
 
 

 شرح الفرقـان                                                        لفضيلة الشيخ : صالح آل الشيخ

 496 

 فصل 

 

إلى  جميىا اس ىا ىالجىن    ىمما يجب أن يعلم أن هللا بعث محمدا 

ىأتباهىي    فلم يبق إ سى  ى  ج ى  إ  ىجىب هليىي اسيمىان بمحمىد 

فعليي أن يصىدهي فيمىا انبى    ىيهيعىي فيمىا أمى    ىمىن هامى  هليىي 

الحجة ب سالتي فلم يؤمن بىي   فوىى فىاف    سىىان فىان إ سىيا أى ج يىا 

بعىث إل  الثقلين باتفىاق المسىلمين   ىهىد اسىتمع  الجىن م ىمحمد 

يصىل  بصصىحابي  للق آن   ىىلىا إل  هىموم م ذ ين لما فان ال ب  

بىىبهن  نلىىة   لمىىا  جىىا مىىن الهىىاهللا    ىأنبىى ق هللا بىىذل  فىى  القىى آن 

وإذ صرررف ا إليررر  فررر نررن الوررن يررر نلون ال رررآن فلنررا  بقىلىىي   

ولوا إلى قرونم  ن رذرين قرالوا يرا حضروه قالوا أ ص وا فلنا قضي 

قون را إ را ررنل ا ب اأرا أ ر ل نررن ألرص نوررى نصرصقا لنرا أرين يصيرر  

يمررصإ إلررى الحرر  وإلررى قريرر  نررر  ي  يررا قون ررا أويأرروا صا رري   

وآن رروا أرر  يلفررر لبرر  نررن ذ رروأب  ويورررب  نررن  ررذا  ألرري  ونررن   

اء يو  صا ي   فليس أنلو  في األرض وليس ل  نن صو ر  أولير

 .[  26ـ  62] األحقا     أولئر في ضالل نأين 

قررل أوحرري إلرري أ رر  اررر ن   فررر نررن  ىأ ىى هللا هللا تعىىال  بعىىد ذلىى    

الون ف الوا إ ا رنل ا قرا را  وأرا يمرصإ إلرى الرشرص فبن را أر  ولرن 

 شرر أرأ ا أحصا وأ    لالى وص رأ ا نا ا خذ صاحأة و  ولصا وا   

ققا وأ ررا ن  ررا أن لررن   ررول ا  ررس برران ي ررول رررفيم ا  لررى   شرر

والون  لى   بذأا وأ   بان روال نن األ س يلوذون أرورال نرن 

أي السىفيي م ىا فى  أ وى  هىىل  [  2ـ  1] الجىن    الون ف اصوه  ره را 

 العلمان .
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ىهىىاهللا فىى  ويىى  ىاحىىد مىىن السىىل    فىىان ال جىىهللا مىىن اس ىىا إذا  ىى هللا 

من ش  سىفوان هىمىي   فلمىا  بالىادي   هاهللا   أهىذ بع يم هذا الىادي

اسىىتثاث  اس ىىا ىالجىىن   ا داد  الجىىن هثيا ىىا ىففىى ا   فمىىا هىىاهللا 

وأ رر  برران روررال نررن ا  ررس يلرروذون أروررال نررن الوررن  تعىىال    

فرر اصوه  ره ررا وأ مرر  ن رروا بنررا ن  رر   أن لررن يألرر    أحررصا وأ ررا 

   ] الجىن         لنر ا الرناء فووص اها نلئت حررا شصيصا وشرمأا 

  ىفا   الشياهين ت م  بالشوب هبهللا أن ي ى هللا القى آن   لفىن [  7ـ  2

فىىا ىا أحيا ىىا يسىىت هىن السىىما هبىىهللا أن يصىىهللا الشىىواب أحىىدهم   فلمىىا 

ملهللا  السىمان ح سىا شىديدا ىشىوبا   ىصىا   الشىوب  بعث محمد 

وأ ررا ب ررا   لررص ن مررا  م صىىدل لوىىم هبىىهللا أن يسىىمعىا   فمىىا هىىالىا   

[  9] الجىن    ن  اآلن يوـص ل  شمـاأا  رصرصا ن ا ـص للرن  فنن ير 

ونرا    لرت أر  الشرياقين ونررا    ىهىاهللا تعىال  فى  ا يىة األنىى     

] الشىع ان    ي ألي لم  ونا يرر قيلون إ مر   رن الررن  لنل ولرون 

وأ را    رصرإ أشرر أريرص أنرن فري األرض أو    هىالىا   [  616ـ  612

الحون ون ا صون ذلرر ب را قرائر  أراص أم  رأم  رشصا وأ ا ن ا الص

  أي هلى  مىذاهب شىت    فمىا هىاهللا العلمىان   [  11ـ  12] الجن    قصصا 

 م وم المسلم ىالمش     ىاليوىدي ىال ص ا     ىالس   ىالبىد    

[  16] الجىن    إ ا ن  ا أن لن  لو    في األرض ولن  لو ه هرأرا 

مىا فى  األ   ى  إن ه بىىا   أنب ىا أ وم   يعج ى ي     إن أهىا

وإ ا لنا رنل ا المصى آن را أر  فنرن يربنن أرأر  فرال يخرا   م ي   

 11ـ  12] الجن    أخرا و  ره ا وأ ا ن ا النرلنون ونن ال ارقون 

   أي ال المىن .[ 
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فنرن أررل  فاولئرر  يقاهللا   أهسه إذا هدهللا   ىهسه إذا جا  ىا لىم   

ا وا لومر   حقأرا وأن لرو ارر  انوا  حروا رشصا وأنا ال ارقون فبر

 لررى القري ررة ألررر ي اه  نرراء تررصقا ل ف رر م  فيرر  ونررن يلرررض  ررن 

ذبررر رأرر  يرررلب   ررذاأا صررلصا وان النررراوص ع فررال  ررص وا نرر    

أحررصا وأ رر  لنررا قررا   أررص   يررص وه برراصوا يبو ررون  ليرر  لأررصا   قررل 

ضررا و   ت نا أص رو رأري و  أشررر أر  أحرصا قرل إ ري   انلرر لبر 

]  رشصا قل إ ي لن يوير ي نن   أحص ولن أوص نن صو ر  نل حرصا 

إ  أالتا نرن   ورررا    ونرن    أي ملجص ىمعاذا [  66ـ  11الجن   

يلص   وررول  فإن ل   ار وم   خالصين فيما أأرصا ح رى إذا رأوا 

ـى  62] الجىن    نا يو صون فريللنون نن أضل   اصرا واقرل  رصصا 

61  ]. 

ىآم ىىا بىي   ىهىم جىن  ثم لما سمع  الجن الق آن أتىىا هلى  ال بى  

 صيبين   فما ثب  ف  ) الصحيح ( من حديث ابن مسىعىد   ى ى  

فأرر إ آ ء  أ ىىي هىى أ هلىىيوم سىىى ل ) الىى حمن (   ىفىىان إذا هىىاهللا   

  هىىالىا   ى  بشىى ن مىىن آ هللاىى   ب ىىا [  12] الىى حمن    رأبنررا  بررذأان 

 .] أن جي ابن ج ي    ى جاهللا إس ادق ثقا  [ ل  الحمد  فذب   ف

  سىصلىق الى اد لوىم ىلىدىابوم   فقىاهللا   )) لفىم  ىلما اجتمعىا بىال ب  

فهللا ه م ذف  اسم هللا هليي تجدى ي أىف  ما يفىن لحما   ىفىهللا بعى ل 

هلىىى  لىىىدىابفم ((   هىىىاهللا ال بىىى    )) فىىىف تسىىىت جىا بومىىىا ف  ومىىىا  اد 

ىهذا ال و  ه ي أن جي أحمد ىمسلم هن ابن مسعىد [    ]إنىا فم من الجن (( 

من ىجىق متعددل   ىبىذل  احىتا العلمىان هلى  ال وى  هىن ا سىت جان 

بذل    ىهالىا   ف ذا م ا مىن ا سىت جان بمىا للجىن ىلىدىابوم فمىا أهىد 

 لإل ا ىلدىابوم من الهعام ىالعل  أىل  ىأح  
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أه ىم هىد ا ه ىد هللا  أ سهللا إل  جميا اس ا ىالجن   ىهذا ىمحمد 

تعال  من فىن الجن سن ىا لسليمان هليي السفم   ف  وم سن ىا لىي 

أ سىهللا إلىيوم يىصم هم بمىا أمى   يتص   فيوم بحفم المل    ىمحمىد 

هللا بي ى سىلي ؛ أل ي هبد هللا ى سىلي   ىم  لة العبد ال سىىهللا فىىق 

 م  لة ال ب  المل  .

جمىىىا    ىأمىىىا مؤم ىىىىهم ىففىىىا  الجىىىن يىىىدنلىن ال ىىىا  بىىىال   ىاس

فجموى  العلمان هل  أ وم يدنلىن الج ة   ىجموى  العلمان هلى  أن 

ال سهللا من اس ا   ىلم يبعث مىن الجىن  سىىهللا   لفىن مى وم ال ىذ    

 ىهذق المساهللاهللا لبسهوا مىضا آن  .

 ىالمقصىد ه ا أن الجن ما اس ا هل  أحىاهللا   

ى سىلي من هبىادل هللا  فمن فان من اس ا يصم  الجن بما أم  هللا بي

ىحدق ىهاهة  بيي   ىيصم  اس ا بىذل    فوىذا مىن أفضىهللا أىليىان هللا 

 ى ىابي . تعال    ىهى ف  ذل  من نلفان ال سىهللا 

ىمىىن فىىان يسىىتعمهللا الجىىن فىى  أمىىى  مباحىىة لىىي   فوىىى فمىىن اسىىتعمهللا 

اس ىىا فىى  أمىىى  مباحىىة لىىي   ىهىىذا فىىان يىىصم هم بمىىا يجىىب هلىىيوم   

هليوم   ىيستعملوم ف  مباحىا  لىي فيفىىن بم  لىة  ىي واهم هما ح م

 الملى  الذين يفعلىن مثهللا ذل  .

هىىذا إذا هىىد  أ ىىي مىىن أىليىىان هللا تعىىال    فثايتىىي أن يفىىىن فىى  همىىىم 

أىليىىان هللا تعىىال    مثىىهللا ال بىى  الملىى  مىىا العبىىد ال سىىىهللا   فسىىليمان 

ىيىس  مىا إبى اهيم ىمىسى  ىهيسى  ىمحمىد صىلىا  هللا ىسىفمي 

 م أجمعين .هليو

ىمن فان يستعمهللا الجن فيما ي و  هللا ه ي ى سىلي   إما فى  الشى   

 ىإما ف  هتهللا معصىم الدم  أى ف  العدىان هليوم بثي  القتهللا 
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فتم يضي ىإ سىاهللاي العلىم   ىويى  ذلى    ىإمىا الفاحشىة   فجلىب مىن 

يهلب فيي الفاحشة   فوذا هد استعان بوم هل  اسثم ىالعدىان   ثم إن 

ن بوم هل  الفف  فوى فاف    ىإن اسىتعان بوىم هلى  المعاصى  استعا

 فوى ها    إما فاسق   ىإما مذ ب وي  فاسق .

ىإن لىىم يفىىن تىىام العلىىم بالشىى يعة فاسىىتعان بوىىم   فيمىىا ي ىىن أ ىىي مىىن 

الف اما    مثهللا أن يستعين بوم هلى  الحىا   أى أن يهيى ىا بىي ه ىد 

  يحا الحىا الشى ه  السما  البده    أى أن يحملىق إل  ه فا  ى

الذي أم  هللا بي ى سىلي   ىأن يحملىق من مدي ة إل  مدي ىة   ى حىى 

 . (  77) ذل    فوذا مث ى  هد مف ىا بي 

 

( هىىذا الفصىىهللا ذفىى  فيىىي شىىيم اسسىىفم  حمىىي هللا أحىىىاهللا الجىىن مىىن جوىىة  77) 

 التفليىى    ىمىىن جوىىة ال بىىىل   ىمىىن جوىىة اسىىتجابتوم ل بي ىىا محمىىد هليىىي الصىىفل

فيوم من ه آن يتل    ىمن جوىة هفهىة اس ىا  هللا جهللا ىهف ىالسفم   ىما أ  هللا 

 بالجن .

ىسبب هذا الفصهللا أن هاهللافة من الذين يىدهىن الى يىة   يقىلىىن    سىتندم الجىن 

فيمىىا ي فع ىىا   ىهىىذا فىىان فثيىى  ؛ أل ىىي يفىىىن لإل ىىا ىلىى  مىىن الجىىن يسىىاهدق هلىى  

ذين يعي ىن أصحاب النىا ق   بهللا يعي ىىن أمى ق   ىالجن فما ذف  سابقا   هم ال

من يدهىن الى ية من أههللا البد  ىالفجى  ىالش فيا    يعي ى وم هلى  النىىا ق 

 ىيفعلىن بوم أشيان حت  يثىىا ال اا بوم .

ىالمقصىد من هذا الفصهللا   هى أن هفهة اس ا بالجن مبي ىة فى  الفتىاب ىالسى ة 

يما ي ىن أ ي ي فا   فال ب  هليىي الصىفل   ىأ وا ليس  مت ىفة  جتواد ال اا   ف

ىالسىىفم مبعىىىث إلىى  الثقلىىين الجىىن ىاس ىىا بعامىىة   ىهىىذق البعثىىة مع اهىىا أ وىىم 

 يؤم ىن ىي وىن ىأن التفلي  الذي هل  اس ا   تفلي  هل  الجن   ىأن 
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 لجن ليسىا بنا جين هن ش يعة محمد هليي الصفل ىالسفم .ا

ف ًذا ما يفىن بدهة ف  حق اس ا   هى بدهة ف  حىق الج ى    ىمىا يفىىن ىسىيلة 

إل  الش   ف  حق اس ا   يفىىن ىسىيلة إلى  الشى   فى  حىق الجىن   ىمىا فىان 

شىى فا فىى  حىىق اس ىىا   يفىىىن شىى فا فىى  حىىق الجىىن   ىلوىىذا فىىان السىىاح  الىىذي 

تندم الجن فان فاف ا ؛ أل ي استعان بوىم فى  أمىى ا أشى   فيوىا ىأىلهللاى  دهىىل يس

إلىى  الشىى     فصىىا ىا هىىم ففىىا ا   ىصىىا  السىىاح  أيضىىا فىىاف ا   فمىىا هىىاهللا جىىهللا 

 . ونا يللنان نن أحص ح ى ي و  إ نا  حن ف  ة فال  بفر   ىهف   

بالسىىي  (( أى ثبى  ه ىىي هليىي الصىىفل ىالسىفم أ ىىي هىاهللا   )) حىىد السىاح  ضىى بي 

ض بة بالسي    ىالصحيح أ ي حىد  دل   ىلىيا هىى حىد تع يى  أى هصىا  فمىا 

 هى مبسىه ف  مىضعي .

إًذا فىىالجن منىىاهبىن بمثىىهللا مىىا نىهىىب بىىي اس ىىا   ىلوىىذا مىىن الجىىن مسىىلمىن   

 ىم وم مش فىن   من الجن يوىد ى صا     ىس ة ىبدهة ..إل  آن ق .

هذا فاس ا ما الجن أحىاهللا  أفمهللا هذق  فما أن اس ا فيوم ذل    إذا تبين

األحىاهللا   أ ي إذا هلم اس ا بالجن   ف  ي يفىن فيي ف  مقام ى ثة األ بيان   أ ي 

يصم ق ىي واق   يصم ق بهاهة هللا   ىي واق هن معصية هللا   فما يحصهللا لبع  

فص ي  أههللا العلم   إذا ه أىا هل  أحد   ىفلموم الج   الذي يفىن متلبسا باس س   

إذا  هق فص وم يعلمى ي التىحيد   ىي وى ي هن الش     ىيصم ى ي باسحسان 

ىي وى ي هن ال لم الذي م ي دنىهللا الج   ف  هذا اس س    يصم ى ي بما أم  هللا 

  ىهفذا  ى سىلي  هللا جهللا ىهف بي جهللا ىهف ى سىلي   ىي وى ي هما  و  ه ي 

بيان يفعلىن ذل      يهلبىن م وم ى  فان هليي الصفل ىالسفم   ىى ثة األ 

يسصلى وم   بهللا يصم ى وم ىي وى وم ىيتلىن هليوم .  .  .  .  . .  . .  .  .  .  .  .  
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الق آن ىالس ة   إهامة للحجة هليوم   ىتعليما لوم   ىأم ا بالمع ى    ى ويا هىن 

 عهللا هذا ما اس س  سىان بسىان أل وم مفلفىن .الم ف    فما يف

ىالحالة الثا ية   أن اس س  هد يحتاج إل  الج   ف  أم  مباح   ىهذا   حى ج أن 

يستندم اس س  الج ى  إذا احتىاج إليىي فى  أمى  مبىاح   لفىن هىذا بشى ه إ  يفىىن 

هلىب مىن  هذا ديد ا   يع   يؤان  ه ي ا من الجن   أى إذا احتاج هلما   أى نبى ا

 ج   معين   بهللا ا ستندام الذي هالي ه ا شيم اسسفم .

ىمىى وم مىىن فىىان يسىىتعمهللا الجىىن فىى  أمىىى  مباحىىة   يع ىى  إذا هىى   لىىي الج ىى    

ينيىا مسىتندما داهللامىا   فوىذق ليسى   استعملي ف  أم  مباح   أما أن يفىىن الج ى  مخ

 بالحالة الجاهللا ل ؛ ألن هذق تفض  إل  مح م   ىهللا

  ىمع ىىى    رأ رررا ارررر ن   ألضررر ا أرررألض  اس ىىىا ىالجىىىن    هىىىاهللا فىىى  ىصىىى 

ا سىتمتا  الديمىمىىة   أن الج ىى  يسىىتمتا داهللامىا باس سىى    ىاس سىى  يسىىتمتا داهللامىىا 

بالج     فمىا يسىتمتا ال جىهللا بصىديقي الىداهللام معىي   ىفمىا يسىتمتا ال جىهللا بمتاهىي 

 ىبصهلي إل  آن ق مما يفىن مف ما لي .

يهلب م ي أشيان   ىيستندم ف  أم  مباح   فف يقىاهللا   إذا ه   ف  ي يناهبي هد 

هذا نا ج هن الش يعة   لفن من فان لىي ج ى    يقىىهللا   أ ىا اسىتندم هىذا الج ى  

المعين داهللاما   فوذا   ش  أ ي مح م ؛ أل ي لم يىص  هليىي دليىهللا   مىن الفتىاب ى  

ىن بىالجن مىا من الس ة   ىلم يفن هليىي فعىهللا أهىهللا العلىم ىالسىل    بىهللا فىا ىا يفعلى

فان هليي حاهللا ال ب  هليي الصفل ىالسفم   ىحاهللا أصىحابي مىن بعىدق   المقصىىد 

من هذا   أن هىهللا شيم اسسفم   ىمن فان يستعمهللا الجن فى  أمىى  مباحىة   فوىى 

فمن استعمهللا اس سى  فى  أمىى  مباحىة   فاس سىان يعى   لىي إ سى  فيهلىب م ىي 

 حاجة ؟ يسصلي هن  ش ن يسصلي هن ش ن   يع   يقىهللا ل    أل 
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 ش ن   لفن   يتنذق داهللاما هل  هذق الحاهللا ف  سؤاهللا الج   .

ف ًذا سؤاهللا الج   داهللاما   إما أن يقىهللا   اسصهللا الق ين   ه ي     أى يقى أ هلى  أحىد 

ه ىىدق شىىن  فيىىي ج ىى  مفبىىا لىىي   ىفلمىىا أ اد أن    ىإذا تفلىىم سىىصلي أى يتنىىذ

يستعلم شيهللاا ه أ هليي حت  ي هق الج     ثم بعد ذل  يسصلي هن أشىيان   فى ن هىذق 

فلي مىن ىسىاهللاهللا البىد  ىالمحىدثا    ىهىى محى م   ىم فى  ىيجىب ال وى  ه ىي أمىا 

ا ستندام الذي يفىن فى  حالىة دىن حالىة   يع ى  تىا ل يعى   لىي مى ل   ى حىى 

  فوذا   يقدح مثهللا ما يحصهللا لبع  األىليان ممن مثهللا بوم شيم اسسفم فى  ذل  

 مقصىدق ىففمي أ ي إذا استندمي م ل   ى حى ذل  .

الحالة الثالثة   ه  هفهة اس س  بالج   هفهة ا ستمتا  المح م   إمىا باسنبىا  

يىصت   بالثيب أى باستيان بصمى  مح مة من  سان ىم دان أى نمى  ىمىاهللا مسى ىق

بي الج   ى حى ذل    هىذق فلوىا حى ام   ىهى  بحسىب الحىاهللا   إن فىان اسىتندمي 

 ف  أمى  ش فية فوى ش     ىإن فان استندمي ف  مح م فوى مح م .

ثم ذف  ف  آن  الففم   هاهللا   إن استعان بوم هل  المعاص    فوىى هىا    إمىا 

ا   ىهىد   تفىىن فاسق ىإما مىذ ب ويى  فاسىق   ذلى  أن المعصىية هىد تفىىن فسىق

 فسقا   فليا فهللا معصية فسقا   ىفذل  ليا فهللا ها  فاسقا .

فالفاسىىق   هىىى الىىذي يجىىاه  بىىالفبي ل   هىىىذا الىىذي هليىىي حىىد الفسىىق   ىالفسىىىق 

المجاه ل بىالفبي ل   أمىا فعىهللا الصىثاهللا  فلىيا بفسىق   ىفىذل  الفبيى ل إذا أستسى  

السىفم   )) فىهللا أمتى  معىاف  بوا   فف يحفم هليي بالفسق   لقىلىي هليىي الصىفل ى

 إ  المجاه ىن (( .

 فالمعاص  م قسمة إل  فباهللا  ىصثاهللا    ىإل  فسىق   ىإل  وي ق .
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ىفذل  فاههللا المعصية   هد يفىىن مىذ با   ىهىد يفىىن فاسىقا   بحسىب  ىى  الىذ ب 

 صفة ا تفابي .ى

ىتفىن مسىاهدل الجىن فت ىة لإل ىا   إذا حىدث بوىا اس سى  ىبىين لوىم أن هىذا مىن 

ى يتىىي إلىى  آنىى ق   ىهىىد حصىىل  للصىىحابة أشىىيان مىىا أفتىىتن ال ىىاا بوىىا   حذيفىىة 

 ض  هللا ه ي   أتىق أ اا بدمشق   سىصلىق الىدهان   يع ى  هلبىىا م ىي أن يىدهىا 

قالىا   أدهى ل ا   فىص ف  هلىيوم   هىاهللا   أ بيىان لوم   فدها   ثم أتىق م ل أن     ف

 حىىن      ففىى ق مىىا بىىين ا سىىتم ا  ىالحالىىة   هىىذا أصىىهللا موىىم ؛ ألن ا سىىتم ا  

يجعهللا الش ن مف م   يجعهللا الش ن يعتقد فيي   أما ا هتقاد ف  شىن  أى اهتقىاد 

 ف  حالة أى صفة إل  آن ق .

هم ىي وىاهم مثىهللا مىا حصىهللا لسىليمان ىالعب ل بالفاهىهللا ـ ىهللا المسىتعان ـ ىهىد يىصم 

هليي السفم   فان ملفا هليوم يصم  ىي و    إذا فان فذل  يفىن بم  لة الملىى    

ىلىيا بم  لىة المحتىاج مىا ينى ج هىن هىذا القسىم ؛ ألن الملى  يسىع  فى  صىىفح 

 هيتي ىهى يجمىا مىا بىين ا سىتفادل مى وم فى  األمىى  المباحىة   ىمىا بىين أمى هم 

 يجب ش ها .ى ويوم   بما 

الحالىىة األىلىى    هىى  حىىاهللا الفخمىىهللا   ىالحالىىة الثا يىىة   هىىذق مىىىا د  لىىهللا   ىأصىىهللا 

اسىىتندام اس ىىا ىالهلىىب مىى وم   األصىىهللا فيىىي الم ىىا   فوىىى  تىىب هىىذا هلىى  هىىذا   

يع ىى  أن األفضىىهللا ت فىىي   لفىىن ىإن هىى     يع ىى  إن هىى   ج ىى    ىهىىاهللا   

فى  فىفل   ىهىاهللا   أ ىا أدلى   أندم    ىهاهللا   أ ا أدل  هل  اله يق   ىاحد ضىا 

هل  اله يق أى أشباق ذلى    فى ن هىاهللا لىي   دل ى    فىف بىاا باهتبىا  أ ىي حاضى  

يسما ىيقد  ىأن ت فىي فوىى يقىىهللا مثىهللا اسىتندام اس ىا   فيقىىهللا مىثف   أ ىا لسى  

 محتاجا حت    يفىن م ة ىفضهللا .
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المقصىىىد فىى  أصىىهللا المسىىصلة   ىلىىيا فىى  ا سىىتدامة ؛ ألن ه ىىا  أهىىىام ي فضىىىن 

حت  ا ستفادل من اس ا ف  أمىى  مباحىة   يقىىهللا   أ ىا أمىى ي أج يوىا ب فسى    

 ناصة من يسعىن ف  الفما   السلىفية .

سىلم ؟   لفىن إذا ى  يشت ه أههللا العلىم ه ىا أن تسىصلي أ ى  مسىلم أم   ؟ أم ويى  م

جان مىن جوىة الفيىد فيخحىذ  الج ى    إذا جىان مىن جوىة هبىىهللا النبى    فى ن الج ى  

نب ق ضعي    يصدق   بهللا يفىىن هلى  الب هىان   مثىهللا بعى  ال ىاا يصتيىي مىن 

يق هللاىن في هىق الج ى    ىيقىىهللا   هىذا بىي بىفن فىذا   ىيعلمىي بعى  األشىيان هىن 

مىىا يصىىدق ؛ ألن الج ىى  هىىذا مىىا  ىجتىىي ىناصىىتي   فنبىى  الج ىى  أصىىلي ضىىعي  

تعلمىىي     تعلىىم هدالتىىي   ى  تعلىىم صىىدهي   ى  تعلىىم ديا تىىي   فيىى  تصنىىذ نبىى ق 

ىت قلىي لإل سىى  ؟    يحصىىهللا مشىافهللا   تحصىىهللا مصىىاهللاب ىههيعىة بسىىبب  قىىهللا نبىى  

الج ىى  إلىى  اس سىى    يقىىىهللا   فىىيفم بىىفن   هىىؤ ن يفعلىىىن بفىىم فىىذا ىفىىذا   يقىىىهللا 

 ل  فذا ىفذا    من جوة الج   . لل ىجة   أم ال ىج فعل 

الج   نب ق ضعي    ما يصدق   فف يجى   قهللا نب  الج     حتى  تعلىم هدالتىي 

  ىالعلىىم بعدالىىة الج ىى  متعىىذ ل   ىلوىىذا هىىاهللا أهىىهللا العلىىم فىى  مصىىهلح الحىىديث   

ىحىىديث الج ىى  ضىىعي    يع ىى  إذا فىىان فىى  اسسىى اد ج ىى    فاسسىى اد ضىىعي    

 فة ف  إسا يدها جن لفن ه  ضعيفة .ىفيي  ىايا  فثي ل مع ى
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ىفثي  من هؤ ن هىد   يعى   أن ذلى  مىن الجىن   بىهللا هىد يسىما أن 

أىليان هللا لوىم ف امىا  نىىا ق للعىادا    ىلىيا ه ىدهم مىن حقىاهللاق 

اسيمان ىمع فة الق آن مىا يفى ق بىي بىين الف امىا  ال حما يىة ىبىين 

قىىادهم   فىى ن فىىان التلبيسىىا  الشىىيها ية   فيمفىى ىن بىىي بحسىىب اهت

مشىى فا يعبىىد الفىافىىب ىاألىثىىان   أىهمىىىق أ ىىي ي تفىىا بتلىى  العبىىادل   

ىيفىىىن هصىىدق ا ستشىىفا  ىالتىسىىهللا ممىىن صىىى  ذلىى  الصىى م هلىى  

صى تي من مل  أى  ب  أى شيم صالح   فىي ن أ ىي يعبىد ذلى  ال بى  

 أى الصالح   ىتفىن هبادتي ف  الحقيقة للشيهان   هىاهللا هللا تعىال    

يحشره  ونيلا ث  ي ول للنالئبة أهرب ء إيراب  برا وا يلأرصون  ويو 

قالوا رأحا ر أ ت ولي ا نن صو م  أرل برا وا يلأرصون الورن أبثرره  

 .[  11ـ  12] سبص    أم  نبن ون 

ىلوىىىذا فىىىان الىىىذين يسىىىجدىن للشىىىما ىالقمىىى  ىالفىافىىىب يقصىىىدىن 

لىي   السجىد لوا   فيقا  وا الشىيهان ه ىد سىجىدهم ليمىىن سىجىدهم 

ىلوذا يتمثهللا الشيهان بصى ل من يستثيث بىي المشى فىن   فى ن فىان 

 صىى ا يا ىاسىىتثاث بجىى جا أى ويىى ق   جىىان الشىىيهان فىى  صىىى ل 

ج جا أى من يستثيث بي   ىإن فان م تسبا إلى  اسسىفم ىاسىتثاث 

بشىيم يحسىن ال ىن بىي مىن شىيىل المسىلمين   جىان فى  صىى ل ذلى  

  جىان فى  صىى ل مىن يع مىي  الشيم   ىإن فىان مىن مشى ف  الو ىد

 ذل  المش   .

ثم أن الشيم   المستثاث بىي   إن فىان ممىن لىي نبى ل بالشى يعة   لىم 

يع في الشيهان أ ي تمثىهللا ألصىحابي المسىتثثين بىي   ىإن فىان الشىيم 

ممن   نب ل لي   ىأنب  بصهىالوم   ى قىهللا أهىىالوم لىي   فىي ن أىلهللاى  
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وم   ىإ مىىا هىىى يتىسىىه أن الشىىيم سىىما أصىىىاتوم مىىن البعىىد ىأجىىاب

 الشيهان .

ىلقد أنب  بع  الشيىل الذين فان هد ج   لوم مثهللا هذا بصى ل 

مفاشفة ىمناهبة   فقاهللا   ي ي   الجن شيهللاا ب اها مثهللا المان 

ىال جاج   ىيمثلىن لي فيي ما يهلب م ي اسنبا  بي   هاهللا   فصنب  

صجيبي ال اا بي   ىيىصلىن إل  ففم من استثاث ب  من أصحاب  ف

   فيىصلىن جىاب  إليي .

ىفان فثي ا من الشيىل الىذين حصىهللا لوىم فثيى  مىن هىذق النىىا ق   

إذا فذب بوا من لم يع فوا   ىهاهللا   إ فم تفعلىىن هىذا به يىق الحيلىة 

  فما يدنهللا ال ا  بحج  الهلق   ىهشى  ال ا  ا   ىدهن الضفاد    

 ىوي  ذل  من الحيهللا الهبيعية .

يم ىيقىلىن    حن ىهللا    عى   شىيهللاا مىن هىذق يتعجب هؤ ن المشا

الحيهللا   فلمىا ذفى  لوىم النبيى    إ فىم لصىادهىن فى  ذلى    لفىن هىذق 

  ىتاب م وم من تاب هللا هليىي لمىا  أه ىا بذل    األحىاهللا الشيها ية 

تبين لوم الحق   ىتبين لوم من ىجىق أ وا من الشىيهان   ى أىا أ وىا 

 وىىا تحصىىهللا بمثىىهللا البىىد  المذمىمىىة فىى  مىىن الشىىياهين   ىلمىىا  أىا أ

الش   ىه د المعاص  هلل   فف تحصهللا ه دما يحبي هللا ى سىلي مىن 

العبادا  الش هية   فعلمىا أ وا حي هللاذ من منىا ق الشىيهان ألىلياهللاىي 

   من ف اما  ال حمن ألىلياهللاي .

      

 ىهللا سبحا ي ىتعال  أهلم بالصىاب ىإليي الم جا ىالميب     

  ىسلم هل  محمد سيد  سلي ىأ بياهللاي ىهل  ىصل  هللا

 آلي ىصحبي ىأ صا ق ىأشياهي ىنلفاهللاي 
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 صفل ىسفما  ستىجب بوما شفاهتي 

(  77) آميـن 
 

 

( هىىذا نتىىام لوىىذق ال سىىالة ال افعىىة  سىىالة ) الف هىىان بىىين أىليىىان الىى حمن  77) 

 ىأىليان الشيهان (   ىنفصة هذق ال سالة ف  مساهللاهللا  

   ف  ىجىد ىل  هللا ىف  ىجىىد ىلى  الشىيهان   ىهىذا مقى   فى  ولىالنر لة األ

 الفتاب ىالس ة .

إ نرا ولريب    ورررول  والرذين آن روا الرذين  أما ى ية هللا لعبىدق   ففمىا هىاهللا   

ي ينررون الصررالؤ ويب ررون ال برراؤ وهرر  رابلررون ونررن ي ررول   وررررول  والررذين 

إن أوليراء     خرو   لريم  و   ىهاهللا      آن وا فإن ح     ه  اللالأون 

 . ه  يح  ون 

إ نا رلقا    لى الرذين ي ولو ر  والرذين هر   ىف  ى ية الشيهان آيا  فثي ل   

إ نررا ذلبرر  الشرريقان يخررو  أوليرراءه فررال  خررافوه   ىهىىاهللا      أرر  نشررربون 

أىهللا البحث    ىا يا  ف  ذل  فثي ل ساهوا اسمام ف  وخافون إن ب    نبن ين 

. 

   ف  تع ي  ىل  هللا   ىف  تع ي  ىل  الشيهان . النر لة الثا ية

أن ىل  هللا   الىىل  هىى فىهللا مىؤمن تقى  لىيا ب بى    ل يىة حيىث هى   األىليىان 

 بص وم هم الذين آم ىا ىفا ىا يتقىن   المؤمن التق  هى الىل  .

ما جان بىي محمىد هليىي ىل  الشيهان   هى الذي يهيعي   ىيصتم  بصم ق   ىينال  

ألرر  أ مررص إلرريب  يررا أ رري آص  إ   هىىاهللا    هللا جىىهللا ىهىىف الصىىفل ىالسىىفم ؛ ألن 

يع ىىى  بهاهتىىىي فىىى  ا تفىىىاب الحىىى ام بص ىاهىىىي   ىفىىى  تىىى      لأرررصوا الشررريقان 

 الف اهللا  بص ىاهوا   ىا يا  ف  هذا فثي ل   ذف  ا لفم بعضا م وا .
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هللا   ف  نفصة هىذا   أن ى يىة المىؤمن هلل جىهللا ىهىف   ىى يىة  النر لة الثالثة

لعبدق المؤمن متبعضة   ليس  هلى  م تبىة ىاحىدل   ففىهللا مىؤمن ه ىدق  جهللا ىهف 

   صيب من التقىى  لىي  صىيب مىن الى يىة   فاسيمىان ىالتقىى  متبعضىة   ففىذل

 الى ية متبعضة .

ىفذل  ى ية الشيهان للعبد   ىالعبىد للشىيهان متبعضىة   ففىهللا هىا  لىي  صىيبي 

 من ى ية الشيهان .

ىفىى  معتقىىد أهىىهللا السىى ة   أ ىىي يمفىىن أن يفىىىن فىى  الشىىن  أشىىيان مىجبىىة لى يىىة 

الشىىيهان   ىمىجبىىة لى يىىة الىى حمن جىىهللا ىهىىف   فيجتمىىا فىى  المعىىين ى يىىة مىىن 

ولب م وا   يع   يفىن ىليا هلل جىهللا ىهىف فى  هاهتىي   ىيفىىن  الجوتين   هى ما

 مهيا للشيهان ىل  لي   فيما هص  هللا ف  هاهة الشيهان .

هللا جىهللا لفن   يقاهللا ف  المؤمن أ ي ىل  للشيهان ب هفق   بهللا يقاهللا   مؤمن ىلى  

فيىىي معصىىية   ىفيىىي هاهىىة الشىىيهان ى حىىى  ذلىى  ؛ ألن هللا سىىبحا ي جعىىهللا  ىهىىف 

إ را ولل را الشرياقين  ة الشيهان ىسىلها ي بى هفق هلى  الىذين   يؤم ىىن   ى ي

 .  أولياء للذين   يبن ون 

 إًذا فالمؤمن   يقاهللا فيي   هذا ىل  للشيهان ب هفق   لفن يقاهللا هذا بتقييد .

  أن ألىليىىان الىى حمن هفمىىا    ىأىليىىان الشىىيهان هفمىىا     النررر لة الراألررة

 م ف  الفتاب .ىذف ها شيم اسسف

  أن أىليىىان الىى حمن لوىىم ف امىىا    ىالف امىىة ه فىى    بص وىىا  النررر لة الخانرررة

أم  نا ق للعادل يج ي هل  يدي ىل    ىأن حصىهللا الف امة   يع    فعة مىن 

حصل  لي هل  من لم تحصهللا لىي   بىهللا هىد يفىىن مىن لىم تحصىهللا لىي ف امىة أ فىا 

 .ممن حصل  لي ف امة   ىهذا ه  ق ف  فتابي 
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ىما يحصهللا ألىليان الشيهان مىن نىىا ق هى  نىىا ق شىيها ية   جوىة الشىيهان 

 يف موم بذل  إذ ليسىا بصههللا لإلف ام . هللا جهللا ىهف يعي ي ىليا 

ل  الشيهان من جوة العمىهللا ف ًذا يجب أن ي    ف  الف ق ما بين ىل  ال حمن ىى

  من جوة هاهتي هلل ى سىلي   ىليا ذل  همادق النىا ق   هد تحصهللا النىا ق 

 الشيها ية لبع  ال اا .

  أن المبتدهىىىة مىىن هىىىذق األمىىة ىالمشىىى فين ىالىىذين يتعلقىىىىن  النررر لة الراصرررة

بىىىالقبى    ىيتعلقىىىىن التعليقىىىا  البدهيىىىة ىالشىىى فية بىىىالمع مين هىىىؤ ن تعيىىى وم 

ياهين هل  أشيان و يبىة بىاأل ىا  التى  ذف هىا   ىاألصى ا  التى  أهىاهللا فيوىا الش

من أمى  هلمية ىأمى  هد يىة ىأشىباق ذلى  أى أ ىىا  هىذق األج ىاا   هىذا فلىي إذا 

فىىان لمىىن لىىيا هلىى  اسيمىىان ىالتقىىى  فتحصىىهللا لوىىم نىىىا ق مىىن جوىىة إها ىىة 

 ىىا  المعلىمىا  الشياهين لوم ف  أمى  فثي ل من تفليم المىت    ىمىن حصىىهللا أ

ىالمعا   ىأحيا ا يفىن شفان م ضى    ىأحيا ىا يشىف  بق انتىي   ىأحيا ىا يشىف  

 بمسي   بلمسي   أى بفتابتي   ىما أشبي فهللا هذا يفىن من الشيهان .

الشيهان الذي ي نذ الم ن ىيىجعي   ثم إذا أتى  هىذا المشى   ىالمبتىد    فحصىهللا 

مسىعىد   إ مىا ذلى  الشىيهان ي نسىوا  م ي بع  األشيان  فا يدق مثهللا ما هىاهللا ابىن

بيىىدق   فوىىذا أيضىىا ف هىىان موىىم فىى  أن أهىىهللا الشىى   ىالبىىد  ىالتعلقىىا  الشىى فية 

  بىهللا هىم أهىهللا سها ىة المىىل  هللا جىهللا ىهىف بالقبى  ىاألىثان ليسىا بصههللا لف امىة 

 جهللا جفلي   لفن يحصهللا لوم نىا ق من فعهللا الشياهين .

مثىىهللا تفليىى  اس ىىا ىأ وىىم منىىاهبىن   ىأن   أن الجىىن مفلفىىىن النررر لة الررراألة 

إذا ه ضى  لىي الجىن ىالشىياهين بصشىيان تندمىي بوىا ىأحىىاهللا  هللا جهللا ىهف ىل  

 ى واهم  يفعلى وا بي   ف  ي يجب هليي أن يصم هم ىي واهم   فما أم هم ال ب  
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 ىأن يتلىا هليوم الق آن   ىأن يقيم هليوم الحجة .

  التىى  نىىتم بوىىا الفتىىاب   أن العبىىد إذا تبىىين لىىي الحىىق النررر لة الثان ررة واألخيرررؤ 

ىالصىاب ف  هذق المسصلة ىه   المقصد ىه   سىبب ى شىصل الضىفهللا   يجىب 

ؤمن   فى ن الحىق ديىدن المىهللا جهللا ىهىف هليي أن ي اجا الصىاب ىأن يتىب إل  

ى  يجى  لي أن يعلم الحق ىيفاب  ىيت   ذل  إل  وي ق   فما ذف  أن هاهللافة من 

ال اا ه فىا الحىق فى  ذلى    ىأن مىا يىصتيوم مىن الشىياهين   فاسىتثف ىا ىأ ىابىا 

ىت فىا مىجبا  إها ة الشيهان من البدهة ىالش   .. إل  آنى ق   إلى  مىجبىا  

لسى ة   ىمتابعىة الوىد  ىلى ىم ه يقىة إها ة ال حمن جهللا جفلي ىتىفيقىي   ىهى  ا

 السل  الصالح    ضىان هللا هليوم .

ىهذا نتام هذق ال سالة   ىأسصهللا هللا جهللا جفلي أن ي فع ا بما سمع ا ىأن يخقى  العلىم 

ف  هلىب ا ىأ  يحجبي ه ا ى  هن أحباب ا بىذ ىب ا ىمعاصىي ا   فمىا أسىصلي سىبحا ي 

  ىأن يجعل ا من الدهال إلى  دي ىي ىالمعلمىين ىتعال  أن يل م   ىإيافم فلمة التقى

 ش يعة  بيي هليي الصفل ىالسفم   لل اا أجمعين .

 ىصل  هللا ىسلم ىبا    بي ا محمد ىهل  آلي ىصحبي أجمعين .
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 األرئلة 

  السؤاهللا 

 األبداهللا   من هم ؟ 

 الجىاب   

هللا جهللا أبد األبداهللا جما بدهللا   ىهم ال جاهللا الذين إذا ا قض  م وم هاهللافة 

بوىىىم هاهللافىىىة أنىىى   يحملىىىىن الىىىذين ىالعلىىىم ىاألما ىىىة   يىىىدهىن  ىهىىىف 

ىيعلمىن ال اا ش يعة محمد هليي الصفل ىالسفم   ففلما ذهب أ اا   

بثيى ق ؛ أل ىي   يمىى   هللا جهللا ىهف جان أ اا   فلما ذهب ىاحد أبدهللا 

م هلىى  العلىىم ؛ أل ىىي   تىى اهللا هاهللافىىة مىىن أمىىة محمىىد هليىىي الصىىفل ىالسىىف

الحىىق  ىىاه ين   فمىىا هىىاهللا   ))   تىى اهللا هاهللافىىة مىىن أمتىى  هلىى  الحىىق 

  اه ين (( .

 وى هم باللسان   بالحجة ىالبيان   فما أن  وى هم بالس ان ىالقتىاهللا   

 يع   إما هذا أى هذا أ هما جميعا .

ف ًذا لف  األبداهللا ما هىى لفى  و يىب   بىدهللا شىن  هىالم مىا  جىان بىد  

يقيم بد  م ي   ىليا فما يتىىهم بعى  ال ىاا  اح   م ي   فاهلل جهللا ىهف

يقى  بىد  همىن ذهىب ؛ ألن  هللا جىهللا ىهىف ففن من يصت  يحىهللا محلىي ؟ 

هذق ش يعتي جهللا ىهف   ىهد تففهللا بحف وا   ىحف وا بصسباب بقانها ف  

 هذق األمة بصسباب   ىهى جهللا ىهف الذي يتىل  هبادق .

 السؤاهللا   

 الق آن ؟ ما حفم التمايهللا ه د ه انل 

  الجىاب 

إذا فان يم ة ىيس ل فمم ى    ىإذا فان أمىام ىنلى  فجىاهللا   نى  فيىي 

 أههللا العلم لل شاه   ىأما يمين ىيسا   و  ه ي لمشابوتي لتفىل اليوىد  
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 ىإل  األمام ىالنل  هذا أ شه لي ىأهى  لي .

 السؤاهللا  

 ما  أيفم ف  من هاهللا   ي اىح بين هدميي ؟ 

 الجىاب   

ىحة بين القدمين مثهللا ما يفعهللا العىام ه ا من ا  تفا  هلى  أحىد أن الم 

هدميي   ىي ن  الثا ية   هذا الذي هاهللا فيي الفقوان   ىيستحب أن يى اىح 

بين هدميي   هذق الم اىحة إذا هاهللا القيام ف  الصىفل يعتمىد هلى  ىاحىدل 

 ىيبسه الثا ية أى يميلوا هليف .

 السؤاهللا   

 ة بالشيهان ؟ مثلث ب مىدا   لي هفه 

 الجىاب   

هذا أ   ىش هلي  م ي   مثلث ب مىدا حقيقة وامضة   مف غ   م هقىة 

من األ   مف وة مىن نصىاهللا  األ   الوىاهللايىة   ىهللا أهلىم بحقيقىة 

 ذل  .

 السؤاهللا   

 ما حفم التمايهللا ه د سما  الق آن ؟ 

 الجىاب   

يفىن فى   النشى  ف  القلب ىالسما  يفىن ب  صا  ىنشى    ىالتصثي 

القلب   ىأما التمايهللا فوى مىن جى ا فعىهللا الصىىفية   ىبىدايا  الى ه    

 فاهلل المستعان .

 السؤاهللا  

 إذا فان التقدم لألمام ىالنل  من أجهللا الحف  ؟
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 الجىاب   

هذا ما فيوما ش ن   إذا فان أ شه لي ف  الحف    فف بصا ؛ أل ي أحيا ىا 

شىيها   إذا فىان هىذا لىي أ شىه   يستهيا أن يداىم هل  حاهللا   ىيفىىن  

ىهى يحف  ىهى يق أ فف بصا ؛ أل وىا ليسى  هىذق صىفة اليوىىد   اليوىىد 

ذف ىا ف  تفسي  سى ل األه ا    ذفى  المفسى ىن أن اليوىىد يتمىايلىن 

 وأضرلم  الررانرإ  يمي ا ىشما  ىأن أىهللا من أحدث هذا السىام ي  

ايلىن   ىهىذا الىذي ذفى ق أحدث أشيان فيوم   م وا أ وىم ه ىد القى انل يتمى

أبىىى حيىىان فىى  ) البحىى  المحىىيه ( أ وىىا حىىدث  فىى  مصىى  مشىىابوة بفعىىهللا 

 اليوىد   ىه  التمايهللا ه د الق انل يمي ا ىيسا ا .

 السؤاهللا   

 ما حفم استندام الجن لف  السح  ؟ 

 الجىاب  

  يجى  استندام الجن ف  هذق األمى    السح  يف  باله يقىة الشى هية 

هية فقه   ي ش  ه ي بالق آن   بالسى ة   باألدهيىة المباحىة   بال ش  الش 

أى الىسىىاهللاهللا المباحىىة ال افعىىة المج بىىة ال افعىىة   ىأمىىا اسىىتندام أى التعلىىق 

بىصمى  ويبيىىة أى اسىىتندام الجىىن فىىهللا هىىذا مىىن ىسىىاهللاهللا الشىى      سىىصهللا هللا 

 العافية .

ذا ىأصهللا السح    يفىن بعقد ج     يع   اس س  يستعين بج   يندم ه

السح    بصن يجعهللا ف  ى هة مثف يسح  من يلمسوا   ه  فى  الىاهىا   

تفىىىن مىىؤث ل   فالتىىصثي  يفىىىن بسىىبب الى هىىة  فسىىوا   أم بىىالج   الىىذي 

 با هذق الى هة   أن جعهللا نادما لوذق الى هة   إذا لمسوا افعهللا بىي فىذا 

   ىلوذا الجن لوم ملى  ىشياهين يستندموم اس ا .

   يستندمىن ملى  الجن   بما يتق بىن إليوم ىيعبدهم ه ال  سح ل فبا
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 من دىن هللا   ىيذبح لوم   ىيوين الش يعة ىالق آن .......إل  آن ق .

 هللا جىىهللا ىهىىف المسىىالة فبيىى ل   ىالجىىن هىىالم  ىىؤمن بىىي ىلىىم  ىى ق ؛ ألن 

 أنب  ا بذل    ف ؤمن بي ى صدق ىلم   ق .

ن   ليسىى  حالىىة مىىى ل   اس سىى  حالتىىي مىىا الجىىن فىى  األصىىهللا حالىىة هىىدا

فاألصهللا أ وما ليسا متفقين   بهللا هما أهدان ؛ ألن الجن م وم الشىياهين   

ىأ     تعلم حالتي   ى  تعلم وي  أ   يجب أن تصم هم ىت واهم   ىأما 

استنداموم ىا ستفادل مى وم   فوىذا األصىهللا فيىي هىدم الجىىا    فىف يفىتح 

 هذا الباب .

ب هل   فسي ما استها  ولقي   باب ا سىتفادل ىلما فتح بع  ال اا البا

 هذا   ىهى يصنذ إثم من أفتاق بذل  ؛ ألن هذق ىسيلة من ىساهللاهللا الش   .

ىذف  ابن بش  ف  ) أىهللا تىا يم  جىد ( ذفى  فى  أىاهللالىي أن أهىهللا  جىد مىا 

فىىىا ىا يع فىىىىن الشىىى     شىىى   القبىىىى  ىالتعلىىىق باألشىىىجا  ىالثيىىى ان 

 ىالحجا  ...إل  آن ق .

أتىاهم أن بعى  الباديىة إذا جىان ىهى  الصى ام   صى ام التميىهللا أى ىإ ما 

حصىىاد الحىىب   يع ىى  الىى    ىحصىىدق   جىىاى هم ليشىىت ىا مىى وم أشىىيان 

ىيبيعىهم فصا ىا يتهيبىن   يع   البدى   يقىلىن    حن ه د ا هيىب   

فيىىصتىن لوىىم بوىىذق الم يضىىة  فسىىيا   ىيحضىى ىن لوىىم فىىذا   ىصىىا ىا 

ية   هالىا   اذبحىا فذا ه دفم هب  ففن اذبحىىا ي شدىهم إل  أشيان ش ف

ه دق ....إل  آن ق   حت  تعلق ال اا بىالقبى    ف شىص  فى  القى   هىذق 

 األشيان .

ف ًذا المتهيبة الذين يتهيبىن بمثهللا هذق األمى    هذا الفعهللا م وم نهيى    

 ىيجب ف  الحقيقة أن يعاهبىا أشد العقىبة .

 السؤاهللا   
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 ض  الجن أى مل  الجن   ما  أيفم ف  هذا ؟  جهللا يقاهللا لي   ها

 الجىاب   

هىىذا الىىذي مىىن أجلىىي ألىى  شىىيم اسسىىفم هىىذق ال سىىالة   ألن ال جىىهللا لىىي 

شياهين تندمي ىتعي ي   ىهد يفىىن المى ن  ىاه ق الصىفح فى  أشىيان   

لفن  ين بع  أمىى ق األنى   مىن جوىة السى ة   هىهللا ه ىدق بىد  ؟ هىهللا 

ألىليان ؟ ههللا ه دق أمى  محدثة بدهيىة ؟ إذا ه دق تعلق بالقبى  ؟ تعلق با

فان ه دق أمى  محدثة بدهية   ىتعلق بوذق المشاهد ما تصمن   بهللا ج مىا 

الىىذي يندمىىي شىىياهين الجىىن   ففىىفم ال ىىاا الىىذين يت اهلى ىىي هىىن بعىى  

األشنا    م ي ما هى صحيح   ىم ي ما هى دهايىا    بعى  األشىيان 

ي قىىهللا هىىن بعىى    ىاألىهللا يمفىىن  لىىيا لوىىا حقىىاهللاق   ىإ مىىا بعىى  ال ىىاا

فذب أى ت ان  لي ش ن   ىالثا   مستفيد   يع ى  صىاحب الحىاهللا   ىهللا 

 المستعان . ىاس سان   ينلى من هذين 

المقصىد   أن هذق األشيان ه  الت  هاهللا شيم اسسىفم ابىن تيميىي       ) 

أ وا صحيحة ف  ىهىهوا (   ف  أصهللا ىهىهوىا لل ىاا   أل ىي هىد تندمىي 

لجىىن   ىتفعىىهللا لىىي أشىىيان   ىيفىىىن هىىذا مىىن جوىىة بدهتىىي   ه ىىدق بىىد    ا

ىه ىدق ىسىاهللاهللا شى     ه ىدق شىى فيا  لىذل  تندمىي الجىن   حتى  تضىىهللا 

ال ىىاا باسىىمي . لوىىذا العجيىىب   مىىا تجىىد سىى يا متمسىى  بالسىى ة ىالحىىديث 

ىالعقيىىدل الصىىحيحة   حصىىل  لىىي هىىذق األشىىيان ىهىىؤ ن ه ىىدهم صىىفح 

يهللا   ىفث ل صيام ى  تحصهللا لوم هىذق األشىيان ىهاهة   ىتبتهللا   ىهيام ل

لىىم ؟   لىىم   تحصىىهللا لوىىم   ىتحصىىهللا لمىىن ه ىىدق المحىىدثا  ؟ ففبىىد أن 

 الف ق حصهللا من جوة الشياهين .

 

 السؤاهللا   
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في  يىاجي المىحد أصىحاب الفى ق الصىىفية   ىمىا يىصتىن بىي   ىفيى  

 يجاهدهم ؟ 

 اجىاب   

 من يمشىى وا هلى  ال ىاا ن  العاههللا ما يصدق هذق األشيان   ىفا ىا ف 

لفن ا ن العلم ىالثقافة صا  ال اا   يصدهىن هذق األشيان إ  إذا فا ىا 

 مثلوم   هذا من جوة .

ىالجوة الثا ية   فثي  م وا صحيحة   ىفثيى  م وىا فىذب   األشىيان التى  

يىىدهى وا   مىىا  قىىىهللا   فلوىىا فىىذب ن فثيىى  م وىىا صىىحيحة   ىفثيىى  م وىىا 

 فذب .

ل  هالب العلم ف  مثهللا هذق المساهللاهللا يقىم مقىام ال بىىل   يع ى  فالىاجب ه

فىى  ى اثىىة العلىىم ال بىىىي   ىهىىذق أه ىىم م  لىىة   أن يفىىىن ىا ثىىا لمحمىىد 

هليىىي الصىىفل ىالسىىفم   ى اث لسىى تي )) األ بيىىان لىىم يى ثىىىا دي ىىا ا ى  

د هما ىإ ما ى ثىا العلم فمن أنذق أنذ بح  ىاف  (( فوؤ ن تتلى هلىيوم 

ة ىناصة فتب شيم اسسفم ابن تيميي ؛ أل ي هاش ف  هذق الىبفد   الس 

ىيع   أحىالوم   سىان فان ف  الع اق أى الشام أى مصى  فلوىا  ا هىا 

شيم اسسفم ىه فوا   ىه   أحىالوا   فت   الفتب تلنى  الشىبوا  

الت  يدهيوا القىم   ىت د هليوم فيوا   ىت ا   أف اد مى وم   تقىيم الحجىة 

 م   ىهذق أمى  بي ة   ىالحمد هلل .هليو

أيضا ف  الم ا  ا  الت  حصل    ه ا  م ىا  ا  مهبىهىة مىثف بىين 

س   ى فاه    يع ى  الهاهللافىة ال فاهيىة األحمديىة   ىبىين سىلف  هىاد ي 

شىىاذل    الفتىىب التىى  فيوىىا  قىىد لهىى ق الصىىىفية    قىىد لل فاهيىىة    قىىد 

ىمىىا فيوىىا مىىن نهىىص   هىىذق للشىىاذلية   ىأحىىىالوم ىمىىا فيوىىا مىىن صىىىاب   
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 ش ها فيوم ىت سيم المفىاهيم أى األصىىهللا السىلفية فىيوم   هىذق فلوىا مىن 

 أه م ما يتق ب بوا العبد إل   بي جهللا ىهف .

ى  ش  أن  ما  ا هذا  من جواد      ىد ي مىاذا  ىاجىي   لفىن الىاحىد 

يجب هليي أن يعمهللا ما ف  ىسىعي   ىاألمى  هلل جىهللا ىهىف مىن هبىهللا ىمىن 

  ما  ستهيا أن  ىاجي هذا فلي من جميا جوا  األهدان المشى فىن بعد 

  الففىىا  بىىص ىاهوم   الم ىىافقىن  ؤىا الضىىفهللا بىىص ىاهوم مىىن أصىىحاب 

المنالفة للس ة ف  هىاهللاى  فثيى ل   الثلىى   البىد    الجفىان فى  ال ىاا   

أصحاب الشوىا    يع ى  المسىصلة فبيى ل جىدا   ى  يجىى  ل ىا أن  قىىهللا 

ق هلى  ال اهىا   ى  أن ال ىاا   يصىلحىا   هىذا   يجىى  ؛ اتسا النى 

 ألن من هاهللا هل  ال اا   فوى أهلفوم   ىهى سبب هففوم .

ما يجى  أن  قىهللا هل  ال ىاا   فسىد ال ىاا   لىم يعىد ه ىا  صىفح     

 ت اهللا هاهللافة من أمة محمد هل  الحق  اه ين إل  هيام الساهة .

 وم لفىىن المسىىالة تحتىىاج إلىى  جوىىاد   أن يجعل ىىا مىى هللا جىىهللا ىهىىف  سىىصهللا 

الىاحد   يحق  من المع ى  شيهللاا   بالفلمة أى    تتعلم العلم بي تصىبح 

 هالما   مجاهدا   هالب هلم بما ه د  .

فالعلمان ينتلفىن د جا  ىم اتب   لفن فهللا ي فا بما ه ىدق   الىاحىد إذا 

فىى  أي تعىىالم هلىىم ىأ شىىد ىبىىين ىأمىى  بىىالمع ى    ى وىى  هىىن الم فىى  

مفان باله ق الش هية   ى  ف  المسالة ا ن من تىاجي المسىصلة فبيى ى 

جىىدا   ىالىى من إذا فىىان  مىىن جوىىاد   فىىف يع ىى  أن يسىىتنف ا الىىذين   

اصرررأر إن و رررص   حررر  و   هىىىاهللا    هللا جىىىهللا ىهىىىف يىه ىىىىن ؛ ألن 

الىىىذين   يىه ىىىىن بصصىىى افوم مىىىن ففىىى ل  يرررر خف ر الرررذين   يوق رررون 

ن ىمبتدهين ىم افقين   ما يستن  ى اث األ بيان   مىا يسىتنفي ىمش في

ف  أهىالي ى  ف  تص فاتي   ى  ف  أفعالي   بهللا يسي  هلى   وىا محمىد 
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هليي الصفل ىالسفم   ىهل  ما هام هليي الدليهللا ىلى صا  اللى  صىا    

هللا نلق النلق   ىاهتض  حفمتي أن تفىن هذق األشيان   ىهىذا ا بىتفن 

. 

ال ب جهللا جفلي   ما ل ا ف  ذل  حيلة هى ينلىق مىا يشىان ىيفعىهللا مىا  هى

  لفن ابتلى  العبىاد بوىذق األشىيان   فيجىب هلي ىا أن سبحا ي ىتعال  ي يد 

 جاهىد ىأىهللا سىىفح فىى  أيىدي ا ا ن هىىى العلىىم   ىلىذل  أفثىى  مىىا  حىى   

هليي العلم ؛ أل ي هى ا ن ىسيلة الجواد   ههللا ه ىا  جوىاد ا ن بىف هلىم 

جواد السي  وي  مىجىد   أم  بالمع ى  ى وى  هىن الم فى    بمىاذا ؟ 

فرررال  قررر   جوىىىاد بىىىصي شىىى ن ؟ مىىىا فىىى  ه ىىىد ا جوىىىاد ا ن إ  بىىىالق آن 

 . البافرين وواهصه  أ  وماصا بأيرا 

إًذا الىسيلة العلم    تعلم ى جاهد   ى علم ى دهى ى صاب    ىفعهللا هىذا   

     هذا   يستنف ا   ى  يجعل ا يستنف ا   ضهللا ال اا  أى أ لم  األ

 سىىتعجهللا أشىىيان   ى  يجعل ىىا  ىىتفلم بصشىىيان ويىى  مشىى ىهة   أى   ىىدفا 

بعىاهىى  ويىى  مى ى ىىة بىىى ن الشىى     إ مىىا  سىىي  هلىى  ىفىىق الوىىد  

 ال بىي .

هىى الىذي نلىق النلىق   ىاهتضى  حفمتىي أن تحىدث هىذق  هللا جهللا ىهف 

    ىأىجىب هلي ىا الجوىاد   ىفى  األشيان العجيبة   ىالم ف ل ابتف ىا بىذل

هذا فهللا بحسب حالىي   ىيجىب هلي ىا أن  سىع  فى  هىذا   ىلفىن إصىفح 

لرريس  ليررر هررصاه  ولبررن   يمررصإ نررن  ال ىىاا   تثيىى  األحىىىاهللا هىىذا 

لفن   تقص    ما  قىهللا هذا األم  هلل    ضي ا بما حصهللا   ى   يشاء 

ىفىىهللا   فعىىهللا العجىى ل    عمىىهللا شىىيهللاا   هىىذا فعىىهللا الىىذين   يعلمىىىن مع ىى  الت

ىفعىىهللا المىىؤمن أن يىىؤمن بحفمىىة هللا ىبقىىد ق   ىي ضىى  بقضىىاهللاي   ىلفىىن 

األمى  الم ف ل يجب إ فا ها   ىيجب جوادها حسىب اله يقىة الشى هية 
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أىجىب الصىب    فاصرأر  ىهذق ا ية يجب أ  تثيب هن بىاهللا أحىد م ىا 

المؤلمىة هل  الهاهة   ىالصب  هن المعصية   ىالصب  هلى  أهىدا  هللا 

  المصىىىاهللاب   ىهىىىذق المصىىىيبة التىىى   حىىىن فيوىىىا   ىالصىىىب  يقتضىىى  أ  

يسىنه القلىىب   الصىىب  حىىبا القلىىب هىىن التسىىنه   ىحىىبا اللسىىان هىىن 

التشف    فالذي يشتف    يشتف  ف  المصاهللاب داهللاما ـ هذا هد  من أهدا  

 هللا ـ هذا يشتف  داهللاما ما صب  .

با القلىب هىن التسىنه   الصب  يقتض  حبا اللسان هن التشف    ىح

ىحبا الجىا ح هن أن تعمهللا بثي  هاهة هللا   يع   الىاحد فعهللا أمىى ا 

 هللا جىهللا ىهىف م ف ل من نى ىج أى مىن ىسىاهللاهللا نى ىج هىذا مىا صىب    

أم  بالصب    تصب  هلى  الهاهىة   ىتصىب  هلى  المعصىية   ىتصىب  

 ىهىىد هللا إن و ررص   حرر   هلىى  المصىىيبة   يجىىب هلي ىىا أن  صىىب  

بى ه ا  دي ىي   ى فىا فلمتىي   هىذا حىق ىحاصىهللا   محالىة   لفىن يجىىب 

الىىىذين    و  يرررر خف ر الرررذين   يوق رررون  هلي ىىىا الصىىىب  ثىىىم هىىىاهللا   

يىه ىىىن     يسىىتنفى   ؛ أل وىىم هىىد يعملىىىن أشىىيان يسىىتنفىن ال ىىاا   

يسىىىىتنفىن أهىىىىهللا العلىىىىم   يسىىىىتنفىن الىىىىدهال   يسىىىىتنفىن الصىىىىالحين   

  حت  يعملىا أشيان ثم يض ى وم بصشىيان   ثىم يصىدىا يستنفىن الشباب 

ال اا هن الىدين   ىهىذا أفثى  مىا يحصىهللا مىن أمىى  سىبب  المفاسىد مىن 

ج ان هدم ا متثاهللا   لما جان ف  الش يعة   ىلى هلم ال اا ىهبلىىا فىفم 

أههللا العلم ىتصبي هم ىحثوم   لفان ني    لفن من هبيعة الشباب الملىهللا 

   ثم بعد ذل  ي تبي   هيب ىبعدين ما يصلح هذا   ي يد فهللا ش ن يصلح

  فاصررأر إن و ررص   حررر  اصىىب  تعلىىم جاهىىىد    ف جاهىىدهم بىىىالق آن

ىالس ة   جواد ىدهىل   ىتحىذي  لل ىاا ىتىصلي  ى شى  ىجمىا المىاهللا   

 سبيهللا هبا المؤلفا    ىمضاداتوم 
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ىصىا  إل  آن ق . ىه  الجواد بالسي    إذا هام اسمىام بىي ىأذ ىىا بىي   

فيىىي إمفىىان للمىىؤم ين صىىا  ىهىى  جوىىاد   ىأمىىا إذا مىىا صىىا  ىهىى  جوىىاد 

بالسي    فوى جواد بالعلم   ىالمسصلة هذق فبي ل   لفن تحتىاج إلى  تصمىهللا 

 أن يصب  العبد فيوا بالحق . هللا جهللا ىهف ىسؤاهللا من 

اللوم  ب جب اهللايهللا ىميفاهللايهللا ىإس افيهللا اهىدي ا لمىا انتلى  فيىي مىن الحىق 

 ودي من تشان إل  ص اه مستقيم .ب ذ   إ   ت

 سبحا   اللوم  ب ا ىبحمد  استثف   ىأتىب إلي  .

 السؤاهللا   

جىىي للشىىيم صىىالح آهللا الشىىيم حف ىىي هللا أث ىىان ففمىىي هلىى   هىىذا سىىؤاهللا ىخ

 النض    ههللا هى  ب  أى ىل  ؟ ىهاهللا الساهللاهللا   ىما ال اجح ؟

 الجىاب   

 فصجاب بوذا البحث ال افا  

فىىن فلمىة الى اجح  سىبية   إذا هيىهللا الى اجح مع ىاق إذا هيهللا الى اجح   تع 

ال اجح ه د المىتفلم   ىإذا هلى  أ ىا ىالى اجح مع ىاق   ىالى اجح ه ىدي   

إذا هاهللا أحد من أههللا العلم   ىالى اجح فىذا . يع ى  الى اجح ه ىدق     أ ىي 

 اجح ف   فا األم  ؛ ألن ال جحان هذا  سب    ىال اجح تىثيىق فىفن 

يىجد  اجح هام   ال جحان  سب    افومىها ف  فىفم   يع   ه دق     

 أههللا العلم .

ىالصحيح فذا   يع   الصحيح ه دق   لىيا الصىحيح المهلىق   إذا هىاهللا 

ال اجح ف  المسصلة فذا   مع اق ه دق بما تح   هى مىن الحىق   الى اجح 

ه دق   أصح القىلين ف  المسىصلة فىذا   يع ى  ه ىدق   هىد   يفىىن أصىح 

   فا األم    ىلوذا ذف   ل  ف  المسصلة هذق أن المحققين   القىلين ف

 جما من المحققين هالىا   إ ي  ب  ىأبهلىا القىهللا بص ي 
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 ىل    ىجموى  أههللا العلم هل  أ ي ىل  .

ىلذل  إذا هيهللا ما ال اجح   ىإيش ت   ف  المسصلة   هذق نفصتي . ف ذا 

مىا هىلى  فى  المسىصلة   انتل  العلمان   ىهيهللا ما ال اجح ه ىد    مع ىاق 

ىهل  أي القىلين   ىالد ا ه د ا د ا تعليم   ىأمهللا الت جيح ىا تبا  

ألههللا العلم ال اسىنين   مثىهللا شىيم اسسىفم   ىابىن القىيم   ىابىن حجى    

ىالشىىى قيه    ىجماهىىىة   إذا هيىىىهللا فلمىىىة المحققىىىين   أيضىىىا هىىىذق فلمىىىة 

  لمسصلة ف  ىي   تستعمهللا ف  الد ىا ىالفتب   هذق مع اها أ ي إذا ه 

يمىى  هليوىىا   بىىهللا اهتىىاد أن يحىى   فىىهللا مسىىصلة   يقىىاهللا لىىي محقىىق   ىلىىيا 

تحقيىىق الفتىىب ا ن   ىأصىىلوا مىىصنىذ فىى  اللثىىة مىىن الثىىىب   إذا أحفىىم 

 سىىجي   إذا أحفىىم ال سىىا هىى  حقىىق   ىثىىىب محقىىق إذا فىىان  سىىجي هلىى  

 الثاية .

وا   هفىذا بمىا ىلوذا المحقق من يحفم ال    ف  المساهللاهللا   ما يج ي هلي

 أل  أى بما سما بهللا يحفم ال    .

معلىم أن األمة انتلف  انتففا فبيى ا جىدا فى  مسىاهللاهللا العلىم   ىالمسىاهللاهللا 

المجمىىا هليوىىا هليلىىة   ىالمسىىاهللاهللا المنتلىى  فيوىىا فثيىى ل جىىدا جىىدا جىىدا   

ىلذل    ينلى أحد موما فان من تقليد   ما أحد ينلىى مىن تقليىد   التقليىد 

تبىا  ـ أى الجى ي هلى  م ىىاهللا   اسمىام مالى   حمىي هللا   المحمىىد ـ ا 

اسمام أبى ح يفة هبلي ج   هل  ما ج   هليي أههللا الفىفة   أنذ فتىاى  

إبىى اهيم ال نعىى    ىفتىىاى  أصىىحاب ابىىن مسىىعىد   ىهىىاا ى اد أشىىيان 

 فج   هل  أشيان   هلّد فيوا .

   هليي  م ي .اسمام مال  أيضا هلّد أههللا المدي ة ف  أشيان   ىما أد 

اسمام الشافع  هلد أههللا مفة   ىنلهوا ما ش ن من     أهىهللا المدي ىة   

 ىلما ذهب هل  بثداد ىأنذ شيهللاا من     أههللا الع اق فجما بين 
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 أشيان فىن م وا فقوي ف  مص  .

اسمىىام أحمىىد انتلفىى  أهىالىىي فىى  المسىىاهللاهللا ألسىىباب   تىىا ل فىى  المسىىالة 

بهللا ف  مسصلة جان ه ىي سىبا  ىايىا    الىاحدل تجد ه دق هدل  ىايا    

ىهذا لي أسباب يهىهللا المقىام بىذف ها لفىن م وىا أ ىي يتىابا بعى  العلمىان 

 فيمن هبلي ف  المساهللاهللا .

إذا      إل  مساهللاهللا األصىهللا   أصىهللا الفقي فيوا تقليد   العالم المتىصن  

 يحقق فهللا مسصلة ؟ .

فى  األصىىهللا شيم اسسفم ابن تيميي اجتود ف  أن يحقق بعى  المسىاهللاهللا 

ىحققوا   إذا      إل  ال جاهللا   الففم ف  ال جاهللا   هىهللا فىهللا هىالم لىي 

    مستقهللا ف  ال جاهللا    جىاهللا الحىديث   يع ى  فىفن ابىن إسىحاق هىهللا 

هىىى ثقىىة ؟ أى صىىدىق   الىاهىىدي هىىهللا هىىى ثقىىة أى ضىىعي    الحجىىاج بىىن 

أ هصق ما ىضعي ؟ نذ السدي الفبي  إسماهيهللا بن هبد ال حمن   ههللا هى 

أى هىىى صىىدىق ؟    ىايىىة مسىىلم لمىىن  ى  ؟  ىايىىة البنىىا ي لمىىن ثقىىة 

  ى  ؟ ههللا ه  تىثيق مهلق أى   ؟ 

هىىذق فلوىىا مسىىاهللاهللا انتلىى  فيوىىا أهىىهللا العلىىم فىى   جىىاهللا أى فىى  مىى وا   هىىهللا 

يستهيا العالم أن يحقق ف  فهللا مسصلة ؟     ففبد لفهللا أحد مىن التقليىد   

س ة   ىهذا ىهلل الحمد تب أ  ىهذق   ي ف  ه وا أحد   ىلفن ثم تقلد ألهللامة

الذمة   ىثم تقليد لمن ليا من أههللا العلم المحققين   فوذا يفىن  ىى  لمىا 

 شىىص هليىىي اس سىىان فىى  بلىىدق أى بحسىىب ىضىىعي   هىىذا ينتلىى    ينتلىى  

 الحاهللا .

ف ًذا الذين يقىلىن ا جتواد     يىجد اجتواد فامهللا    سب    اجتوىاد فى  

وا   فصا  مجتود فى  هىذق المسىصلة المعي ىة مسصلة       ف  مسصلة فحقق

فقه   أما ثم اجتواد ثم يصي  هالما مجتودا   هذا مسىتحيهللا   ىلىذل  مىن 
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أ اد ا جتوىىاد فىى  أىهللا هلبىىي العلىىم فىى  فىىهللا مسىىصلة يح  هىىا إلىى  آن هىىا 

فسيفىن جاهف بمساهللاهللا فثي ل لن يهلىا هليوىا   لىن يفىىن   محققىا فيوىا 

  محققا ؛ أل وا سىتفىتي ؛ ألن العلىم فثيى    ى  مقلدا   لن يفىن مقلدا ى

ىلوذا ذف  ا لفم م ا ا أن هالب العلم يسع  ف  مع فة ففم العلمان ف  

المسىىاهللاهللا   المسىىاهللاهللا فلوىىا   فىى  التىحيىىد بمسىىاهللالي جميعىىا   فىى  الفقىىي يمىى  

هليي بفمالىي   فى  األحاديىث المشىوى ل   يعى   مع اهىا   التفسىي  يمى  

هالب العلم   ثم بعد ذل  ما مىا هىد  ىمىا ه ىدق مىن هليي بفمالي   يفىن 

ا سىىتعدادا  ىالمىاهىىب ىا    ىجىىدق ىاجتوىىادق فىى  هلىىب العلىىم بعىىد 

 تىفيق هللا لي   يفىن ه دق تحقيق ىاجتواد ف  مساهللاهللا .

هذق المسالة تجد ففن متمي  فيوا ـ صالح هبىد الع يى  ـ مىثف تجىد ه ىدق 

 ىىا  مسىىاهللاهللا أنىى  لىىيا فىىذل    مسىىاهللاهللا ح  هىىا فصحسىىن الفىىفم فيوىىا   ه

ىهفذا آن  من أهىهللا العلىم تجىد ه ىدق مسىاهللاهللا ح  هىا ىهفىذا ؛ ألن العلىم 

ىاسا ى  يمفن ألحد أن يقىهللا ففم  هذا هى التح ي  ف  المسصلة   هذا 

ج اية هلى  العلىم   ىأيضىا المى ن يج ى  فيىي هلى   فسىي   أى أن يتهلىب 

ههللا من ذل    ىالعلم فثيى  الىاحد م ا أن يح   ف  فهللا مسصلة   األهما  أ

  ىإذا ىصىىل  آنىى ق  سىىي  أىلىىي   ىيحتىىاج إلىى  تفىى ا  ىفوىىم ىتصىىىي  

 المساهللاهللا ى حى ذل  .

ىلوذا ي بث  فىصية  نتم بوا الد ا أن ي تبي هالب العلم إل  أن دهى  

ا جتواد ف  فهللا مسصلة ىال    فما     األهللامة أحمد ىالشافع  ىمالى    

ف  فىهللا مسىصلة   هىذا يجعىهللا المى ن جىاهف  ىفعهللا السل    ىتج ي األدلة

فىى  مسىىاهللاهللا فثيىى ل    عىىم يحقىىق هىىذق المسىىصلة ىيجيىىد فيوىىا   ىتجىىد ه ىىدق 

تفصيهللا   ى بما يتمي  هل  بعى  ال اسىنين فى  العلىم بفثى ل مع فتىي   

ىتفاصيلي ف  هذق المسصلة أى المساهللاهللا الت  ح  ها   لفىن تجىد ه ىدق مىن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 شرح الفرقـان                                                        لفضيلة الشيخ : صالح آل الشيخ

 545 

هليوىا ؛أل ىي شىثهللا ىهتىي بتح يى  الجوهللا الفثيى  فى  مسىاهللاهللا ممىا لىم يهلىا 

مساهللاهللا   ىأهاهللا فيوا   ىت تب هل  هذا أ ي جوهللا مسىاهللاهللا فثيى ل فمىا هىى 

 الىاها .

لوذا هالب العلم ي بثى  هليىي أ  يجعىهللا العلىم فى  هلبىي لىي لىذل ىشىوىل   

ىهد هاهللا ابن مبا    حمي هللا   أن للعلم هثيان فهثيان الماهللا   مثهللا مىا 

 دق مساهللاهللا    أ   فسىي فى  األصىىهللا ه ىدق يفىن الث   يهث  إذا فان ه

فىىذا   فىىف ي  ىى  ألهىىهللا العلىىم   ىى ا جيىىدا أى ه ىىدق فىى  الحىىديث ىال جىىاهللا 

مع فة صا  ما ي    ألههللا العلم   ى  جيىد   هىذا لىيا مىن صى يا أهىهللا 

العلم   فلما ا دد  هلما ا دد  مع فة بص   تجوهللا الفثي    ىأ ي لىى مىد 

فثيىى ل   ىلىى د  معلىمىىا     فىى  همىى   لحققىى  مسىىاهللاهللا هللا جىىهللا ىهىىف 

 ىهفذا .

لوىىذا هىىاهللا بعىى  أهىىهللا العلىىم   أمىىى  ى   اهللا فىى   فسىى  شىى ن مىىن حتىى  

لماذا   يقىهللا   أمى  ى   اهللا ف   فس  ش ن من حت  ؛ ألن حت  تىا ل 

ت فىىا ـ ىتىىا ل ت صىىب ـ ىتىىا ل تنفىى    ىهىىذق المسىىاهللاهللا الم فىىىى  

بتح يى   ىالم صىب ىالمنفى  ه  مساهللاهللا ال حى   فيمى  ىهى متعلق

المساهللاهللا   الم فىى    ىالمنفىى    ىالم صىىب     فمىا يفوىم الىبع  

أمى  ىف   فس  ش ن مىن حتى    يع ى  أ ىي مىا تبىين لىي مع ى  حتى    

يع   ما فوم ـ حت  ـ     هذق فلمة ألحد هلمان ال حى الفبىا    يع ى  أن 

مساهللاهللا العلم إما م فى  أى م صىب أى منفى  يع   ف  ال حى   حتى  

  ل ت فا هذا ىتنفضي ىت صبي   يع   ف  ال حى .تا

فىى ًذا يمىىى  المىى ن   ىهىىى يىىتعلم   يمىىى  المىى ن ىهىىى ي  ىى  فىى  العلىىم   

فالمساهللاهللا هذق ىه  ىصية م اسبة   ي ن ال ان أ ي سيحيه بالعلىم فلوا 

هذق أههعوا   أن تحيه بفهللا ش ن أههعوا   اهها األمهللا ىلفن أن أحه  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 شرح الفرقـان                                                        لفضيلة الشيخ : صالح آل الشيخ

 546 

ما توتم بي   ما هالي ابن القيم    حمي هللا ف  بفثي  فذا  حسن   ىأه م 

  ى يتي  

 ىالعلــم أهســام ثـفثـة مـا لـوـا  

 من  ابـا ىالحـق ذى تـبـيـان                                   

 هـلم بصىصـا  اسلـي ىفــعـلي 

 ىفـذلـ  األســمان للديــان                                     

   ىال ـوـ  الذي هى ديـ ـي ىاألمــ

 ىجــ اؤق يـىم العــاد الثا                                      

توتم بثفثة هلىم   اهتمام هام ثم بعد ذل  و  ف  التفاصيهللا بحسب ما 

 هللا جىهللا ىهىف هد  لى  مىن العمى  ىا سىتعدادا  ىالمىاهىب   ىمىا ىفىق 

 العبد إليي .

إ  نررن  لي ىتفصىىيلي ؛ ألن بىي صىفح القلىب ا هتمىام بالتىحيىد   بمسىاهللا

  ىاه م الحس ا    حس ا  التىحيىد فعىف ىتعلمىا  أ ى   أ ل  رلي  

 ؛ ألن الىساهللاهللا لوا أحفام المقاصد .

ىالثا   األم  ىال و  الحفهللا ىالح ام   تع   الفقي تتعبد   ىاحد يىدنهللا 

م هفىىذا بيتىىي مىىا يعىى   األحفىىام الشىى هية فىى  هشىى تي ألهلىىي يعاشىى ه

بمقتض  الهبيعة ىالجبلة   مىا  شىص هليىي   ىمىا  أ  هليىي أهىهللا بيتىي أبىا 

ىجىىىدا ..إلىىى  آنىىى ق   مىىىا يعىىى   األحفىىىام الشىىى هية مىىىا هىىى  ؟   إًذا 

سيتصى   بىىف هلىىم   هىىذا لىىيا بعىىالم هىىذا جاهىىهللا   يصىىاحب ال ىىاا فىى  

البيىى    فىى  المسىىجد   يصىىاحب ال ىىاا فىى  العمىىهللا  مىىفنق إلىى  آنىى ق   

  يتعامهللا معوم بعلم ؛ أل ي فاتي أشيان فثيى ل فى  التجىا ل  أص ا  ال اا

   ف  البيا   ف  الش ان   ف  األم    ف  ال و    ف  ال صيحة   ف  

 أشيان فثي ل فيما يتع   لي من األشيان ف  يىمي ىليلتي .
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العالم هى الذي هلم فهبق بحسب ما هىد  لىي   هىذا العلىم المى  ىال وى    

ذ بدليلي من الفتاب ىالس ة   هذا هىى األصىهللا ىاسجمىا  الفقي   الفقي يؤن

 ىاألدلة الباهية المجما هليوا   ىالمنتل  فيوا .

لفن ههللا فهللا المسىاهللاهللا سىتد   فيوىا الىدليهللا ؟ لىيا فىذل    فلىذل   بىد أن 

تع   الفقي جميا هل  ففم هاهللافة من أصهللا العلم ىاحىد ىأفثى  تتصىى  

بد بصن يسصهللا أههللا العلىم إذا فىان   فل  الع هللا جهللا ىهف   ىت جى ؛ ألن 

فىى ذا جولىى  مسىىالة    فاررر لوا أهررل الررذبر إن ب رر      للنررون  يعلىىم   

فاسصهللا أهىهللا الىذف    هلبى  العلىم بمع فتى  الفقىي هلى  هىىهللا   هىذا سىؤاهللا 

ألههللا الذف  أما فهللا مسصلة ستح   فيوا هىذا لىن يفىىن إ  إذا أمىد هللا فى  

 ذل  . هم   ثم تتابع  شيهللاا فشيهللاا بعد

ثم العلم الثالث بعد التىحيد ىالفقي هلم السلى    الج ان   القيامة   الىذي 

يحصهللا بي للعبد الهمص ي ة   يحصهللا للعبد بي ا ستقامة   يحصهللا للعبد بي 

 ى  القلب   ىهدم ال فىن للد يا   ىمع فة بحاهللا السل  ىحىاهللا األهللامىة   

د يا فيضهللا ف  الفقىي ىحاهللا الصالحين   ىحاهللا ال هاد   حت    ت ند  بال

  ىحتىى    يثفىىهللا هىىن فعىىهللا السىىل    ىهىىن فعىىهللا األهللامىىة   ىهىىن سىىلىفوم 

 ىصفحوم فيضع  إنفصي ىتىحيدق .

هللا هذق الثفث ه  العلم   ىفهللا يصنىذ بمىا هىد  لىي مىن ذلى    لوىذا  سىصهللا 

داهللامىىا العلىىم ال ىىافا ىالعمىىهللا الصىىالح ىأن ي يىىد ا هلمىىا ىهمىىف  جىىهللا ىهىىف 

 ي جىىىاد فىى يم   هىىذق الفلمىىة ىإن هالىى  اهتضىىاها ىاهتىىدان   أ ىىي سىىبحا

المقىىىام   ىم اسىىىبة   أد ي هىىىهللا هىىى  م اسىىىبة أم   ؟ لفىىىن  بىىىد األنىىىذ 

 أن ينتم ب ضاق . هللا جهللا ىهف ىالتىاص  بمثهللا هذق المساهللاهللا ىاسصهللا 

 

 السؤاهللا   
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هللاهللا الشيم حف ي هللا   في  يخهلب العلم هن شوىل ىلذل ؟   سخ

 الجىاب   

  لي لذل   ىاحد ما شان هللا م بسه فى  السىي ل   تجىد ليلىي العلم لي شوىل 

 وىىا ق فىى  السىىي ل   أيىىن التىحيىىد ؟ يقىىىهللا   سىىي ل ال بىى  هليىىي الصىىفل 

هليىى    هللا جىىهللا ىهىىف ىالسىىفم    عىىم لفىىن هىىهللا هلمىى  التىحيىىد ؟   حىىق 

األفعاهللا   األلفا    مفمف  التىحيد   الش   ال اه    النف    أ ىاهىي 

لعامة   اسيمان باهلل جهللا ىهىف   ىمفهللافتىي ىفتبىي ى سىلي إلى    العقيدل ا

آنىى ق   األمىى  ىال وىى    هىىهللا صىىفت  هلىى  بي ىىة   فعلىى    صىىيام    

ى فات    ىحج    منالهت    فهللا هذق تفعلوا هل  بي ة   األحفام التى  

 تليوا ف  لباس  ف  م فب  إل  آن ق .

تص ا تجىد أ ىي يتىسىا فهللا هذق إذا هلب الهالب العلم هن شىوىل ىلىذل يسى

ف  أشيان ثم لى     ل فسي لىجىد أ ىي يجوىهللا أشىيان هى  مىن ضى ى يا  

الدين   فوذا   يسىغ ن ىلوذا ذف  شيم اسسفم ابن تيميي ف  هاهىدل لىي 

أن العبد هد يهلب العلم للذل مثهللا الف يم الذي يف م ال اا للذل لي   لى مىا 

 هللا جىهللا ىهىف هبعىي  أف م ىما أضا  األضيا  ضاق   ىمىا تحمىهللا لمىا

هليي   لوذا فثن صاحب هذق اللذل فعهللا ما يجب من تعلم العلىم الىذي هىى 

ف   هليي ف  ي ي جى ب ذن هللا تعال    لفن إذا فان يجوهللا مىا فى   هللا 

هليي   ف  ي   ي جى فيفىن هى ممن يدنهللا فىيمن ألوىاهم التفىاث  أى فىيمن 

 يتبا الشوىا  .

العلىىىم هبىىىادل   لفىىىن العبىىىادل إذا فا ىىى   فللعلىىىم شىىىوىل   ىإن فىىىان هلىىىب

معا ضة بعبىادل أىجىب م وىا   أى هبىادل ىاجبىة   ىهبىادل مسىتحبة   مىا 

يجىىى     عىىم   ىى   فىى  األصىىىهللا     ىى   فىى  ال جىىاهللا     ىى   فىى  
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السي ل   هذا هلم مستحب   لفىن هىهللا يقىدم هلى  مىا هىى أىلى  ؟ أم يقىدم 

 الىاجب هليي ؟ يقدم هليي .

ثف فىى  مجتمعىىا  فثيىى ل  ىىاا للتحقيقىىا  ىفتىىب هىىذق مصىىيبة   تىى   مىى

فثي ل ىمهبىها  فثي ل    لفن أين العلم ال افا ؟   أين العلم الىذي ي فىا 

ال ىىاا   ىت تفىىا بىىي  فسىى  ؟ تجىىد مسىىاهللاهللا مىىن ال فىىاح ال ىىاه ل البي ىىة مىىا 

يع فوا   مساهللاهللا ال      إمىا أن يثلىى فيحى م مىا   يحى م أى يبىيح مىا   

ف  ذل  لفن ألجهللا هدم العلم أى يسىتدهللا بعمىىم أدلىة يباح     لث   لي 

   ىهى ما     إل  المسالة   ىهفذا من أىهللا ناه ق .

المقصىىىد أن هىىذق المسىىصلة أ ىىتم تع فى وىىا   ىتعايشىىىن الىاهىىا   ىىاهىىا 

هلبة العلم   لفن ليس  هذق الفلمة ألجهللا هيب من فان فذل     ب أ إلى  

  تبىي إلى  أ فسى ا ىأ ىا أتىجىي إلى  هللا من ذل    لفن ألجىهللا الىصىية بىصن 

أن يعي  ى  ىإيىافم هلى  الحىق  هللا جىهللا ىهىف  فس  بذل  هبلفم   ىاسىصهللا 

 ىالود  .
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 ا  مى فضيلة شيخ ا اللالنة / 

 صالح أن  أص الل ي  أن نحنص أن إأراهي  آل الشيخ   حفن   

 نن هذا الشرح النأارر   يو  الخنيس النواف  : 

 هـ . 3632/  2/  32

أر ل   أن يو إ شيخ ا خيرا  ن النوحصين   وأن يرف  صروا ر  

فرري  ليررين   وأن ي فرر  أللنرر  الررأالص واللأرراص   وأن يولررل لرري نررن 

 الخير  صيأا   والحنص ع ر  اللالنين .

                                               

 

  اصل نرري                                                    

 هـ . 3632/  2/ 32 
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