمااا لاام ٍ ىهاادا فااٌ المااا)   

 رضٌ هللا عنهما .

مو) اآل ر   إن ولٌ األمر له أن ٍؤ ذ مسٍرة النمٌ الملن   فٍىصار  فاٌ لا) وال

المااا)   كٍاا  بااا  ممااا ٍااراه فٍااه المصاالحن   ولااو كااان فٍااه محاماااة لاام ض أ لااه 

وألارمه   لا) وعلي  ذا ٍ ارج ف ا) عثماان   رضاٌ هللا عناه   وف ا) م اوٍان   

طبااه أحااد ماان أ اا) رضااٌ هللا عنااه   و مااا عثمااان أحااد ال ل،ااا  الراباادٍن ولاام ٍ 

السنن فٌ ف له فٌ ىصرفه فٌ الما)   وإنما  طاؤه الضاال)   وكاذلن م اوٍان  او 

  ٍر ملون المسلمٍن   وىصر  فٌ الما) علي  ذا النحو .

الممصود من  ذا   المسؤلن  ذه ىحىاج إلي زٍادة ى،صٍ)   لكن الىنمٍه علي أصا) 

أصاح لاولٌ ال لماا  أن ولاٌ   ذه المسالن حٍك أبار بٍا اإلسالم  نا مموله   فٌ

األماار ٍىصاار  فااٌ المااا) حٍااك المصاالحن الباارعٍن فٍمااا ٍحمااه هللا ورسااوله   

محسو ا ىهاده   والمو) اآل ر أن له أن ٍىصار  حٍاك ٍارى  او المصالحن فٍاه 

دون الر وع أل ) ال لام إال فٍماا فٍاه أمار ونهاٌ مان أدا  الزكااة   وصارفها فاٌ 

 مصارفها البرعٍن .

من األموا) ال امن   فلاه أن ٍ ىهاد فٍهاا محساو هللا  ) وعال ذً ٍ،ٍبه أما ال،ا ال

مااا ٍاارى   وحمااذا مرا  اان المسااؤلن فااٌ كىاااو ) منهاااج أ اا) الساانن ( فمااد مسااطها 

وأ او عن لو) الرافضن وال وارج فٌ ط انهم علاي عثماان   رضاٌ هللا عناه   

أ ا) السانن لام  وعلي م اوٍن   رضٌ هللا عنه   مالىصر  فٌ الما)   ولاا)   أن

 ٍط ن أحد منهم فٌ عثمان ؛ أل ) ىصرفه فٌ الما) من  هن 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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محاماىه أللارمه وىولٍىه م ض الوالٍات لذوً رحمه ؛ ألن  ذا را ن إلي ى ارٍج 

سااٍر فااٌ ذلاان وفاام  ااواه   وإنمااا باارعٌ   وعثمااان أ اا) ماان أن ٍظاان فٍااه أنااه ٍ

ٍسٍره فٌ ذلن وفم اال ىهااد البارعٌ الاذً ٍاراه مان كوناه ناباو فاٌ  اذا الماا) 

 عن النمٌ   وله أن ٍ طٌ وله أن ٍمنن محسو ما ٍرى.

فهما لوالن   والصحٍح ما ذكر  نا   من أن ولٌ األمر ٍىصر  فاٌ الماا) علاي 

 وفم ما ٍحمه هللا ورسوله .

لىنمٍه   من ال،رم مٍن ال مد الرسو)   والنمٌ الملن   لكان  اذا الممصود من  ذا ا

 له ا ىهاد وذلن لٍس له ا ىهاد فٌ الغالو .

  ٍوصا،ون ماؤنهم مىنز اون عان فضاو) هللا  ا) وعاال إذا ىمرر  ذا   فإن أولٍا  

المماحااات   وبااٍا اإلسااالم حاارم علااي المساالم ٍااؤىٌ كاا) مماااح سااوا  كااان ماان 

احاات الساماع أم مان مماحاات ال ما)   لاا)   للمسالم أن مماحات النظار أم مان مم

ٍ، ) م ض المماحات   ولكان أن ٍاؤىٌ كا) ممااح ماال ىنازه عان فضاو) المماحاات 

لنمٍااه علٍااه  هللا  اا) وعااال ٍمااو)    ااذا ال ٍ ااوز لااه . وأ ااذ  ااذا ماان ظااا ر لااو) 

اة ال تمدن عٌنٌك إلى متا متعنتا بته أزواجتا متنهم زهترة الحٌت الصالة والسالم   

أذهبتتم  وظاا ر لولاه  ا) وعاال    الدنٌا لنفتنهم فٌه ورزق ربتك خٌتر وأبقتى 

فٍارى أن الىمىان م،ضاو) المماحاات ال  طٌباتكم فً حٌاتكم الدنٌا واستمتعتم بها 

 ٍ وز .

والمو) اآل ر أل ) ال لم أن الىمىن م،ضو) المماحات  ابز   و اذا  او الظاا ر ؛ 

ا للنمٌ علٍه الصاالة والساالم  اصان   و اذا ٍاد) ألن لوله ) ال ىمدن عٍنٍن (  ذ

علي ىكمٍله علٍه الصالة والسالم وإال ٍى رض علٍه الصالة والساالم إلاي ماا فٍاه 

 انىماص لمرىمىه ال لٍا .

 .  .  .  .  . . .  .  .  . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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  فهاٌ فاٌ الك،اار ولٍسات فاٌ   اتكم التدنٌا أذهبتم طٌباتكم فً حٌت وأما لوله   

 المسلمٍن .

فؤولٍا  هللا ٍىنز ون عان فضاو) المماحاات   ولاٍس كا) ممااح ٍؤىوناه   ما)  ناان 

مماحااات ال ىناساامهم وإن كاناات مماحاان فااٌ الباارع   ولكاان ىناسااو غٍاار م ماان 

المسلمٍن   وأما األولٍا  فٍىنز ون عان كثٍار مان المماحاات إماا مان  هان الاورع 

وإما من  هن ىرن  وارم المرو ة وإما من  هن أبٍا  لد ٍرا ا الاولٌ ال ىناسامه 

مثاله مثال   كثرة المزاح والضحن   مؤن ٍغلو  ذا علي المر    وإن كان مماحاا 

 إذا لم ٍكن ٍنطم مكذو   وأبماه  ذا .

م ولكن أولٍا  هللا فٌ للومهم من إ ال) هللا و باٍىه والرغمان فٍماا عناده ماا ٍ  لها

ال ٍكثرون من  ذا   وإنما إن ف لوا فٍكون علي  هان االنمسااط الاوارد عناه علٍاه 

الصالة والسالم   و ذا أص) فاٌ ان األولٍاا  فٍماا ٍ، لاون مان فضاو) المماحاات 

فٌ أصاو) ماا ف ا) فٍضاحكون م ضاا مان الولات ؛ ألناه ضاحن  ٍىام ون النمٌ 

الىااٌ فٍهااا ىااروٍح ممااا ال  علٍااه الصااالة والسااالم   وىمساام وٍ، لااون م ااض األبااٍا 

ٍكون لادحا أبماه ذلن منٍن االلىدا    ونٍان ال ما)   و اذا فاٌ م اض المماحاات ال 

 فٌ ك) المماحات .

فالولٌ المد فٍه أن ٍكون مىنز ا عن فضو) المماحات   أما الولٌ ال ٍىصاور فٍاه 

من حٍاك الوالان أن ٍاؤىٌ كا) ممااح    اذا ال ٍىصاور فاٌ الاولٌ   ما) الاولٌ مان 

حٍك الوالن   ومن حٍك داللن ال م) األولي علٍه أناه الماد أن ٍكاون مىنز اا عان 

 مماحات كثٍرة   ألسماو . أ  ـ . 

  

 

 فصل
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 أقسام توجد فً أمة محمد صلى هللا علٌه وسلم 

 

ولد ذكر هللا ى الي أولٍا ه الممىصدٍن والساممٍن فٌ سورة        ) 

لكتاب الذٌن اصطفٌنا من ثم أورثنا ا فاطر ( فٌ لوله ى الي   

عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخٌرات 

بأذن هللا ذلك هو الفضل الكبٌر جنات عدن ٌدخلونها ٌحلون فٌها 

من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فٌها حرٌر وقالوا الحمد هلل 

الذب أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار 

]      ة من فضله ال ٌمسنا فٌها نصب وال ٌمسنا فٌها لغوب المقام

لكن  ذه األصنا  الثالثن فٌ  ذه اآلٍن    م أمن [  22ـ  23فاطر   

ثم أورثنا الكتاب الذٌن   اصن   كما لا) ى الي    محمد 

اصطفٌنا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 

 [  22ـ  23] فاطر    لفضل الكبٌر بالخٌرات بإذن هللا ذلك ا

   م الذٍن أورثوا الكىاو م د األمم المىمدمن   ولٍس  وأمن محمد 

ذلن م ىصا مح،اظ المرآن   م) ك) من آمن مالمرآن فهو من  إال  

  ولسمهم إلي ظالم لن،سه   وممىصد   وسامم   م ال  اآلٍات الىٌ 

] واآلٍات فٌ سورة ) طار ( فٌ ) الوال ن (   و) المط،،ٍن ( و) االن،

وكنتم أزواجا ثصثة فأصحاب المٌمنة ما أصحاب المٌمنة وأصحاب المشأمة ما  الوال ن ( 

إن األبرار    واآلٍات فٌ سورة     ) األن،طار (  والسابقون السابقون  أصحاب المشأمة

 . وفٌ سورة ) المط،،ٍن (  لفً نعٌم وإن الفجار لفً جحٌم 

 الناس لرو ال المٍن كال إن كىاو ال، ار ل،ٌ س ٍن  ٍوم ٍموم        إلي لوله ى الي  كال

   (  33) فإنه د ) فٍها  مٍن األمم المىمدمن  [ . إن كىاو األمرار ل،ٌ علٍٍن 

 . كافر م ومإمنهم   و ذا الىمسٍم ألمن محمد 
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فالظالم لن،سه   أصحاو الذنوو المصرون علٍها   والممىصد   

إدً لل،رابض   الم ىنو للمحارم   والسامم لل ٍرات    و الم

 المإدً لل،رابض والنواف)   كما فٌ ىلن اآلٍات .

ومن ىاو من ذنمه أً ذنو كان   ىومن صحٍحن   لم ٍ رج مذلن 

وسارعوا إلى  عن الساممٍن والممىصدٍن   كما فٌ لوله ى الي   

دت للمتقٌن مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات واألرض أع

الذٌن ٌنفقون فً السراء والضراء والكاظمٌن الغٌظ والعافٌن عن 

الناو وهللا ٌحب المحسنٌن والذٌن إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 

أنفسهم ذكروا هللا فاستغفروا لذنوبهم ومن ٌغفر الذنوب إال هللا ولم 

ٌصروا على ما فعلوا وهم ٌعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم 

]  جري من تحتها النهار خالدٌن فٌها ونعم أجر العاملٌن وجنات ت

 .[  621ـ  622آ) عمران   

مما ٍسىد) مه أ ) [  32] الرعد     جنات عدن ٌدخلونها  ولوله   

 السنن علي أنه ال ٍ لد فٌ النار أحد من أ ) الىوحٍد .

 

ن   ممىصدون   فالمإمنون فٍها لسما ( أما األمم الىٌ سممت أمن محمد  33)  

وظالمون ألن،سهم   أما الساممون مال ٍرات فٌ األمم السال،ن   فهم األنمٍا  

 والرس) .

 فٍهم ثلن من األولٍن وللٍ) من اآل رٍن   األمم الساممن  وفٌ أمن محمد 
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منهم أمة مقتصدة وكثٌر منهم  )  ) وعال فٌ سورة المابدة   لسمان كما لا

 . ساء ما ٌعملون 

وعلي  ذا أكثر أ ) الى،سٍر مؤن األمم السال،ن ىنمسم علي ظا ر  ذه اآلٍن إلي ـ 

ٍ نٌ من اسى او للرس) ـ إلي ظالم لن،سه وإلي ممىصد   والسامم مال ٍرات  ذا 

 أ  ـ . لهذه األمن .  هللا  ) وعال من فض) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأما د و) كثٍر من أ ) الكمابر   فهذا مما ىواىرت مه السنن عن 

   كما ىواىرت م رو هم من النار   وب،اعن نمٍنا محمد  النمٌ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 ان                                                        لفضٌلة الشٌخ : صالح آل الشٌخشرح الفرقـ

 54 

   فٌ أ ) الكمابر   وإ راج من ٍ رج من النار مب،اعن نمٍنا 

ٌ النار     فمن لا)   إن أ ) الكمابر م لدون ف(  21) وب،اعن غٍره 

وىؤو) اآلٍن علي أن الساممٍن    م الذٍن ٍد لونها   وأن الممىصد 

أو الظالم لن،سه ال ٍد لها   كما ىؤوله ) من ىؤوله ( من الم ىزلن   

فهو ممام) مىؤوٍ) المر بن   الذٍن ال ٍمط ون مد و) أحد من أ ) 

من  الكمابر النار   وٍزعمون أن أ ) الكمابر لد ٍد )  مٍ هم ال نن

   غٍر عذاو   وكال ما م ال  للسنن المىواىرة عن النمٌ 

 .(  26) وإل ماع سل  األمن وأبمىها 

ولد د) علي فساد لو) الطاب،ىٍن لو) هللا ى الي فٌ آٍىٍن من كىامه 

إن هللا ال ٌغفر أن ٌشرك به وٌغفر ما دون ذلك  و و لوله ى الي   

الي أنه ال ٍغ،ر البرن   وأ مر   فؤ مر ى [  21] النسا     لمن ٌشاء 

أنه ٍغ،ر ما دون لمن ٍبا    وال ٍ وز أن ٍراد مذلن الىابو   كما 

ٍموله من ٍموله من الم ىزلن ؛ ألن البرن ٍغ،ره هللا لمن ىاو   وما 

ا للىابو   فال ٍى لم مالمبٍبن   ولهذا لما  دون البرن ٍغ،ره هللا أٍضن

قل ٌا عبادي الذٌن أسرفوا    ذكر المغ،رة للىابمٍن ؛ لا) ى الي 

على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة هللا إن هللا ٌغفر الذنوب جمٌعا 

فهنا عمم المغ،رة وأطلمها   [   61الزمر   ] ،  إنه هو الغفور الرحٌم 

فإن هللا ٍغ،ر لل مد أً ذنو ىاو منه   فمن ىاو من البرن غ،ر هللا 

  وأً ذنو ىاو ال مد منه له   ومن ىاو من الكمابر غ،ر هللا له 

 غ،ر هللا له .

ف،ٌ آٍن الىومن   عمم وأطلم   وفٌ ىلن اآلٍن  صص وعلم   

ف ص البرن مؤنه ال ٍغ،ر   وعلم ما سواه علي المبٍبن   ومن 

البرن الى طٍ) لل الم   و ذا ٍد) علي فساد لو) من ٍ زم 
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 طٍ) مالمغ،رة لك) مذنو   ونمه مالبرن علي ما  و أعظم منه   كى

ال الم   أو ٍ وز أن ال ٍ ذو مذنو   فإنه لو كان كذلن   لما ذكر 

أنه ٍغ،ر للم ض دون الم ض   ولو كان ك) ظالم لن،سه مغ،ورا له 

   مال ىومن وال حسنات ماحٍن لم ٍ لم مالمبٍبن .

دلٍ) [  22] النسا     وٌغفر ما دون ذلك لمن ٌشاء  ولوله ى الي   

 دون الم ض   فمط) الن،ٌ وال ،و ال ام علي أنه ٍغ،ر للم ض 

 

(  ذا كله اسىطراد   المحك كان فٌ األولٍا  وأن األولٍا  لسمان    21) 

ممىصدون وساممون مال ٍرات   أما الظالم لن،سه فال ٍكون ولٍا   و و المصر 

 علي الذنوو .

ٍا  هللا أما الممىصد   فمد ٍكون ولٍا   والسامم مال ٍرات لد ٍكون ولٍا من أول

  )  الله .

ثم اسىطرد رحمه هللا ى الي لذكر األلسام الثالثن   وماذا ٍراد مهذه األلسام 

وبرح ذلن   لكن أص) الكالم حىي ال ٍغٍو عنن   الكالم فٌ أن األولٍا  

لسمان   ص،ن الولٌ أن ٍكون أما ممىصدا أو ٍكون سامما مال ٍرات   من أن 

 مال نن م،ض) هللا وكرمه . أ  ـ . ال مٍن من الظالم لن،سه موعود 

( الحظ  نا لوله   ) أن أ ) الكمابر لد ٍد )  مٍ هم ال نن من غٍر  26) 

عذاو (  ذا لو) المر بن   وأ ) السنن ٍمولون   أ ) الكمابر لد ٍد لون ال نن 

مال عذاو   واضح ال،رم مٍن المولٍن ؟ ال،رم مٍنهما أن أولبن ٍ وزون د و) .  

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

ال مٍن مال عذاو   وأ ) السنن ٍ وزون د و) الم ض ال نن مال عذاو ؛ ألن 

ووعٍده حم  ) وعال     وٌغفر ما دون ذلك لمن ٌشاء  لا)    هللا  ) وعال 
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حم   فالمد أن فالمد وأن ٍصٍو م ضا منهم   ووعده مؤن ٍغ،ر لمن ٍبا  

 ٍصٍو م ضا منهم .

ا المر بن ٍمولون   أ ) الكمابر لد ٍد لون  مٍ ان ال نن مال عذاو    ذا غلط  فإذن

هللا  )   م) الصواو أن أ ) الكمابر لد ٍد ) م ضهم ال نن مال عذاو فٍغ،ر 

ال،رم فٌ ل،ظن  مٍ هم ـ لصد ،  وٌغفر ما دون ذلك لمن ٌشاء  له   وعال 

  و ال،رم مٍننا ومٍنهم . أ  ـ . ال مٍن ـ 
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وإذا كاااان أولٍاااا  هللا عاااز و ااا)    ااام الماااإمنٍن المىماااٍن   والنااااس 

ٍى،اضااالون فاااٌ اإلٍماااان والىماااوى   فهااام مى،اضااالون فاااٌ والٍااان هللا 

محسو ذلن   كما أنهم لما كانوا مى،اضلٍن فٌ الك،ر والن،ام   كاانوا 

 لٍن فٌ عداوة هللا محسو ذلن .مى،اض

وأص) اإلٍمان والىموى   اإلٍمان مرس) هللا   و ماع ذلان   اإلٍماان 

  فاإلٍمان مه ٍىضمن اإلٍماان م مٍان كىاو هللا  م اىم الرس) محمد 

ورسله   وأص) الك،ر والن،ام    و الك،ر مالرس) ومماا  ااإوا ماه   

فٌ اآل ارة   فاإن هللا فإن  ذا  و الك،ر الذً ٍسىحم صاحمه ال ذاو 

ى الي أ مر فٌ كىامه   أنه ال ٍ ذو أحدا إال م د ملوغ الرسالن   لاا) 

  [  62] اإلسارا     ومتا كنتا معتذبٌن حتتى نبعتب رستوال  هللا ى الي   

إنتا أوحٌنتا إلٌتك كمتا أوحٌنتا إلتى نتوح والنبٌتٌن متن  ولا) ى الي   

وٌعقتوب واألستباط بعده وأوحٌنا إلتى إبتراهٌم وإستماعٌل وإستحاق 

وٌونو وهارون وسلٌمان وآتٌنا داود زبورا ورسص قتد قصصتناهم 

علٌتتك متتن قبتتل ورستتص لتتم نقصصتتهم علٌتتك وكلتتم هللا موستتى تكلٌمتتا 

رسص مبشرٌن ومنذرٌن لئص ٌكون للناو على هللا حجة بعد الرستل 

     ولا) ى الي عن أ ) النار   [  612ـ  612] النساا    كلما ألقً فٌها

فوج سألهم خزنتها ألم ٌأتكم نذٌر قتالوا بلتى قتد جاءنتا نتذٌر فكتذبنا 

 3ـ  2] الملان  وقلنا ما أنزل هللا من شًء إن أنتم إال فً ضصل كبٌتر 

 ]. 

فؤ مر أنه كلما ألمٌ فٌ النار فوج  ألروا مؤنهم  ا  م الناذٍر فكاذموه 

ولاا) . فد) ذلن علاي أناه ال ٍلماي فٍهاا فاوج إال مان كاذو مالناذٍر   

ألمتنن جهتنم منتك وممتن تبعتك متنهم  ى الي فٌ  طاماه إلملاٍس   

 .[  22] ص    أجمعٌن 
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فؤ مر أنه ٍملإ ا إملٍس ومن اىم ه   فإذا ملبت مهم لم ٍد لها غٍر م 

  ف لم أنه ال ٍد ) النار إال من ىمن البٍطان   و ذا ٍد) علي أناه ال 

باٍطان ولام ٍكان ماذنما   ٍد لها من ال ذنو له   فإنه ممن لام ٍىمان ال

) وما ىمدم ٍد) علي أنه ال ٍد لها إال من لامت علٍاه الح ان مالرسا) 

23  ). 

 

( نرمط الموضوع مؤصله   و و أن  ذا الكىاو فٍه ذكر ال،رلان مٍن  23) 

أولٍا  الرحمن وأولٍا  البٍطان   ٍ نٌ ال،اص) وال،ص)   وما ٍمٍز  ذا من  ذا 

إال إن أولٌاء هللا ال    هللا  ) وعال ال،رم  و لو)    ولد ذكرنا أن األص) فٌ

 . خوف علٌهم وال هم ٌحزنون الذٌن آمنوا وكانوا ٌتقون 

وإذا كان كذلن فإن أولٍا  هللا  م المإمنون المىمون واإلٍمان ٍىم ض والناس 

لٍسوا فٍه سوا    وكذلن الىموى ىىم ض   الناس لٍسوا فٌ الىموى مسوا    

ل ماده المإمنٍن المىمٍن لٍست واحدة    هللا  ) وعال ن أن والٍن فحص) من ذل

ٍحو المإمن المىمٌ م امن   ومن كان أكثر إٍمانا اهلل  ) وعال م) مى،اضلن .ف

 لل مد  هللا  ) وعال   و ذا من  هن محمن هللا  ) وعال وىموى كان أحو إلي 

هللا نصٍو من محمن    ولههللا  ) وعال فإن ك) مإمن ىمٌ له نصٍو من والٍن 

ونصرىه محسو ما م ه من اإلٍمان والىموى . وكذلن إذا كان م ه   ) وعال 

 هللا  ) وعال عصٍان ومدع وضال) وف ور وفسوم   فله نصٍو من مغض 

 له . هللا  ) وعال وعداوة 

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

ندنا أنه ٍ ىمن فٌ حم الم ٍن   ما ٍو و الوالٍن   وما  ٍو و ال داوة    ذا ف 

من  هن الوص  أما من  هن االسم   و و اسم الولٌ   فإنما ٍطلم فٌ 
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االصطالح علي من حمم اإلٍمان والىموى وكم) ذلن محسو وس ن طالىه   فال 

لم عنده أص) ٍما) فالن ولٌ لحصو) أص) اإلٍمان والىموى فٍه ؛ ألن ك) مس

اإلٍمان وأص) الىموى   فإن ك) مسلم عنده لدر من اإلٍمان وك) مسلم عنده لدر 

من الىموى .فالممصود أن الولٌ  و من حمم اإلٍمان والىموى    ذا من حٍك 

االصطالح   أما من حٍك البرع   فكما ذكر فٌ أو) الكالم أن الولٌ  و 

ذه الوالٍن إذا كان عنده إٍمان المإمن الىمٌ   وأن ك) واحد له نصٍو من  

وىموى .ذكر بٍا اإلسالم م د ذلن أن أص) حصو) الوالٍن إنما  و ماىماع 

 الرس)   فإن اإلٍمان   إٍمان مالرس)   وما  ا ت مه الرس) .

والىموى    ٌ اىما  ما حذرت عنه الرس)   وأنذرت و وفت   فإذا كان كذلن   

ر  ت إلي  هللا  ) وعال النصرة من ر  ت الوالٍن   وحصو)  ذه المحمن و

اإلٍمان مالرس) وإلي مىام ن الرس) والىصدٍم مما  ا ت مه الرس)   ك) محسو 

صار اإلٍمان  الرسو) الذً م ك إلٍه .ولما م ك المصط،ي محمد من عمد هللا 

والىموى را  ا إلي  ذه الوسٍلن ال ظٍمن   و و محمد علٍه الصالة والسالم   

ك) .  ادعا  لوالٍن لٍس سممها اإلٍمان مالنمٌ علٍه الصالة والسالم  فك) والٍن أو

واىما  ما حذر عنه علٍه الصالة والسالم   فهو ادعا  كاذو . ولهذا  سٍ،ص) فٌ 

ذكر اإلٍمان مالرس) لىحمٍم أن الوالٍن ال ىكون إال ماىماع الرسو) علٍه الصالة 

 والسالم . أ  ـ .

 
 فصل
 

  مان المفصلاإلٌمان المجمل واإلٌ
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ااا ( م مااالن   وأمااا اإلٍمااان  وماان الناااس ٍااإمن مالرساا) إٍمانااا ) عامن

الم،ص)   فٍكون لد ملغه كثٍر مما  ا ت مه الرس) ولم ٍملغه م اض 

ذلان   فٍاإمن ممااا ملغاه عاان الرسا)   وماا لاام ٍملغاه لاام ٍ رفاه   ولااو 

ملغه آمن مه   ولكن آمان مماا  اا ت ماه الرسا) إٍماناا م ماال   فهاذا 

ذا عم) مما علم أن هللا أمره مه من إلٍمانه وىماواه   فهاو مان أولٍاا  إ

هللا ى الي   له من والٍن هللا محسو إٍمانه وىماواه   وماا لام ىمام علٍاه 

الح ن مه   فإن هللا ى الي لم ٍكل،ه م رفىاه   واإلٍماان الم،صا) ماه   

اىاه فال ٍ ذمه علي ىركه   لكن ٍ،وىه من كما) والٍن هللا محساو ماا ف

ماان ذلاان   فماان علاام ممااا  ااا  الرسااو)   وآماان مااه إٍمانااا م،صااال   

وعم) مه   فهو أكما) إٍماناا ووالٍان هلل ممان لام ٍ لام ذلان م،صاال   

 ولم ٍ م) مه وكال ما ولٌ هللا ى الي .

ااا   وأولٍااا  هللا المإمنااون  وال ناان در ااات مى،اضاالن ى،اضااال عظٍمن

 موا م .المىمون فٌ ىلن الدر ات محسو إٍمانهم وى

من كتان ٌرٌتد العاجلتة عجلنتا لته فٌهتا متا  لا) هللا ىمارن وى الي   

نشاء لمن نرٌتد ثتم جعلنتا لته جهتنم ٌصتصها متذموما متدحورا ومتن 

أراد ا ختترة وستتعى لهتتا ستتعٌها وهتتو متتؤمن فأولئتتك كتتان ستتعٌهم 

مشتتكورا كتتص نمتتد هتتؤالء وهتتؤالء متتن عطتتاء ربتتك ومتتا كتتان عطتتاء 

نا بعضتهم علتى بعتض ولةخترة أكبتر ربك محظورا أنظر كٌف فضتل

 .[  36ـ  62] اإلسرا     درجات وأكبر تفضٌص 

فمٍن هللا سمحانه وى الي   أنه ٍمد من ٍرٍاد الادنٍا ومان ٍرٍاد اآل ارة 

من عطابه   وأن عطا ه ما كان محظورا من مر وال فا ر   ثم لاا) 

أنظتتر كٌتتف فضتتلنا بعضتتهم علتتى بعتتض ولةختترة أكبتتر  ى ااالي   

فماااٍن هللا سااامحانه أن أ ااا) [  36] اإلسااارا     وأكبتتتر تفضتتتٌص  درجتتتات
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اآل رة ٍى،اضلون كثٍر مما ٍى،اض) الناس فاٌ الادنٍا   وأن در اىهاا 

أكماار ماان در ااات الاادنٍا   ولااد مااٍن ى،اضاا) أنمٍابااه علااٍهم السااالم 

تلتك الرستل فضتلنا  كى،اض) سابر عمااده الماإمنٍن   فماا) ى االي   

متن كلتم هللا ورفتع بعضتهم درجتات وآتٌنتا بعضهم على بعض منهم 

] المماارة              عٌستى ابتن متترٌم البٌنتات وأٌتدناه بتتروح القتدو 

ولقد فضلنا بعض النبٌٌن علتى بعتض وآتٌنتا  ولا) ى الي   [    322

 .[  22] اإلسرا     داود زبورا 

وفٌ ) صحٍح مسلم ( عن أمٌ  رٍرة   رضٌ هللا عنه   عان النماٌ 

  لاااا)   )) الماااإمن الماااوً  ٍااار وأحاااو إلاااي هللا مااان الماااإمن أناااه

الض ٍ    وفٌ ك)  ٍر   احرص علي ما ٍن، ان   واساى ن مااهلل   

وال ى  ز   وإن أصامن بٌ  فال ىم)   لو أنٌ ف لت لكان كذا وكاذا 

   لكن ل)   لدر هللا وما با  ف )   فإن لو ى،ىح عم) البٍطان (( .

رٍرة   وعمرو مان ال ااص   رضاٌ وفٌ ) الصحٍحٍن ( عن أمٌ  

أنه لا)   )) إذا ا ىهاد الحااكم فؤصااو فلاه  هللا عنهما    عن النمٌ 

ال  أ ااران   وإذا ا ىهااد فؤ طااؤ فلااه أ اار ((   ولااد لااا) هللا ى ااالي   

ٌستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئتك أعظتم درجتة متن 

  [  61] الحدٍد     الحسنى الذٌن انفقوا من بعد وقاتلوا وكص وعد هللا 

ال ٌستتتتوي القاعتتتدون متتتن المتتتؤمنٌن يٌتتتر أولتتتً  ولاااا) ى اااالي   

الضتترر والمجاهتتدون فتتً ستتبٌل هللا بتتأموالهم وأنفستتهم فضتتل هللا 

المجاهدٌن بأموالهم وأنفستهم علتى القاعتدٌن درجتة وكتص وعتد هللا 

الحسنى وفضل هللا المجاهدٌن على القاعتدٌن أجترا عظٌمتا درجتات 

  [  31ـ  32] النساا         ه ومغفرة ورحمة وكان هللا يفورا رحٌما من

أجعلتم ستقاٌة الحتاج وعمتارة المستجد الحترام كمتن  ولا) ى الي   
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آمتتن بتتاهلل والٌتتوم ا ختتر وجاهتتد فتتً ستتبٌل هللا ال ٌستتتوون عنتتد هللا 

وهللا ال ٌهتتدي القتتوم الظتتالمٌن التتذٌن آمنتتوا وهتتاجروا وجاهتتدوا فتتً 

بتتتأموالهم وأنفستتتهم أعظتتتم درجتتتة عنتتتد هللا وأولئتتتك هتتتم ستتتبٌل هللا 

الفائزون ٌبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فٌها نعٌم 

  [  33ـ  63] الىومان    مقٌم خالدٌن فٌها أبتدا إن هللا عنتده أجتر عظتٌم 

أمن هو قانت آناء اللٌل ساجدا وقائما ٌحتذر ا خترة  ولا) ى الي   

ٌستوي الذٌن ٌعلمتون والتذٌن ال ٌعلمتون  وٌرجو رحمة ربه قل هل

ٌرفتتع هللا    ولااا) ى ااالي   [  3] الزماار     إنمتتا ٌتتتذكر أولتتو األلبتتاب

الذٌن آمنوا منكم والذٌن أوتوا العلم درجات وهللا بما تعملتون خبٌتر 

  (88  )
 [ . 66] الم ادلن   

 

ٍن أن المإمنٍن (  ذا االسىطراد من بٍا اإلسالم   رحمه هللا ى الي لٍم 22) 

مالرس) من  ذه األمن لٍسوا علي مرىمن سوا    فم ضهم إٍمانه م م) ولٍس 

 عنده إٍمان م،ص) وٍكون مإمنا ىمٍا .

مإمنا مما  ا  وما عنده من اإلٍمان الم م) و نان من إٍمانه م،ص)   ٍ نٌ 

 علم ما  ا  مه الرسو) علٍه الصالة والسالم فآمن مه م،صال   ومنهم من آمن 

 

 

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

مما  ا ه م،صال لكن ما  ا  غٍره أكثر مما عنده من ال لم فصار الذٍن ٍإمنون 

مالرسو) علٍه الصالة والسالم مى،اضلٍن   فم ضهم أعظم إٍمانا من م ض مما 

 وصله من ال لم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 ان                                                        لفضٌلة الشٌخ : صالح آل الشٌخشرح الفرقـ

 55 

)   فإن اإلٍمان منه ال م)   فإذا عم) مما  ا  مه الرسو) كذلن من  هن ال م

 علٍه الصالة والسالم كان أعظم إٍمانا مه ونىج من ذلن أنه أعظم والٍن.

ا األولٍا  لٍسوا علي مرىمن واحدة .  فإذن

ثم ذكر األدلن الدالن علي أن الى،اض) مٍن أ ) اإلٍمان كثٍر فٌ النصوص فذكر 

م ضهم علي م ض   وذكر أن المإمنٍن فض)  ال هللا  ) وعأن الرس) فض) 

هللا م ضهم علي م ض فٌ عدة نصوص من المرآن   كذلن الم ا دٍن فض) هللا 

  ال ٌستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل  م ضهم علي م ض   

والصحامن ٍ ىل،ون فٌ مراىمهم   )) والمإمن الموً  ٍر وأحو إلي هللا من 

 ك)  ٍر (( .المإمن الض ٍ  وفٌ 

 فهذا االسىطراد ٍد) علي أن األص) الذً أصله م رو  فٌ البرٍ ن .

و ذا ىنمٍه له فٌ طرٍمن بٍا اإلسالم   رحمه هللا فٌ أنه ٍمرر فٌ صدر الكالم 

ما ٍرٍده ثم ٍسىحضر سإاالن أو اسىبكاال ٍورده علٍه من إنبا  الرسالن ؛ أل له 

ىٌ فٍسىطرد وٍؤىٌ مالنظابر   فٍؤىٌ ماألدلن  ذه الرسالن أو غٍر  ذه الرسالن   فٍؤ

الىٌ ىد) علي أن أصله الذً أصله سلٍم من  هن االسىدال) وسلٍم من  هن 

النظر   و ذا ال بن أنه لوة فٌ الح ن من الم ادلٍن والممىدعن ؛ ألن  ذه الكىو 

 أل،ها بٍا اإلسالم لهداٍن من ض) فٌ ماو السلون . أ  ـ . 

 

 

 فصل
 

 ال والمجنون أولٌاءال ٌكون الض
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ا   لموله ى الي    ٍن ا ىم ا هلل إال إذا كان مإمنن ٍن وإذا كان ال مد ال ٍكون ول

  أال إن أولٌتتاء هللا ال ختتوف علتتٌهم وال هتتم ٌحزنتتون التتذٌن آمنتتوا

 [ 12ـ  13] ٍونس    وكانوا ٌتقون 

وفٌ صحٍح الم ارً الحدٍك المبهور ـ ولد ىمدم ـ ٍماو) هللا ىماارن 

فٍه   )) وال ٍزا) عمادً ٍىمارو إلاي مالنوافا) حىاي أحماه ((  وى الي

ااا حىااي ٍىماارو إلااي هللا مااال،رابض   فٍكااون ماان  ٍن ااا ىم وال ٍكااون مإمنن

األمرار أ ) الٍمٍن   ثم م د ذلن ال ٍزا) ٍىمرو مالنواف) حىي ٍكاون 

 من الساممٍن الممرمٍن .

اا هلل ٍن ا من الك،ار والمناافمٍن ال ٍكاون ول    وكاذلن مان فم لوم أن أحدن

ال ٍصلح إٍمانه وعمادىه وإن لدر أنه ال إثم علٍه   مث) أط،ا) الك،ار 

ومن لم ىملغه الدعوة   وإن لٍ)   إنهم ال ٍ ذمون حىي ٍرس) إلاٍهم   

فال ٍكونون من أولٍا  هللا إال إذا كانوا من الماإمنٍن المىماٍن فمان لام 

ت   لاام ٍكاان ماان ٍىماارو إلااي هللا ال م، اا) الحساانات وال مىاارن السااٍبا

ٍرفان )) لاا)    أولٍا  هللا   وكذلن الم انٍن واألط،ا)   فإن النماٌ 

الملم عن ثالثن   عن الم نون حىي ٍ،ٍم   وعن الصامٌ حىاي ٍحاىلم 

   وعن النابم حىي ٍسىٍمظ (( .

اا  ] رواه أحمد فٌ المسند   وأمو داود والحاكم . ولاا) الحاافظ مان ح ار م ادما أورد لاه طرلن

 مؤل،اظ مىمارمن    ذه طرم ٍموً م ضها م ضا . وصححه أحمد باكر فٌ المسند [ عدٍدة

و ذا الحدٍك لد رواه أ ) السنن من حدٍك علٌ وعاببن رضاٌ هللا 

عنهما   واى،م أ ) الم رفن علي ىلمٍه مالممو)   لكن الصامٌ الممٍاز 

ال ىصح عمادىاه وٍثااو علٍهاا عناد  مهاور ال لماا    وأماا الم ناون 

رفن عنه الملم ؛ فال ٍصح با من عمادىاه ماى،اام ال لماا    وال  الذً

ٍصح منه إٍمان وال ك،ر وال صالة وال غٍر ذلن من ال ماادات   ما) 
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ال ٍصلح  و عند عامان ال ماال  ألماور الادنٍا كالى اارة والصاناعن   

فااال ٍصاالح أن ٍكااون ماازازا وال عطااارا وال حاادادا وال ن ااارا   وال 

ال لماا    فاال ٍصاح مٍ اه وال باراإه وال نكاحاه ىصح عموده ماى،ام 

وال طاللااه وال إلااراره وال بااهادىه   وال غٍاار ذلاان ماان ألوالااه   ماا) 

ألواله كلها لغاو ال ٍى لام مهاا حكام بارعٌ   وال ثاواو وال عمااو   

م ااال  الصاامٌ الممٍااز فااإن لااه ألااواال م ىماارة فااٌ مواضاان مااالنص 

 واإل ماع   وفٌ مواضن فٍها نزاع .

كااان الم نااون ال ٍصااح منااه اإلٍمااان وال الىمااوى   وال الىماارو  وإذا

إلااي هللا مااال،رابض والنوافاا)   وامىناان أن ٍكااون ولٍااا هلل   فااال ٍ ااوز 

ألحد أن ٍ ىمد أنه ولٌ هلل   ال سٍما أن ىكون ح ىاه علاي ذلان   إماا 

مكاب،ن سم ها منه أو نوع من ىصر    مث) أن ٍاراه لاد أباار إلاي 

صااارع فإناااه لاااد علااام أن الك،اااار والمناااافمٍن مااان واحاااد   فماااات أو 

المبركٍن وأ ) الكىاو لهم مكاب،ات وىصرفات بٍطانٍن   كالكهان 

 .(  22) والسحرة وعماد المبركٍن وأ ) الكىاو 

فال ٍ وز ألحد أن ٍسىد) مم رد ذلن علاي كاون البا ص ولٍاا هلل   

ماا ٍناالض وإن لم ٍ لم منه ما ٍنالض والٍن هللا   فكٍ  إذا علم مناه 

ااا  والٍاان هللا   مثاا) أن ٍ لاام أنااه ال ٍ ىمااد و ااوو اىماااع النمااٌ  ماطنن

ا   م) ٍ ىمد أنه ٍىمن البرع الظا ر دون الحمٍمن الماطنن   أو  وظا رن

ٍ ىمد أن ألولٍا  هللا طرٍمنا إلي هللا غٍر طرٍم األنمٍا  علٍهم الصالة 

و  ام لادوة علاي والسالم   أو ٍمو)   إن األنمٍا  ضاٍموا الطرٍام   أ

ال امن دون ال اصن   ونحو ذلن مما ٍموله م ض من ٍادعٌ الوالٍان 

فهإال  فٍهم من الك،ر ما ٍنالض اإلٍمان   فضال عان والٍان هللا عاز 

 و )   فمن احىج مما ٍصدر عن أحد م من 
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  رم عادة علي والٍىهم   كان أض) من الٍهود والنصارى .

ٍنااالض أن ٍصاح منااه اإلٍمااان وكاذلن الم نااون   فااإن كوناه م نونااا 

وال مااادات   الىااٌ  ااٌ باارط فااٌ والٍاان هللا   وماان كااان ٍ اان أحٍانااا 

وٍ،ٍم أحٍانا   إذا كان فٌ حا) إفالىه مإمناا مااهلل ورساوله   وٍاإدً  

ال،رابض وٍ ىنو المحارم   فهذا إذا  ن لم ٍكن  نونه مان ا من أن 

ا) إفالىاه   وٍكاون لاه ٍثٍمه هللا علي إٍمانه وىمواه الذً أىي مه فٌ حا

من والٍن هللا محسو ذلان وكاذلن مان طارأ علٍاه ال ناون م اد إٍماناه 

وىمواه   فإن هللا ٍثٍمه وٍؤ ره علاي ماا ىمادم مان إٍماناه وىماواه   وال 

ٍحمطه مال نون الاذً امىلاي ماه مان غٍار ذناو ف لاه   والملام مرفاوع 

 عنه فٌ حا)  نونه .

 

ه   من أو) ال،ص) إلي  ذا الموطن ٍرٍد أنه ( كالم بٍا اإلسالم من أول 22) 

م د أن مٍن أن الىموى واإلٍمان سمو والٍن هللا ل مده   وأن الولٌ  و المإمن 

 الىمٌ .

مٍن أن اإلٍمان والىموى ال ىصح من ال مد إال إذا كانت ما ىٍاره   ٍ نٌ إذا كان 

 اره .مكل،ا فصار مىمٍا مرغمىه وا ىٍاره   وصار مإمنا مرغمىه وا ىٍ

وأما من رفن عنه الملم فال ٍوص  ماإلٍمان والىموى   حىي ولو حص) منه 

م ض األبٍا  الىٌ  ٌ من ال مادات   فإنه ال ٍوص  ماإلٍمان والىموى حىي .  

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

ألن الصوفٍن لهم اعىماد فٌ الم انٍن    ٍؤىٍها ا ىٍارا   ومث) مذلن الم نون ؛

كما سٍؤىٌ فٌ ممٍن الكالم   فالم نون  ذا لم ٍمن منه فٌ  نونه إٍمان وىموى 

ا ى رٍ  الولٌ مؤنه ك) مإمن ىمٌ ولٍس منمٌ  مرغمن وا ىٍار وطاعن هلل . فإذن
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 ذا ال ٍصدم علٍه ؛ ألنه لم ٍؤت اإلٍمان والىموى طاعن هلل   م)  و غاف) أو 

ون ال ٍماٍن وال ٍنكح ...إلي آ ره مما ٍؤماه الناس حىي ال ٍم وا فٌ ىصرفات م ن

 له ال ٍ ملها .

كذلن أعظم األمور وأ م المهمات و و اإلٍمان   فإنه ال ٍوص  الم نون مذلن 

  م لوم أنه إذا كان ال نون عرض له فإنه إذا مات علٍه فإن حاله علي ما كان 

 كان لم) ال نون ر ال صالحا فإنه إلي حٍن أن .  علٍه لم) ال نون   ٍ نٌ إذا 

ٍ ن فٍ ىمر ر ال صالحا   وما م د ذلن فال ٍوص  مصالح وال مغٍره   م) 

 مداٍن ال نون كنزو) الموت  فٍما) كان كذا   كان ر ال صالحا .

أما فٌ حا)  نونه   من  هن ىصرفاىه وأ ذه وعطابه البرعٌ   فإنه مرفوع 

 لم الىكلٍ  .عنه الملم   ٍ نٌ ل

لد ٍمن من الم نون أبٍا  غرٍمن وىوافم صواما من،سها   ولد ذكر الحافظ من 

ح ر فٌ ) أنما  الغمر ( أن أحد والة دمبم مر فٌ سوم   وكان فٌ الطرٍم 

ر ) من الم اذٍو   من الم انٍن   فلما مر علٍه صاح  ذا مالولٌ   فما)   ٍا 

لهذه الكلمن   ونز) وسؤ) عنه   لا)    ذا   ذا ما ف لت ال مزة ؟ فارىاع الوالٌ

الم ذوو فالن   وكانوا ٍ ىمدون فٌ الم انٍن   فؤ ذه ولم) ٍده   لا)   فكان 

 ذا الم نون رمما أىي فٌ م لس الوالٌ ومصم فٌ و هه وذان مسرور م، له ؛ 

ألنهم ٍ ىمدون أن ال نون سممه ان ذاو الروح عن الم لوم إلي ال الم   

ٍما مٍنه ومٍن الناس أنه ال عم) له ؛ ألن عمله من رمه  ) وعال ؛ .  .  فالظا ر ف

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

لهذا ٍ دلون عن اسم الم نون إلي اسم الم ذوو   ٍ نٌ الذً  ذو عمله 

لهذا ٍمولون   إذا وروحه إلي رمه   فغاو عمله عن الناس فصار من رمه ن و
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ىصر   و ٍىصر  مؤمر هللا وأبماه ذلن مما ٍىنزه ال مال  عن ظنه فضال عن 

 الٍمٍن مه   وفٌ  ذا لا) لابلهم فٌ وص  الم انٍن   

 م انٍن إال أن سر  نونهم عزٍز                     علي أموامه ٍس د ال مال  

ـ نسؤ) هللا  ) وعال إلي ٍ نٌ أن سمو ال نون    و كما) المحمن واالن ذاو 

 هللا ال افٍن . ا  ـ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف لي  ذا فمن أظهر الوالٍن و و ال ٍإدً ال،رابض ن وال ٍ ىنو 

المحارم م) لد ٍؤىٌ مما ٍنالض ذلن   لم ٍكن ألحد أن ٍمو)    ذا 

ولٌ هلل   فإن  ذا أن لم ٍكن م نونا   م) كان مىولها من غٍر 

عمله مال نون ىارة   وٍ،ٍم أ رى   و و ال   نون   أو كان ٍغٍو
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  فهو  ٍموم مال،رابض   م) ٍ ىمد أنه ال ٍ و علٍه اىماع الرسو) 

كافر   وإن كان م نونا ماطنا وظا را لد ارى،ن عنه الملم   فهذا 

وإن لم ٍكن م الما عمومن الكافرٍن   فلٍس  و مسىحما لما ٍسىحمه 

 عز و )   فال ٍ وز علي أ ) اإلٍمان والىموى من كرامن هللا

الىمدٍرٍن أن ٍ ىمد فٍه أحد أنه ولٌ هلل   ولكن له حالن فٌ إفالىه   

كان فٍها مإمنا ماهلل مىمٍا   كان له من والٍن هللا محسو ذلن   وإن 

كان له حا) فٌ إفالىه فٍه ك،ر أو ن،ام أو كان كافرا أو منافما   ثم 

والن،ام ما ٍ الو علٍه    طرأ علٍه ال نون   فهذا فٍه من الك،ر

 22) و نونه ال ٍحمط عنه ما ٍحص) منه حا) إفالىه من ك،ر أو ن،ام 

 ) . 

 

( ذكر أن بمه الم ىمدٍن فٌ الم نونٍن والم ذومٍن والمىولهٍن ما ٍحص)  22) 

لهم من نوع  وارم ال ادات سوا  كانت  وارم علمٍن مذكر أبٍا  ٍمو)   أنت 

 ا   و و م نون فٍوافم صواما . ىمو) كذا   وحص) منن كذ

أو  وارم من  هن المدرة ـ كما ذكر ـ ٍبٍر إلي أحد فٍموت   أو ٍبٍر إلي 

الما  فٍمبٌ علٍه أو ٍبٍر مإصم ه فٍنز) علٍه رغٍ  وأبماه ذلن من أنواع 

المدرة وال لم    ذه أنواع ال وارم والمىمرر أن ال وارم حصلت للكهان 

ا وحصلت للسحرة وحصلت للمب  وذٍن وللبٍاطٍن وللك،ار وحصلت أٍضن

ا للرس) واألنمٍا  .  ال وارم للمإمنٍن   وحصلت ال وارم أٍضن

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

ولهذا لسم ال لما  ال وارم إلي ثالثن ألسام من  هن من ىحص) له   ماعىمار من 

لالوا   ال وارم حصلت لألنمٍا  والرس)   فهذه ىسمي آٍات حصلت له   
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ومرا ٍن   والمسم الثانٌ   وارم ىحص) ألىماع الرس)   و ذه ىسمي كرامات   

والثالك  وارم ىحص) للمنافمٍن وال اصٍن للرس)   فهذه  وارم بٍطانٍن 

علٍهم لهم ؛ ألن هللا ال ٍكرم من لم ٍىمن رسله  هللا  ) وعال لٍست إكرام من 

 الصالة والسالم .

ا لٍس اعىمار كون المر  محموما هلل ولٍا هلل أنه ٍحص) له  ارم ؛ ألن  فإذن

 ال ارم ٍحص) للبٍاطٍن وللك،ار وللمنافمٍن والسحرة .

ا المد فٌ النظر فٍمن حص) له ال ارم   فإن حص) ال ارم لمطٍن للرس)    فإذن

 ت  ذه ال وارم كرامات .م ظم لهم   مىمن لهم فٌ الظا ر والماطن ؛ صار

وإن حصلت لمنافم عاص للرس) ممىدع أو م نون   فنمو)    ذه من البٍاطٍن 

 إلٍماع الناس فٌ ال،ىنن أو فٌ الك،ر والبرن    ذا ماعىمار .

وماعىمار آ ر فإن ال وارم را  ن من حٍك الص،ات إلي نوعٍن من الص،ات   

ني المغىنٌ ولدرىه علي البٌ  و ٌ ص،ن الغني   وص،ن المدرة . وم لوم أن غ

له   ومإغنابه  ) وعال   وإذا كان كذلن   فإن  هللا  ) وعال إنما  ٌ مؤلدار 

ا علي ص،ن الغني فمد ٍكون لحا ن من حص) له  ال ارم لل ادة إذا كان را  ن

ال ارم   فال ارم حص) له ؛ أل ) إغنابه   فهذا ٍد) علي أن من حص) له 

لم ٍحص) له ال ارم ؛ ألن ال وارم را  ن إلي  ال ارم ال ٍ،ض) علي من

 ص،ىٌ الغني وااللىدار .

فإذا كان لٍس مغنٌ ومحىاج وض ،ت ن،سه   فمد ٍكون ٍحص) له  ارم   و و 

لٍس كالولٌ الذً لم ٍحص) له ال ارم ؛ لهذا ن د أن م ض الصحامن كان .  . .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  . 

 

أكثر  وارم ممن  و أفض) منه كؤمٌ مكر وعمر   وذلن لكما) غني أمٌ مكر 

وعمر الكما) المبرً   وإفىمار ذان إلي ما ٍموً إٍمانه وٍصحح أو ٍثمت ٍمٍنه 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 ان                                                        لفضٌلة الشٌخ : صالح آل الشٌخشرح الفرقـ

 56 

  فحصو) ال ارم من حٍك  و ماعىمار ص،ات الكما) را ن إلي النمص 

مص فٌ ص،ات الكما) أو لزٍادىه فٌ فٍحص) ال ارم ل،ابدة الب ص   لرفن الن

 ص،ات الكما) .

فإذا كان ض ٍ،ا من  هن الغني   زٍد فٌ غناه مال ارم لٍموً إٍمانه وكذلن من 

 هن المدرة رمما أعطٌ لٍظهر إٍمانه كما ٍحص) للم ا دٍن فؤنه م ضهم ٍكرم 

ما ٍو و اغىنا  م عن  هللا  ) وعال مؤبٍا  ؛ ألنهم لم ٍحمموا من أمر 

 رامات   فٍكون إىٍانهم مالكرامات ؛ من أ ) عدم لدرىهم   وهللاالك

 ٍرٍد نصر دٍنه ونصر اىماع دٍنه علي أعدابه واعدا  دٍنه .

ا ىحىاج إلي مزٍد مسط فٌ م رفن أفراد ص،ات الغني وىمسٍماىها   ذه مسؤلن اٍضن

 وافراد ص،ات االلىدار والمدرة وىمسٍماىها   و ٌ ممسوطن فٌ كىو ال لم .

لممصود من  ذا   أن الم نون ال ٍ وز له أن ٍوص  مؤنه من األولٍا  ؛ ألنه ا

 لٍس ا ىٍار   ولٍس له ف ) من،سه   وإنما األولٍا   م المإمنون المىمون . أ  ـ .

 

 

 

 

 

 فصل
 

 لٌو لنولٌاء لباو خا  

  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 ان                                                        لفضٌلة الشٌخ : صالح آل الشٌخشرح الفرقـ

 58 

ولٍس ألولٍا  هللا بٌ  مىمٍزون مه عن الناس فٌ الظا ر من 

ال ٍىمٍزون ملماس دون لماس إذا كان كال ما األمور المماحات   ف

مماحا   وال محلم ب ر أو ىمصٍره أو ظ،ره   إذا كان مماحا   كما 

لٍ)   كم من صدٍم فٌ لما    وكم من زندٍم فٌ عما    م) ٍو د 

إذا لم ٍكونوا من أ ) المدع الظا رة  فٌ  مٍن أصنا  أمن محمد 

ال لم   وٍو دون فٌ أ )  وال، ور   فٍو دون فٌ أ ) المرآن وأ )

 ال هاد والسٍ    وٍو دون فٌ الى ار والصناع والزراع .

إن ربك ٌعلم  فٌ لوله ى الي    ولد ذكر هللا أصنا  أمن محمد 

أنك تقوم أدنى من ثلثً اللٌل ونصفه وثلثه وطائفة من ال الذٌن 

معك وهللا ٌقدر اللٌل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب علٌكم 

وا ما تٌسر من القرآن علم أن سٌكون منكم مرضى وآخرون فاقرؤ

ٌضربون فً األرض ٌبتغون من فضل هللا وآخرون ٌقاتلون فً 

 .[  31] المزم)    سبٌل هللا فاقرؤوا ما تٌسر منه 

وكان السل  ٍسمون أ ) الدٍن وال لم ) المرا  ( فٍد ) فٍهم ال لما  

ال،مرا    واسم الصوفٍن والنسان   ثم حدك م د ذلن اسم الصوفٍن و

    و نسمن إلي لماس الصو     ذا  و الصحٍح .

ولد لٍ)   إنه نسمن إلي ص،وة ال،مها    ولٍ)   إلي صوفن من مر 

امن أد من طام ن   لمٍلن من ال رو   كانوا ٍ رفون مالنسن   ولٍ) 

إلي أ ) الص،ن   ولٍ) إلي أ ) الص،ا    ولٍ) إلي الص،وة ولٍ) 

الممدم مٍن ٍدً هللا ى الي   و ذه ألوا) ض ٍ،ن   فإنه لو إلي الص  

كان كذلن لمٍ)   ص،ٌ أو ص،ابٌ أو ص،وً أو ص،ٌ   ولم ٍم)   

صوفٌ   وصار اسم ال،مرا    ٍ نٌ مه أ ) السلون   و ذا عر  

حادك   ولد ىنازع الناس   أٍهما أفض)   مسمي الصوفٌ أو مسمي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 ان                                                        لفضٌلة الشٌخ : صالح آل الشٌخشرح الفرقـ

 55 

ا أٍهما  أفض) الغني الباكر أو ال،مٍر ال،مٍر ؟ وٍىنازعون أٍضن

 الصامر ؟ .

و ذه المسؤلن فٍها نزاع لدٍم   مٍن ال نٍد ومٍن أمٌ ال ماس من 

عطا    ولد روً عن أحمد من حنم) فٍها رواٍىان   والصواو فٌ 

ٌا أٌها الناو إنا   ذا كله ما لاله هللا ىمارن وى الي   حٍك لا)   

ا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب

 .[  62] الح رات    عند هللا أتقاكم 

   وفٌ ) الصحٍح ( عن أمٌ  رٍرة رضٌ هللا عنه   عن النمٌ 

أنه سب)   أً الناس أفض) ؟   لا)   )) أىما م ((   لٍ) له   لٍس 

عن  ذا نسؤلن   فما)   )) ٍوس  نمٌ هللا   امن ٍ موو نمٌ هللا   

مٌ هللا   امن إمرا ٍم  لٍ) هللا ((   فمٍ) له   لٍس عن امن إسحام ن

 ذا نسؤلن   فما)   )) عن م ادن ال رو ىسؤلونٌ ؟   الناس م ادن 

كم ادن الذ و وال،ضن    ٍاركم فٌ ال ا لٍن  ٍاركم فٌ اإلسالم   

 .(  21) إذا فمهوا (( 

 فد) الكىاو والسنن أن أكرم الناس عند هللا أىما م .

ال فض) ل رمٌ علي  11  أنه لا)    سنن ( عن النمٌ وفٌ ) ال

ع مٌ   وال ل  مٌ علي عرمٌ   وال ألسود علي أمٍض   وال 

] ألمٍض علي أسود إال مالىموى   كلكم آلدم وآدم من ىراو ((      

 رواه أحمد فٌ ) المسند ( عن أمٌ نضرة   ولا) الهٍثمٌ   ر اله   ر ا) الصحٍح [ 

لا)   )) إن هللا ى الي أذ و عنكم عمٍن ال ا لٍن   أنه  وعنه أٍضا 

] وف ر ا ماآلما    الناس ر الن   مإمن ىمٌ   وفا ر بمٌ (( 

 .ال مٍن   الكمر   حدٍك صحٍح   رواه أمو داود والىرمذً   ولا)   حسن صحٍح [ 
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فمن كان من  ذه األصنا  اىمي هلل   فهو أكرم عند هللا   وإذا 

   اسىوٍا فٌ الدر ن .اسىوٍا فٌ الىموى 

 

( فهذا ال،ص) ى،رٍن علي ى رٍ  الولٌ   وبروط الوالٍن   ولد ذكرنا لكم  21) 

أن الولٌ  و ك) مإمن ىمٌ   ولٍس منٌ   فالولٌ من حص) اإلٍمان والىموى   

وم لوم أن اإلٍمان والىموى ال ٍبىرط علي أ له أن ٍكونوا علي ص،ن ما   فٌ 

فٌ اللماس   إال أن ٍكون ذلن إىٍان الحال) وىرن  المؤك) أو فٌ المبرو أو

 الحرام . فإن  ذا  و الذً   لهم أولٍا  مإمنٍن أىمٍا  .

فىمٍز األولٍا  ملماس  اص   ٍبار إلٍهم مه لٍس له أص) وىمٍز م مبك) 

 ب ور م لٍس له أص)   أما محلم الرأس أو مىكثٍره   أو ما أبمه ذلن .

  ذا كله لٍس له أص) .

ن ىمٍز م فٌ مؤكلهم أو فٌ مراكمهم أو فٌ مبارمهم ونحو ذلن    ذا كله وكذل

 لٍس له أص)   م) ٍ ىل،ون فٌ  ذه إذا كان ما ٍؤىون من المماح لهم .

أنهم ال ٍىوس ون فٌ المماحات   ٍ نٌ لٍس  هللا  ) وعال ن م   من ص،ن أولٍا  

.  .  .  ال تمدن  وله   نهي نمٍه عن ذلن مم هللا  ) وعال ك) مماح ٍؤىونه ؛ ألن 

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

عٌنٌك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحٌاة الدنٌا لنفتنهم فٌه ورزق ربك 

فذكر أن من النظر إلي ما مىن مه الناس من ز رة الحٍاة الدنٍا   ،  خٌر وأبقى 

عن مد ال ٍن إلي ك) المماحات مهذه  لن الدنٍا   ولد نهي النمٌ إن  ذا من عا 

 اآلٍات   وأن رزم هللا  ٍر وأممي   ٍ نٌ فٌ اآل رة .

و ذا ٍد) علي أن من ص،ن ال ماد ومن ص،ن أولٍا  هللا الذٍن كملوا اإلٍمان 

والىموى أنهم ال ٍىوس ون فٌ المماحات   فرمما كان البٌ  مماحا وىرن ؛ ألن 
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نوع ى لم مالدنٍا   لكن من  هن األمور الظا رة ال ٍ ىل،ون عن غٍر م إال  فٍه

 فٍما ٍكون فٍه نوع  رم للمرو ة ودنا ة أو أبماه ذلن فإنهم ٍىنز ون عنه .

فٌ م لسه فٍسؤلون   أٍكم محمد ؛ ألنه لم ٍكن  ولهذا كان الناس ٍؤىون النمٌ 

اس أو مبارة ونحو ذلن علٍه علٍه الصالة والسالم ٍىمٍز عنهم ممكان أو ملم

 الصالة والسالم .

وأما إحداك م ض األلمسن ل اصن من الناس فإنما حدك المابن الثانٍن   كما حدك 

أنه للصوفٍن لماس  اص   ٍ نٌ للز اد أو لل،مرا    كما حدك فٌ المابن الثامنن 

) أن ٍ ص آ) المٍت ملماس أ ضر ٍ  لونه علي أكىافهم أو م مامن  ضرا  لٍد

 هللا  ) وعال الناس علي أن  ذا من آ) المٍت   حىي ٍ طوه حمه الذً أو مه 

 لهم .

 ذه كلها أمور حادثن   ف لم منه أن الصالحٍن واألولٍا  والمىمٍن لٍس لهم لماس 

 اص   فمن منن م ض األبٍا  ؛ أل ) أنها لٍست ملماس األولٍا  فذ ا من  نس 

مال  هللا  ) وعال ذلن مدعن ولوال علي  المحدثٍن فٌ الدٍن   فإن اعىمد صار

علم   و ذا له أصنا  بىي لد ٍمن فٍها الناس من حٍك ال ٍب رون فٍرون مثال 

 أن م ض األلوان ىناسو   وم ض األلوان ال ىناسو   وأن م ض 

  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  . 

 

 ن م ض الغىر ال ىناسو وأبماه  ذه . الغىر ىناسو وأ

و ذا   إذا كان من  هن الرأً   فهذا ال أص) له أما إذا كان من  هن الىرن 

مبامهن ال،سام   فإن  ذا مطلوو   فإن األولٍا  والصالحٍن ال ٍلمسون لماسا 

ٍبامهون فٍه لماس ال،سام   وإن كان مماحا . وال ٍ ملون عمال ٍبامهون فٍه 

 كان مسىحما   م)  رمما ىركوه لىرن المبامهن . ال،سام ولو

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 ان                                                        لفضٌلة الشٌخ : صالح آل الشٌخشرح الفرقـ

 55 

ولد ذكر الحافظ امن عمد المر   رحمه هللا فٌ الىمهٍد   حٍنما أىي لمٍان حا) 

فٌ ب ره وأنه علٍه الصالة والسالم كانت له  من ىضرو أنصا  أذنٍه  النمٌ 

   وكان له غدابر   ٍ نٌ ب ر طوٍ)   رمما   له غدابر   لا) وكان علي  ذا

ال لما    حىي نبؤ فٌ فسمن ال ند أنهم ٍى ذون الب ر للزٍنن عند أ ) ال،سم 

والم ون   فلما باع ذلن فٍهم ىرن ال لما  إكرام الب ر وىرمٍىه وا ىاروا لصه 

   م افن ل،سمن ال ند   و ذا أص) م رو  .

ولد باع فٌ األزمنن المىؤ رة أنه ٍكون من ص،ن أ ) ال،سم أو من ص،ن أ ) 

الطاعن أن لهم كذا وكذا من األحوا)   فهذه وإن كانت مماحن فىىرن إذا عدم 

 كانت ممٍزة لهم  ذا ٍىمٍز مه الصالحون ال حرج فٌ ذلن .

أما أن ٍ ىمد بٌ  عن المماحات الزما أل ) الصالح   أو ٍ ىمد فٌ م ض 

المماحات أنه ال ٍ وز أل ) الصالح دون سمو برعٌ من مبامهن   ونحو ذلن 

هللا  ) ا ال ٍسوغ م) أن أولٍا  هللا  م المإمنون المىمون   كما وص،هم   فهذ

مؤنهم من  مٍن ال،بات   فمنهم ال امد   ومنهم ال الم   ومنهم الىا ر   وعال 

هللا  ) ومنهم الغازً فٌ سمٍ) هللا   وأبماه  إال  فٌ أصنا  األمن كما لا) 

ك تقوم أدنى من ثلثً اللٌل و إن ربك ٌعلم إن فٌ آ ر سورة المزم)    وعال 

اآلٍن فذكر فٍها أصنا  الناس   وأن منهم الذٍن ٍضرمون .  .  .    نصفه وثلثه 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

فٌ األرض ٍمىغون من فض) هللا  وأن منهم من ٍماى) فٌ سمٍ) هللا   و ذا ٍ م 

 ثٍرة.أنواعا ك

أما ل،ظ الصوفٍن   ول،ظ ال،مرا    فهذان ل،ظان حدثان من  هن   وسم المى مدون 

 والز اد مذلن .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 ان                                                        لفضٌلة الشٌخ : صالح آل الشٌخشرح الفرقـ

 55 

وذكر عدة ألوا) فٌ الصوفٍن وفٌ ابىمالها   والصوفٍن ذكر أن الصحٍح منها 

أنها نسمن إلي الصو    ولمس الصو  فٌ الصٍ  والبىا    الصو  ال بن 

ا   ولذلن صار سمن لهم   أنهم ال ٍلمسون الرلٍم ٍد) علي م د عن الىلذذ مالدنٍ

من الثٍاو وال المطن وال الكىان وأبماه ذلن من الثٍاو الناعمن ؛ ألن فٍها نوع 

 ىلذذ ونوع إلما) علي الدنٍا .

كان ٍلمس من الثٍاو ما  و ذا البن فٌ أصله  روج عن السنن ؛ ألن النمٌ 

المبركٍن فٌ  ٍبىهم الظا رة أو  رت عادة لومه ملمسه ما لم ٍكن مما ٍ ص 

ٍ ص أ ) الكىاو فٌ  ٍبىهم الظا رة   فلمس علٍه الصالة والسالم اإلزار 

والردا  ولمس الممٍص والسراوٍالت ولمس ال مابم   ولمس الصو  ولمس ال ز 

 ولمس الكىان ولمس المطن ..ونحو ذلن .

 أنه مدعن .و ذا ٍد) علي أن الىزام لمس ال بن من الثٍاو أل ) الصالح 

لا)   الصحٍح أنهم نسموا إلي الصو    فمٍ) لهم صوفٍن   نسمن إلي لمس 

 الصو    و ذا أر ح الموا)   كما ذكر .

ومن األلوا) أٍضا فٌ نسمىهم الىٌ لم ٍذكر ا   أنهم منسمون إلي كلمن ٍونانٍن   

ان  ٌ كلمن ) صوفٍا ( فهم صوفٍن نسمن إلي صوفٍا   و إال   م مىنسكن الٍون

 الذٍن ٍطلمون الحكمن .

 فال،لس،ن ) فال صوفٍا ( ىر مىها مال رمٍن ىكون مالسٍن   وىكون مالصاد .

 . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

وإذا عر  الىارٍا ظهور  إال  الصوفٍن فٌ مالد اإلسالم   عرفت أنه  ا  من 

فإن اىصا) من ال علم عنده من المىز دة مالنصارى   وانمطاع  هن النصارى   

أولبن من النصارى فٌ م امد م   لٍست الكنابس فٌ األدٍرة  ارج المالد 

الم مورة    ارج المدن أنبؤ  ذا المذ و    أو  ذه الطرٍمن الصوفٍن كما  و 
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فٍن ظا ر من كىاو الدٍارات للبامبىٌ وغٍره مما  و م رو  فٌ ىارٍا الصو

  ٍ نٌ أنهم ـ ٍ نٌ الصوفٍن ـ أنهم أ ) اإلبرام أو أ ) الحكمن اإلبرام 

 الروحٌ أو أ ) الحكمن السلوكٍن .

  ذا لو) نصره أٍضا طاب،ن من ال لما  . أ  ـ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ول،ظ ال،مر فٌ البرع   ٍراد مه ال،مر من الما)   ٍراد مه فمر 

نما الصدقات للفقراء إ الم لوم إلي  المه   كما لا) ى الي   

 [  11] الىومن    والمساكٌن 

ولد [  6] فاطر    ٌا أٌها الناو أنتم الفقراء إلى هللا  ولا) ى الي   

مدح هللا ى الي فٌ المرآن صن،ٍن من ال،مرا    أ ) الصدلات   

 وأ ) ال،ا .

للفقراء الذٌن أحصروا فً سبٌل هللا ال  فما) فٌ الصن  األو)   

ون ضربا فً األرض ٌحسبهم الجاهل أينٌاء من التفف ٌستطٌع

 .[  312] الممرة    تعرفهم بسٌماهم ال ٌسألون الناو إلحافاً 
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للفقراء المهاجرٌن  ولا) الصن  الثانٌ   و م أفض) الصن،ٍن   

الذٌن أخرجوا من دٌارهم من دٌارهم وأموالهم ٌبتغون فضص من 

 . [  2] الحبر     هم الصادقون هللا ورضوانا وٌنصرون هللا ورسوله 

و ذه ص،ن المها رٍن الذٍن   روا السٍبات   و ا دوا أعدا  هللا 

ا وظا را   كما لا) النمٌ    )) المإمن من أمنه الناس علي  ماطنن

] رواه أحمد والىرمذً   ولا)   حسن   ورواه امن ما ه   دمابهم وأموالهم (( 

سلم المسلمون من لسانه وٍده       و)) المسلم منور اله ثمات [ 

     )) ] رواه الم ارً ومسلم [ والمها ر من   ر ما نهي هللا عنه (( 

] رواه الىرمذً   وأحمد   والم ا د من  ا د ن،سه فٌ ذات هللا (( 

 والطمرانٌ   لا) ال البٌ   حدٍك حسن [ 

 وأما الحدٍك الذً ٍروٍه م ضهم   أنه لا) فٌ غزوة ىمون       ))

ر  نا من ال هاد األصغر إلي ال هاد األكمر (( فال أص) له   ولم 

] لا) الحافظ ال رالٌ   وأف اله  ٍروه أحد من أ ) الم رفن مؤلوا) النمٌ 

رواه المٍهمٌ مسند ض ٍ  عن  لمر   ولا) الحافظ من ح ر    و من كالم إمرا ٍم من عٍلن 

 ]. 

ض) ما ىطوع مه و هاد الك،ار من أعظم األعما)   م)  و أف

ال ٌستوي القاعدون من المؤمنٌن يٌر  اإلنسان   لا) هللا ى الي   

أولً الضرر والمجاهدون فً سبٌل هللا بأموالهم وأنفسهم فضل 

هللا المجاهدٌن بأموالهم وأنفسهم على القاعدٌن درجة وكص وعد 

]   هللا الحسنى وفضل هللا المجاهدٌن على القاعدٌن أجرا عظٌما 

أجعلتم سقاٌة الحاج وعمارة المسجد    ولا) ى الي   [  32سا    الن

الحرام كمن آمن باهلل والٌوم ا خر وجاهد فً سبٌل هللا ال 

ٌستوون عند هللا وهللا ال ٌهدي القوم الظالمٌن الذٌن آمنوا 
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وهاجروا وجاهدوا فً سبٌل هللا بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة 

ن ٌبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان عند هللا وأولئك هم الفائزو

وجنات لهم فٌها نعٌم مقٌم خالدٌن فٌها أبدا إن هللا عنده أجر عظٌم 

     [  33ـ  63] الىومن. 

وثمت فٌ ) الصحٍح ( وغٍره عن الن مان من مبٍر   رضٌ هللا 

  فما) ر )   ما أمالٌ إال أعم) عمال  عنه لا)   كنت عند النمٌ 

أسمٌ الحاج   ولا) آ ر   ما أمالٌ أن أعم) عمال م د اإسالم إال أن 

م د اإلسالم إى أن أعمر المس د الحرام   ولا) علٌ امن أمٌ طالو 

  ال هاد فٌ سمٍ) هللا أفض) مما ذكرىما   فما) عمر   ال ىرف وا 

لكن إذا لضٍت الصالة سؤلىه    أصواىكم عند منمر رسو) هللا 

 فسؤله فؤنز) هللا .

ٍن ( عن عمد هللا من مس ود   رضٌ هللا عنه   لا) وفٌ ) الصحٍح

  للت ٍا رسو) هللا أً األعما) أفض) عند هللا عز و ) ؟   لا)   

)) الصالة علي ولىها ((   للت   ثم أً ؟   لا)   )) مر الوالدٍن (( 

  للت   ثم أً ؟   لا)   )) ال هاد فٌ سمٍ) هللا ((   لا) حدثنٌ 

 سىزدىه لزادنٌ .ولو ا مهن رسو) هللا 

أن سب)   أً األعما) أفض) ؟   لا)    وفٌ ) الصحٍحٍن ( عنه 

)) إٍمان ماهلل   و هاد فٌ سمٍله ((   لٍ)   ثم ماذا ؟   لا)    )) 

 حج ممرور (( .

  ٍا رسو) هللا    وفٌ ) الصحٍحٍن ( أن ر ال لا) لرسو) هللا 

)) ال ىسىطٍ ه ((  أ مرنٌ م م) ٍ د) ال هاد فٌ سمٍ) هللا   لا)  

أو )) ال ىطٍمه ((   لا)   فؤ مرنٌ مه   لا)   ))  ) ىسىطٍن إذا 

 .(  21)  ر ت م ا دا أن ىصوم وال ى،طر   وىموم وال ى،ىر ؟ (( 
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  أنه وصاه  وفٌ ) السنن ( عن م اذ رضٌ هللا عنه   عن النمٌ 

وأىمن  لما م ثه إلي الٍمن   فما)   )) ٍا م اذ اىم هللا حٍثما كنت

] رواه السٍبن الحسنن ىمحها   و الم الناس م لم حسن ((         

 . عن م اذ وأمٌ  رٍرة   وأمٌ ذر   ولا) حسن صحٍح [  6322الىرمذً 

ولا)   )) ٍا م اذ إنٌ ألحمن   فال ىدع أن ىمو) فٌ دمر ك) صالة 

]   اللهم اعنٌ علي ذكرن وبكرن وحسن عمادىن ((               

  ولا) له و و ردٍ،ه   )) ٍا م اذ أمو داود   والنسابٌ   وسنده صحٍح [ رواه 

أىدرً ما حم هللا علي عماده ؟ (( للت   هللا ورسوله أعلم   لا)   

)) حمه علٍهم أن ٍ مدوه وال ٍبركوا مه بٍبا   أىدرً ما حم ال ماد 

حمهم علي هللا إذا ف لوا ذلن ؟ (( للت   هللا ورسوله أعلم   لا)   )) 

 .] رواه البٍ ان [ علٍه أال ٍ ذمهم (( 

ولا) أٍضا لم اذ   )) رأس األمر اإلسالم   وعموده الصالة   

وذروة سنامه ال هاد فٌ سمٍ) هللا ((   ولا)   )) ٍا م اذ أال أ مرن 

مؤمواو المر ؟   الصوم  نن   والصدلن ىط،ا ال طٍبن   ةكما ٍط،ا 

تتجافى  و  اللٍ) ((   ثم لرأ   الما  النار   ولٍام الر ) فٌ  

جنوبهم عن المضاجع ٌدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم 

ٌنفقون فص تعلم نفو ما أخفً لهم من قرة أعٌن جزاء بما كانوا 

  ثم لا)   )) ٍا م اذ إال أ مرن مما  و [  61ـ  61] الس دة     ٌعلمون 

نن  ذا (( فؤ ذ أملن لن من ذلن ؟   فما)   )) امسن علٍن لسا

ملسانه   لا)   ٍا رسو) هللا وإنا لمإا ذون مما نىكلم مه ؟   فما)   

)) ثكلىن أمن ٍا م اذ   و ) ٍكو الناس فٌ النار علي منا ر م إال 

] رواه الىرمذً   ولا)   حدٍك حسن صحٍح   ولد ىكلم علٍه حصابد ألسنىهم (( 

 لحكم ( فلٍرا ن [ الحافظ امن ر و الحنملٌ فٌ)   امن ال لوم وا
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(  ذه األحادٍك الىٌ ذكر فٍها مٍان  صا) أ ) اإلٍمان والىموى   وأن  21) 

 .هللا  ) وعال من أىي مهذه ال صا) فهو أحو إلي 

وم لوم أن من ٍسمون مال،مرا  فٌ المالد الىٌ ىنىبر فٍها الصوفٍن أو المىصوفن 

عما) وٍلزمون م السهم فٌ أنهم ٍىركون ال هاد فٌ سمٍ) هللا وٍنمط ون عن األ

مسا د م أو ٍلزمون الذكر أو ٍلىزمون المٍوت وال ٍ ملون من األعما) الصالحن 

فٌ سنىه من حا) أ ) اإلٍمان  فٌ كىامه أو مٍنه النمٌ  هللا  ) وعال ما ذكر 

والىموى   ف لم منه أنهم ٍ،وىهم بٌ  كثٍر من الطاعات   فمن أىي مهذه 

 ه ولو كانوا منمط ٍن .الطاعات فإنه أفض) من

فإن اإلٍمان ٍزٍد وٍنمص   ٍزٍد مالطاعن وٍنمص مالم صٍن   فكلما كان المر  

 .هللا  ) وعال أكثر طاعن هلل كلما كان ألرو وأعظم وأكرم عند 

لهذا لٍس من ص،ن األولٍا  االنمطاع عن م الطن الناس   ولٍس من ص،ن 

 ومها   وٍىركون  هاد األعدا  األولٍا  أنهم ٍلىزمون المحك عن الن،س وعٍ

  .  .  . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

 مؤصنا  األعدا  .

 م الذٍن ٍمثلون األوامر حٍك و مت علٍهم أو حٍك  هللا  ) وعال م) أولٍا   

ام ممام ىو هت   فإذا كان الممام ممام إصالح للن،س   أصلحو ا   وإذا كان المم

ىرن للحرام ىركوه   وإذا كان الممام ممام  هاد  ا دوا   وإذا كان الممام ممام 

دعوة دعوا   وإذا كان الممام ممام أمر ونهٌ أمروا ونهوا   ك) ذلن لىحصٍ) ما 

 أمر هللا  ) وعال .

أما من ٍىرن  ذه األبٍا    وٍلىزم الذكر الطوٍ)   وٍلىزم ال مادة الطوٍلن 

طوٍلن   وٍىرن وا مات برعٍن كثٍرة    ذا لٍس مؤفض) ممن ٍموم والصالة ال
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علٍه حسو  هللا  ) وعال موا مات  هنا حٍك و مت   فٍموم مك) ما أو و 

 طالىه . أ  ـ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أنه لا)   )) من كان  وى،سٍر  ذا ما ثمت فٌ ) الصحٍحٍن ( عنه 

فالىكلم مال ٍر  ٍإمن ماهلل والٍوم اآل ر فلٍم)  ٍرا أو لٍصمت ((

 ٍر من السكوت عنه   والصمت عن البر  ٍر من الىكلم مه   فؤما 

الصمت الدابم فمدعن منهٌ عنها   وكذلن االمىناع عن أك) ال مز 

واللحم وبرو الما    فذلن من المدع المذمومن أٍضا   كما ثمت فٌ 

 ) صحٍح الم ارً ( عن امن عماس   رضٌ هللا عنهما أن النمٌ 

ر ال لابما فٌ البمس   فما)   )) ما   ذا ؟ ((   فمالوا   أمو رأى 

إسرابٍ) نذر أن ٍموم فٌ البمس   وال ٍسىظ)   وال ٍىكلم   وٍصوم 

  )) مروه فلٍ لس   ولٍسىظ)   ولٍىكلم   ولٍىم    فما) النمٌ 

 صومه (( .
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وثمت فٌ ) الصحٍحٍن ( عن أنس أن ر اال سؤلوا عن عمادة 

؟    فكؤنهم ىمالو ا   فمالوا    وأٍنا مث) رسو) هللا    رسو) هللا 

ثم لا) أحد م   أما أنا فؤصوم وال أفطر   ولا) اآل ر   أما أنا 

فؤلوم وال أنام   ولا) اآل ر   أما أنا فال آك) اللحم   ولا) اآل ر   

 أما أنا فال أىزوج النسا  .

ا وكذا   ولكنٌ   )) ما ما) ر ا) ٍمو) أحد م كذ فما) رسو) هللا 

أصوم وأفطر   وألوم وأنام وآك) اللحم   وأىزوج النسا    فمن 

رغو عن سنىٌ فلٍس منٌ (( أً سلن غٍر ا ظانا أن غٍر ا  ٍر 

 منها .

ومن  فمن كان كذلن فهو مرئ من هللا ورسوله   لا) ى الي   

م) ٍ و [    621] الممرة    ٌريب عن ملة إبراهٌم إال من سفه نفسه 

لي ك) مسلم أن ٍ ىمد أن  ٍر الكالم كالم هللا   و ٍر الهدً  دً ع

 . محمد 

  أنه كان ٍ طو مذلن ك) ] صحٍح مسلم [ كما ثمت فٌ ) الصحٍح (  

 .(  22) ٍوم  م ن  

 

  لٍس لهم وص  هللا  ) وعال (  ذا ىىمه لما سمم فٌ مٍان أن أولٍا   22) 

علٍهم    هللا  ) وعال ما أو و غٍر اإلٍمان والىموى والس ٌ فٌ ىكمٍ) 

 واالمى اد عما نهي مامىثا) األوامر وا ىناو النوا ٌ .

وأن  إال  لهم ص،ات مى ددة   فؤكرمهم عند هللا أىما م   وأعال م منزلن عند 

  فلٍسوا  أمثلهم وأكثر م امىثاال لبرعه ودٍنه وسنن رسوله  هللا  ) وعال 

مر أو ماسم الصوفٌ أو ماسم ال الم أو ماسم ماالسم ٍكونون أولٍا    ماسم ال،

 المحدك أو ماسم المإل  أو ماسم كذا   ٍكونون أولٍا  .
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مالطاعات الوا من والمسىحمن    هللا  ) وعال وإنما ٍكونون أولٍا  مىمرمهم إلي 

 ذه ص،ىهم .  أ  ـ  عنه   ونهي عنه رسوله  هللا  ) وعال وامى اد م عما نهي 

. 
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