
 

 

 



 

 

 

 ِبْسِم ِاِ ِالرَّْْحَِن ِالرَِّحيمِ 

َئاِت َأْعَمالَِنا مَ  ْن ِإْف احلََمَد ِ َنْسَتِعيُنُو َوَنْستَػْغِفُرُه َونَػُعوُذ ِِبِ ِمْن ُشُروِر أَنْػُفِسَنا َوِمْن َسيػْ
ْلل َفالَ َىاِدَي َلو وَ  َأْشَهُد َأْف الَ ِإَلِو ِإالَّ هللِا َوْحَدُه الَ َشرِيَك يَػْهِدِه هللَا َفالَ ُمِضَل َلُو َوَمْن ُيضِّ

 َلُو َوَأْشَهُد َأْف زُلَْمدا َعْبَدُه َوَرُسولُُو .

ـُ هللِا َوَخَْتِ اذلَْدىَّ َىْدىُّ زُلمٍَّد َوَشَر اْْلُُموِر زُلَْدََثتُػَها وَُكلَّ زلُْ  َدةٍَ  َأالَ َوِإْف َأْصَدَؽ اْلَكاَلـ َكاَل
 وَُكلَّ ِبْدَعٍ  َضاَلَلٍ  وَُكلَّ َضاَلَلٍ  ِف النَّاِر.ِبْدَعٍ  

 َأمَّا بَػْعُد  :
 

فال زاؿ احلديث موصوالً ِف مدارس  اْلصوؿ الست  لشيخ اإلسالـ زلمد بن عبد 
رْحو هللا  -وقد بُتَّ ، ؿْ وَ وقد سبق معنا اْلصوؿ الثالة  اْلُ ، -رْحو هللا تعاىل -الوىاب

أف ىذه اْلصوؿ الست  سبيزت وتباينت عن غَتىا ؛ِف مقدم  ىذه اْلصوؿ الست   -تعاىل
 أبمور:

  .أهنا أصوؿ وقواعد مهم  :اْلمر اْلوؿ

 اً جليَّ  واضحاً  نها بيانً بيَّ  ؛مع كوهنا أصوؿ وقواعد مهم   -عز وجل -أف هللااْلمر الثاين: 
  .كل سامع  ايفهمه



 

 

من أذكياء  كثَتٌ ط فيها  لِ إال أنو أخطأ وغَ  ؛وجالئها مع وضوحها وبياهنا اْلمر الثالث: 
 .العامل

وىو إخالص الدين  عز وجل وبياف ضده الذي ىو الشرؾ  - :مرَّ معنا
وأف ادلسلم ينبغي ،شرؾ من ظلم وضرر عظيم وما ِف ال،وبياف ما ِف التوحيد من أذني  ،

وأف زنذر كل احلذر من ،لو أف زنرص كل احلرص على معرف  التوحيد وما يتعلق بو 
أعٍت  -وأىلو من ىذا اخلطر العظيم نفسو فيحفظ،أنواعو وصوره وذرائعو ؛الشرؾ 

 .الشرؾ ِب اْلكرب زنبط العمل -الشرؾ الذي زنبط العمل

مهم ِف اْلمر ِبالجتماع ِف الدين والنهي عن التفرؽ فيو  ىو أصلٌ و  -مث 
ودائماً حنتاج ذلذا اْلمر لكثرة الفنت اليت تعًتي وأتيت  بل؛ِف ىذه اْلايـ  وحنن خاص ً ،

وإما أحيانً من ، -اخلارجي من الكفار وغَتىم -العدو اخلارجمن  ؛إماعلى ادلسلمُت 
ويفرقوف كلم  ،القالقل والفنت  الذين يثَتوف الداخليُت الداخلُت أىل الفنت من اْلعداء

 ويسعوف ِف اْلرض فساداً.،ادلسلمُت 

ويبتعد ،اْللف  فيو ،يسعى إىل االجتماع ِف الدين و حباج  إىل معرف  ىذا اْلصل  فادلسلم
أف ؛ولكن كما قرر الشيخ وقرر غَته من أىل العلم ،عن أسباب الفرق  واالختالؼ 

وأف يكوف التفرؽ الذي يًتكونو ليس من ِبب ،ىذا االجتماع على احلق وِف احلق  يكوف
 فإف ردَّ ،البدع والضالالت  وليس من ِبب ردِّ ،نكر ترؾ اْلمر ِبدلعروؼ والنهي عن ادل

عظيم حلفظ  بل ىو ِببٌ ؛ وليس من ِبب الفرق  واالختالؼ،البدع والضالالت أمر مهم 
لف  وأىل الشر والباطل ال يرضيهم أُ ،ىذا الدين وصيانتو من الشر والكيد العظيم 

لذا على ادلسلم ،وأف يشتتوا مشلهم ،فيحاولوا أف يفرقوا بينهم ؛لف  السلفيُت ادلسلمُت وأُ 
 !  ،بل زنذر منهمعطيهم مسعو يُ  ،فالْلمثاؿ ىؤالء  فطيناً  أف يكوف حصيفاً 



 

 

وزنذر من أىل البدع ،فادلسلم رنتمع على السن  وعلى اخلَت مع أىل السن  وأىل اخلَت 
ر من أىل اخلَت ومن السلفيُت ذِّ فمن رأيناه زنُ ،ومن أىل الفنت فال يكوف معهم ،واْلىواء 

 ويثٍت على،اه يثٍت على ادلخالفُت ومن رأين،ال نقبل قولو ؛الصادقُت بال حج  وال برىاف 
ر أسباب ذَ وحنَْ ،ونكوف مع بعضنا بعضا إخوانً ِف احلق وعلى احلق ، ُت ال نقبل قولوابِ عَّ اللَّ 

  .الشر والفنت

والصرب عليهم ، من سباـ االجتماع السمع والطاع  لوالة اْلمر -مث 
فال شك ،اجملتمع ِف ختالؼ اليؤدي إىل الفرق  واوترؾ كل سبب ،وعدـ اخلروج عليهم ،

نكار العلٍت على والة ،وكل ما يؤدي إىل الفرق  من اإلواالعتصامات ،أف االضراِبت 
ومن مناصرة العدو اخلارجي على والة اْلمر ،ومن نشر أخطائهم بُت الناس ،اْلمر 

الشك ؛والتفجَتات ،نتحاري  واال،رىابي  العمليات اإل وِّزُ ونشر الفتاوى الضال  اليت ذبَُ ،
  !وسنالف ىذا اْلصل العظيم،أف ىذا كلو ليس من اإلسالـ ِف شيء 

وليس زلبتهم ،وحنبهم ، -عز وجل -فوالة اْلمر ُيسمع ذلم ويُطاع ِف غَت معصي  هللا
خَت ) :قاؿ -صلى هللا عليو وسلم -فإف النيب، زلبتهم رضاً ِبلدنيا توليس،مداىن  

السلطاف ويل من ال ) :-صلى هللا عليو وسلم -وقاؿ، (رببوهنم وزنبونكمأئمتكم الذين 
حنبو ِف هللا عز سن إلينا ؛والذي يلي أمرن وزنُ ،فالسلطاف ويل يلي أمر ادلسلمُت ، (ويل لو
  .وأف يعينو على أمره،لو ِبلتوفيق والسداد هللا وندعو ،ونرجو لو اخلَت ، -وجل

دعوة  لو كنا نعلم أف لنا" وا:وغَته من أىل العلم قال -رْحو هللا تعاىل -اإلماـ أْحد
؟ قاؿ: لو جعلت  مل :قيل لو -يعٍت ِف احلاكم الشرعي -تستجاب جلعلناىا ِف اإلماـ

 يعٍت كانت الدعوة يل خاص  ما ينتفع هبا ادلسلموف" ين دُ عْ مل تػَ ؛الدعوة يل أن خاص  
 .اإلماـ وينتفع هبا ادلسلموفينتفع هبا ؛ف،ولكن لو جعلتها لإلماـ ِبخلَت 



 

 

وإىل مصاحل الناس ،وال يقدموف   ىكذا كاف العلماء ،كانوا ينظروف إىل ادلصاحل العام
 .وسنافوف منو -عز وجل  -مصاحلهم ومآرهبم وأىوائهم على احلق ،كانوا سنشوف هللا 

مسألٍ  مهم   ومما فاتٍت أف أنبو عليو مما يتعلق ِبلسمع والطاع  لوالة اْلمر ،أف أنبو على
ال مانع أف يعمل هبا ،أف القوانُت الوضعي  والقوانُت اليت ىي من وضع البشر  :وىي

 .  -عز وجل -احلاكم الشرعي إذا مل زبالف شرع هللا
 : أربع صور - عز وجل -احلكم بغَت ما أنزؿ هللا معنا أفَّ  مرَّ 

 .أكرب فهذا كفرٌ ؛أف زنكم بغَت ما أنزؿ هللا ويراه أفضل من حكم هللا  الصورة اْلوىل:

 أكرب. هذا كفرٌ ؛فأف زنكم بغَت ما أنزؿ هللا ويراه مساٍو حلكم هللا  الصورة الثاني :

أو أف زنكم بشرع هللا ،ف زنكم بو جواز أ أف زنكم بغَت ما أنزؿ هللا ويرى: الصورة الثالث 
  . أكرب شرؾٌ  فهذا أيضاً ؛

وأف فعلو إمث وخطأ زؿ هللا ،ويرى أّف حكم هللا أفضل أف زنكم بغَت ما أن الصورة الرابع :
 . أكرب ليس كفراً ؛فهذا كفر دوف كفر ،،وأنو مذنب 

 . سأل  ربتاج لنظر العلماء الكبار ومسأل  احلكم على احلاكم الشرعي ِبلكفر ؛م
فهناؾ البد من انتفاء  وبُت تنزيل احلكم على احلاكم الشرعي ؛بُت احلكم العاـ  ؽٌ رْ وفػَ 

احلاكم الفالين  وإقام  احلج  ،فال يعٍت ىذا أف أييت أحد ويقوؿ: ،روط ادلوانع ،وتوفر الش
 كافر! احلاكم الفالين كافر! 

ئل عن بعض احلكاـ الذين زنكموف بغَت دلا سُ  -رْحو هللا تعاىل -ابن عثيمُتفإف اإلماـ 
ل  ال ،وما يدريك لعل عندىم من علماء الضال :كفرىم؟ قاؿ ِف بالدىم ،ىل نُ شرع هللا

 روف احلّكاـ.فِ كَ يُ روف ،فال فُ كْ يَ فال  ؛ من أفتاىم أبف ىذا اْلمر جائز



 

 

 

  : وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوإين أنب -

،ىؤالء العواـ ىؤالء فيهم نزع  خارجي  ؛نزع  غلو أف الذين يشتغلوف بتكفَت احلكاـ ،
والشباب الذين أتةروا هبذا الفكر اخلارجي التكفَتي ؛فعليهم أف ال يشتغلوف دبثل ىذا 

ىم الذين ينظروف ِف حاؿ كل اْلمر ،ويدعوه للعلماء ىم الذين ينظروف ِف ادلصاحل ،و 
 .  حاكم

أف احلاكم ال خنرج عليو إال أف نرى   بُتَّ  -صلى هللا عليو وسلم -ومع ذلك فإف النيب
الذي ال خالؼ فيو الظاىر لعلم ىو الكفر  أىل ا؛والكفر البواح كما بُتَّ  بواحاً  كفراً 

 ذي عندن فيو من هللا برىاف.وال،

إذا عمل هبا احلاكم ِف القضااي اليت ال ؛القوانُت الوضعي  اليت ىي من وضع البشر  فإذاً 
فال مانع من ؛ -عز وجل -والقضااي اليت ال تعارض شرع هللايوجد فيها دليل شرعي ،

فإف سيارات وإشارات ادلرور وحنو ذلك ،ذلك ،مثل تنظيم حياة الناس ِف سَتىم ِف ال
احلكم بغَت ما " :وليست ىي ادلراد ِف قوؿ العلماءىذه اْلمور ال مانع من العمل هبا ،

وادلضاد دلا أنزؿ هللا وما  هللا ادلخالف ؛فإف مرادىم بذلك احلكم بغَت ما أنزؿ "أنزؿ هللا
 .-وتعاىلسبحانو  -شرعو

 -هللا تعاىل رْحو -الذي ذكره الشيخِف  -إف شاء هللا -واآلف ندخل

  :-رْحو هللا تعاىل -؛وىو أصل مهم ،فقاؿ

ُهمْ  َولَْيسَ  هِبِمْ  َتَشبَّوَ  َمنْ  َوبَيافُ  َواْلُفَقَهاِء، َواْلِفْقوِ  َواْلُعَلماِء، اْلِعْلمِ  بَيافُ   . ِمنػْ
 .  (َواْلُعَلماءِ  اْلِعْلمِ  بَيافُ ) :فقولو



 

 

 أي معرف  ما ىو العلم ادلمدوح؟   -
 ؟ فومن ىم العلماء ادلمدوحو  -
  ؟ وما ىو الفقو - 
 ومن ىم الفقهاء؟ -

صلى  -ِف كتاب هللا وِف سن  رسوؿ هللا ىو العلم الشرعي ما جاء  : فالعلم ادلمدوح 
ىذا ،والبد أف نتقيد بفهم وما كاف عليو الصحاب  الكراـ ،البد أف نفهم  -هللا عليو وسلم

 . - مرضواف هللا عليه -السلف الصحاب 
  ؟ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما الدلي  -

 ىل ةالثٍ إأف أمتو ستفًتؽ ) دلا ذكر  -صلى هللا عليو وسلم -الدليل أف النيب -
من ىي اي رسوؿ هللا؟ قاؿ: )ما أن  :،قالواإال واحدة  سبعُت فرق  كلها ِف النارو 

 . عليو اليـو وأصحايب( 
؛فهم الذين ْحلوا  -رضواف هللا عليهم أمجعُت -فالبد أف نتقيد بفهم الصحاب 

صلى هللا  -وا عن النيبهُ قِ التنزيل ،وىم الذين فَ ،وىم الذين شاىدوا ىذا الدين 
ففهمهم وعملهم وقوذلم ِف ىذا الدين ؛وفهموا ىذا الدين ،مراده  -عليو وسلم

بد ِف العلم أف اْلماف لفهم الكتاب والسن  ،فال اـقدـ ،وىم ادلرجع ،وىم صمَّ مُ 
 . على الكتاب والسن  على فهم سلف اْلم  يكوف مبنياً 

 . من معرف  العلماء  البد أيضاً ،(   َواْلُعَلماءِ )   : مث قاؿ
عز  -نافع والعمل الصاحل مع تقوى هللاادلراد هبم ىم الذين مجعوا العلم ال :  فالعلماء

 .  -وجل
 . م  بد من العلم ِبلكتاب والسن  وما كاف عليو سلف اْلفال



 

 

 . من العمل ِبلعلم  والبد أيضاً 
،وإال فهم علماء السوء الذين ال يعلموف ،ىؤالء  -وجلعز  -من تقوى هللا والبد أيضاً 

 ! اؿهَّ جُ 
 . فهؤالء علماء سوء لموف ولكن ال يعملوف دبا يعلموف ،أو يع 

  . فالبد من معرف  العلماء

ولو   ،حىت واليـو لألسف الشديد كل من تكلم ِف دين هللا اعتربه الناس عادلاً ومرجعاً 
من  وما حصل كثَتٌ ،ووهللا ما وقعت الفنت والقالقل ْلخذ العلم منو ، ليس أبىلٍ كاف 

من العلماء  مْ وىُ دُّ ادلشاكل بُت الناس وخصوصاً بُت السلفيُت ،إال ْلهنم رجعوا ْلنس عَ 
 موأيمروهنم ِبدلعروؼ وينهوهن،ىل اخلَت إوف الناس دُ هْ فإف العلماء يػَ وىم ليسوا بعلماء ؛

   واالختالؼ.وزناربوف الفرق، عن ادلنكر ،رنمعوف كلم  ادلسلمُت على احلق

العلماء ،وإال كثٌَت الذي يتكلم  أنو البد من معرف  بُتَّ  -رْحو هللا تعاىل -لذا الشيخ
،ولكن أىل العلم منهم قليل ،الذين تتوفر فيهم صفات  كثٌَت الذي يتصدر للناس،

 .  العلماء
نس يتصدروف ليسوا فالبد من معرف  ىذا اْلصل ،ىذا أصل عظيم وهللا ،كم نرى من أُ 

 . ْلف يكونوا علماء  أبىلٍ 
لو العلماء ِبلعلم ،والذي أقوالو وأفعالو مستقيم  على  دَ هِ فالبد من معرف  العامل الذي شَ 

احلق ،والذي دعوتو إىل الكتاب والسن  وما كاف عليو سلف اْلم  ،ورنمع الناس على 
 . احلق
وىو الفهم ذلذا الدين ومقاصد ىذا معرف  الفقو ، أيضاً  فالبد ،(  َواْلُفَقَهاءِ  َواْلِفْقوِ : )قاؿ 



 

 

 ،وإصابتهم للحق غالب ىا تقنو وتعلموىا وأ، والفقهاء الذين عرفوا اْلحكاـ الشرع 
 . ىم قليل معدودؤ ،وخط

ُهمْ  َولَْيسَ  هِبِمْ  َتَشبَّوَ  َمنْ  َوبَيافُ ) :-رْحو هللا تعاىل -قاؿ بد كما أف تعرؼ من ال ،أيضاً  (ِمنػْ
 . تعرؼ ما ىو العلم وما ىو الفقو  العلماء ومنهم الفقهاء ،وأفىم 

 . العلماء  البد أف تعرؼ أف ىناؾ أنس يتشبهوف ِبلعلماء وليسوا منهم ،ليسوا من
وهللا إنو من ادلصائب اليت نراىا اليـو أف بعض الشباب وبعض البد من معرف  ىذا ،

رفوا بكثرة اْلخطاء والضالالت أو عُ عرفوا ِبلعلم ،ادلسلمُت يلتفوف حوؿ أنس مل يُ 
اؿ ؛الذين ال هَّ رفوا بعدـ اْلىلي  ِف العلم ،ولكن يلتف حوذلم ىؤالء اجلُ واالحنراؼ ،أو عُ 

وال يفهموف ىذا الدين ،فالبد من معرف  ىذا اْلمر ،بعض الناس ،يبصروف ىذه احلقيق  
ف وكتب أنو عامل ألَّ يظن أف كل من خطب ِف الناس ِف اجلمع  أنو عامل ،أو أف كل من 

 ْلخذ البد من معرف  أف ىذا ادلتصدر أىلٌ س أنو عامل ،ال ؛رَّ ر ودَ دَّ صَ ،أو أف كل من تَ 
 . "إف ىذا العلم دين فانظروا عمن أتخذوف دينكم"العلم منو ،البد من السؤاؿ عنو 

نس مل يطلبوا العلم الشرعي عند العلماء ،وزببطوا ِف دعوهتم بعض الناس يلتف حوؿ أُ 
وأتوا ِبْلمور ادلخالف  للشرع ،واْلصل ِف طالب العلم أف يطلب العلم عند العلماء ،

َم من العلماء ،مث أيضاً أخذه لْ العِ  الِعْلمِ  ن العلماء ،وإذا تلقى طالبُ ،وأف يتلقى العلم م
 . قبلفإف ىذا يُ ِبدلعرف  واإلتقاف واإلحساف ؛ماء من الكتب وشهد لو العل

 . هاء وليس منهم فالبد من معرف  من تشبو ِبلعلماء والفق

 ؟  اذاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليس منهم دل -
 يِت فْ يػُ فػَ ؛وإما أنو متخبط ِبجلهل ،إما ْلنو متخبط ِف ِبب البدع والضالالت  -

 . بغَت علم 



 

 

 !  ،ال شيئاً  اخلالص الذي ال يفهمل ؾ اجلاىعلم ىو ذاغَت فيت بليس ادلراد دبن يُ 
ِبجلهل  -عز وجل -ىم الذين يتكلموف ِف دين هللا؛اؿ هَّ وإدنا الذي يفيت بغَت علم واجلُ 

 .والتخبط وعدـ ادلعرف 
وأخذ احلق ،زنثوف على الرجوع للعلماء  -رضواف هللا عليهم -لذلك كاف السلفو  

للباطل ،وعدـ تعليق احلق ِبْلشخاص ،فالبد من معرف  وعدـ التعصب ،منهم وعنهم 
 ىذه اْلمور ،والبد من إتقاهنا.

َ  َوَقدْ : -رْحو هللا تعاىل -قاؿ الشيخ  ِمنْ  اْلبَػَقَرةِ  ُسورَةِ  َأوَّؿِ  ِف اَْلْصلَ  َىذا تَػَعاىل هللاُ  بَػُتَّ
 ُأوؼِ  ِبَعْهِدي َوَأْوُفوا َعَلْيُكمْ  أَنْػَعْمتُ  الَّيِت  نِْعَميِتَ  اذُْكُروا ِإْسَرائِيلَ  َبٍِت  ايَ ﴿: َتعاىل قَػْوِلوِ 

يَ  ِبَعْهدُِكمْ   َعَلْيُكمْ  أَنْػَعْمتُ  الَّيِت  نِْعَميِتَ  اذُْكُروا ِإْسَرائِيلَ  َبٍِت  ايَ ﴿: قَػْوِلوِ  ِإىل( ٔ)﴾فَاْرَىُبوفِ  َوِإايَّ
 ( ٕ)﴾اْلَعاَلِمُتَ  َعَلى َفضَّْلُتُكمْ  َوَأيّنِ 

عرفوا احلق واحنرفوا عنو ،وعملوا خبالفو  أف بٍت إسرائيل بُتَّ لنا قد -عز وجل -فا
؛فاليهود عرفوا احلق واحنرفوا عنو وعملوا خبالفو ،وبُتَّ لنا أف النصارى عبدوا هللا على 

 -جهال  فاحنرفوا عن احلق ،فالبد من معرف  ىذه اآلايت من سورة البقرة اليت َقصَّ هللا
َأأَتُْمُروَف  ﴿: عنهم -عز وجل -كما قاؿ هللا؛فإهنم  لنا حاؿ أىل الكتاب  -عز وجل

ُلوَف اْلِكَتابَ  النَّاَس ِِبْلرِبِّ َوتَػْنَسْوَف أَنْػُفَسُكمْ  فكانوا ال يعملوف ِبلعلم ،بل  ، ﴾ َوأَنْػُتْم تَػتػْ
وأما النصارى الذين ىذه اْلم  ،من علماء  وىذا حاؿ من ضلَّ كانوا يعملوف خبالفو ،

وابتدعوا من البدع  وا واحنرفوالُّ فضأمرىم بعيداً عن العلم ، عبدوا هللا على جهال  ،وكاف
 .الشيء الكثَت
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 لوا خبالؼ ما علموا ،موا وعمعل نفادلسلم زنذر أف يكوف حالو كحاؿ اليهود الذي
من  وزنذر أف يكوف حالو كحاؿ النصارى الذين عبدوا هللا على جهال  وعلى احنراؼٍ 

 .احلق

صلى هللا  -الذي كاف عليو النيبفيحذر ادلسلم من ىذا وذاؾ ،ويسلك الطريق الوسط 
ُقْل َىِذِه َسِبيِلي َأْدُعو  ﴿والذي كاف عليو سلف اْلم  وأصحابو الكراـ ، -عليو وسلم

 -هللا عليو وسلمصلى  -ولذلك النيب، ( ٖ)﴾١ٓٔ﴿ِإىَل اَّللَِّ َعَلى َبِصَتٍَة َأَن َوَمِن اتػَّبَػَعٍِت 
 أخشاكم لو وأتقاكم(.أما إين أعلمكم ِب و )قاؿ: 

 اْلَكالـِ  َىذا ِف السُّنَّ ُ  ِبوِ  َصرََّحتْ  َما ُوُضوًحا َويَزيُدهُ : -رْحو هللا تعاىل -مث قاؿ الشيخ
ِ  اْلَكثَتِ  طلب العلم:  يعٍت ما جاء ِف اْلحاديث من فضل ، اْلَبليدِ  لِْلعاِميِّ  اْلواِضحِ  اْلبَػُتِّ

وإف ادلالئك  )،  (إىل اجلن  ل هللا لو طريقاً سهَّ  نفعاً  يطلب فيو علماً  من سلك طريقاً )
العلماء ) :-عليو الصالة والسالـ -وقولو، (دبا يصنع لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً 

 .  (ورة  اْلنبياء
الرجل الذي قتل من قص  ذلك ) -صلى هللا عليو وسلم -ولعلي أكتفي دبا ذكره النيب

ُدؿَّ على راىب ػػفَ ؛فسأؿ عمن يبُت لو احلق ،فسأؿ وأراد التوب  ،وتسعُت نفساً  تسعاً 
مث بعد فًتة أراد أف  ، ل بو ادلائ فقتلو فكمَّ  !توب  ما لك من :فلما جاء للراىب قاؿ لو،

ومن  :فقاؿ لو،فذىب إىل ذاؾ العامل فسألو ؛على أعلم أىل اْلرض  ؿَّ دُ فَ ؛يتوب فسأؿ 
 ! زنوؿ بينك وبُت التوب 

ِف الطريق مات و ،    فاعبد هللا فيهافاذىب إىل اْلرض الفالني،ولكنك أبرض قـو سوء 
مالئك  الرْح  فكاف مع  ؛فقبضتوفاختصمت فيو مالئك  الرْح  ومالئك  العذاب ،

 التائبُت.
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عاِلماً  ا سأؿ،ودل ف يزيد ِف ضاللو،وأجاىالً كاد أف يهلكو  فهذا الرجل دلا سأؿ رجالً 
 .  -عز وجل -فنجا برْح  هللا؛أفتاه ِبحلق 

وكنت ،ك العلماء إذا كانوا علماء سوء للنا ىذا بيانً واضحاً ،كذنت بيَّ فالسن  النبوي  
 حوذلم ومعهم وتسأذلم ؛فإهنم يدلونك على السوء! 

 . فإهنم يدلونك على احلق ؛وإذا كانوا علماء حق 
 فاحرص على علماء احلق واحذر من علماء السوء.،ؾ عليو ويربو ،وأيمرونك بو 

والعلماء والفقهاء على  ،والفقو العلم أي  - َىذا صارَ  مثَّ : -رْحو هللا تعاىل -مث قاؿ
 كَ لُّ دُ يَ  أف ذبد عاِلماً ،ندر ندر  ،يعٍت شيء اَْلْشياءِ  َأْغَربَ  َىذا صارَ  -ادلعٌت الصحيح

 ! عنها بُّ ذُ على السن  ويعمل هبا وينصرىا ويَ 

أىل البدع  ، والضَّالالتُ  اْلِبدَعُ  ُىوَ  َواْلِفْقوُ  اْلِعْلمُ  َفصارَ  اَْلْشياِء، َأْغَربَ  َىذا صارَ  مثَّ  :قاؿ
وشندحوهنم ،ويعظموهنم ،وأىل الضالالت وأىل االحنرافات ذبد عام  الناس حوذلم 

 يفرقوف ومل يعرفوا العلم والفقو. ْلف العام  ال،وينشروف كالمهم إليهم ،ويرجعوف ،

يكوف ؛يعٍت إذا التفوا حوؿ واحد شره قليل ، ِِبْلباِطلِ  احْلَقِّ  لَْبسُ  ِعْنَدُىمْ  ما َوِخيارُ  :قاؿ
ظهر الباطل ِف مظهر احلق ويُ ،ظهر احلق ِف مظهر الباطل فيُ ،احلق ِبلباطل  سُ بْ عنده لَ 

فإذا كاف لبس احلق خيار ما عندىم وأىوف ما ، فهذا خيار ما عندىم مما ىم عليو؛
 ! فكيف دبا ىو شرٌّ من ذلك،عندىم 

 ال َوَمَدَحوُ  الْػَخْلقِ  َعلى َتعاىل هللاُ  فَػَرَضوُ  الَِّذي اْلِعْلمُ  َوصارَ : -رْحو هللا تعاىل -قاؿ الشيخ
هُ  م أبنو يُتهَ ؛وينهى عن البدع  ،عٍت من أيمر الناس ِبلسن  ي ؛ رَلْنوفٌ  َأوْ  زِْنِديقٌ  ِإال ِبوِ  يَػتَػَفوَّ

  .ال تتقبلو العقوؿ أو أنو رلنوف أتى بشيءٍ ،منافق زنديق 



 

 

 ، اْلعالػِمَ  اْلَفقيوَ  ُىوَ  َعْنُو؛ َوالنػَّْهيِ  ِمْنوُ  التَّْحذيرِ  ِف َوَصنَّفَ  َوعاَداهُ  أَْنَكَرهُ  َمنْ  َوَصارَ  :قاؿ
العلماء  -العلماء والفقهاء وعادى،والفقو الصحيح ،يعٍت من أنكر العلم النافع 

 !  ىو الفقيو العاملِ ؛عليهم والتحذير منهم  ف ِف الردِّ وصنَّ  -الرِبنيُت
فال شك أف ىذا من تلبيس الشيطاف دوح الذي عنده الفقو وعنده العلم!  ىو ادلم

  .واجنرار كثَت من الناس وراء ىذا الباطل،وخداعو للناس ،وتزيينو ،

إف قضي  لبس ، ِِبْلباِطلِ  احْلَقِّ  لَْبسُ  ِعْنَدُىمْ  ما َوِخيارُ : -رْحو هللا تعاىل -وقوؿ الشيخ
فإف كثَتاً من أىل الفنت واْلىواء إدنا شنرروف ،احلق ِبلباطل قضي  مهم  البد من معرفتها 

وف أىل احلق أبهنم أىل فرق  واختالؼ رُ هِ ظْ فيُ ؛ِبطلهم على العواـ بلبس احلق ِبلباطل 
وأف العلماء ،مع العلماء أهنم و ويظهروف أىل الباطل أبهنم على احلق ،ضالؿ ىل أأهنم و 

 .يثنوف عليهم

 ؟ كيف دنيز بُت احلق والباطل -
وال ،فنحذر منو وجنتنبو ؛ومعرف  الباطل ،فنعمل بو ونكوف معو ؛دبعرف  احلق  -

ٌل بُت احلق صَ يْ فإف احلج  والدليل فػَ ؛أيضاً دبعرف  احلج  ،ننصره على احلق 
 . احلق ِبلباطل سَ بِّ لَ فكل من جاءن يريد أف يػُ ،والباطل 

  ؟ ما دليلك :نقوؿ لو -
  ؟نتكما بيِّ  -
  ؟ لنا احلج  والربىاف فيما تقوؿبُتَّ  -

وكل ما ،ْلف كل ما يستدؿ بو سيكوف حج  عليو ال لو ؛ شيئاً ُتِّ بػَ فإنو يعجز حينها أف يػُ 
  . إبذف هللا تعاىل هُ ارَ وَ بو سينكشف ويظهر عَ  سُ بِّ لَ يػُ 



 

 

وأف حنذر من ىؤالء الذين ازبذوا ،احلق ِبلباطل  سِ بْ أف حنذر من لَ  -لذلك علينا إخواين
برايء من بو ِف ظهر اْلتقياء اْلمن لبس احلق ِبلباطل سيفاً وخنجراً مسموماً يطعنوف 

 . ومن العلماء ،ومن طلب  العلم ،إخواهنم السلفيُت 
ِف الوقت الذي ؛ومن طلب  العلم السلفيُت ،ر من العلماء السلفيُت ذِّ ػػػػفكم رأينا من زنَُ 

 !فتن  إال ويتصدروف فيها ما أتيت ،ثَتوف الفنت والقالقل وشندح الذين يُ ، ادلخالفُت شندح
وف أنفسهم أهنم دُّ ػػػعُ مث يػَ  ؛ وف أنفسهم ىم ادلرجعدُّ ػػػػػعُ مث يػَ ،أمر إال ويربزوف فيو  وال أيتِ 

 !وأف غَتىم على الباطل،ىم على احلق 

البد أيضاً من معرف  بعض اْلمور اليت يظنها بعض الناس أف ىذا ،والشيء ِبلشيء يُذكر 
 : أف ىذا مما يدؿ على العلماء أو العلمأو ،العلماء  لِ عْ من فِ 

ات ِف إجاز  -إجازات من بعض ادلشائخفبعض الناس يظن أنو إذا كاف عند الشخص  -
  ! وىذا خطأ،يظن أنو عامل  -الرواايت

صَّ ِف اإلجازة أبين قد أجزُت الشيخ الفالين بكذا إال إذا نَ ؛فاإلجازة ليس معناه أنو عامل 
 أو حنو ذلك -جزاه هللا خَتاً  -ىو طالب علم مستفيدو  و،أوكذا وىو من أىل العلم 

  .أما رلرد اإلجازة فال تدؿ على العلم،

أو الذي يكتب ِف ،بعض الناس يظن أف الذي يكتب ِف ادلنتدايت السلفي   أيضاً  -
فيلتف الناس دبجرد كتاِبتو أو نقلو أنو عامل ،؛أو الذي يكتب ِف الفيس بوؾ ،التويًت 
 ! وىذا خطأ،حولو 

 تولكن ليس،نعم قد يكوف عامل وقد يكوف ال ،فهذه اْلمور ال تعٍت أف فالنً عادلاً 
 على العلم. دبجردىا دليلٌ 



 

 

يكسبونو أو أف قراِبت العامل ؛ فيها كثَت من الناس ئطور اليت سنُ وأيضاً من اْلم -
  !  العامل نو بلبسو يصف

!  أف يكوف عادلاً  ليس شرطاً ؛وزوج ابن  العامل  ! ليس شرطاً أف يكوف عادلاً ؛ابن العامل ف
قد يكوف يعمل ِف مصلح  الدعوة السلفي  ، قد يكوف صاحلاً  ،فبعض الناس يغًت هبؤالء 

  .ولكن ال يلـز من ىذا أف يكوف عادلاً ،

فالبد من معرف   !ف أنو من العلماءأنو ليس كل من كتب وألَّ ؛مما ينبغي التنبو لو أيضاً  -
والبد من احلذر من الوقوع ِف ،ىذه اْلمور  ،والبد من التمييز ِفالعلماء من غَتىم 

فإف ،وقبل أف يتمكنوا ِف العلم ،اؾ ىؤالء ادلتعادلُت الذين تصدروا للناس قبل أتىلهم بَ شِ 
: وكما قاؿ أىل العلم،وأييت ِبلفساد ،فإنو أييت ِبخللل ؛ا تصدر قبل أوانو طالب العلم إذ

فكيف ؛إذا كاف ىذا الطالب حباج  إىل العلم ، "!كيف يستقيم الظل والعود أعوج"
  ؟!يتصدر ويعلم الناس

احلذر من بعض طلب  ؛وأيضاً مما أنبو عليو إخواين وأخوايت ِف مشارؽ اْلرض ومغارهبا  -
أو عن طريق التواصل  ،العلم الذين يتواصلوف مع بعض النساء عن طريق الواتساب 

فيقوؿ ذلا ،حبج  أتتيو أهنا مريض  أو مسحورة ،فيطلبوف منهن صور شخصي  ذلذه الفتاة ؛
 ؟! عرؼ ىل أنت مسحورة أـ الأرسلي صورتك لكي أ

 كذا من يتكلمو ،فإف ىؤالء ممن تشبو ِبلعلماء وليس منهم  !احذري اي أم  هللا من ىؤالء
فإف ىؤالء جعلوا الدين ،فإف ىؤالء ممن تشبو ِبلعلماء وليس منهم ، مع النساء ويغازذلن

نت ضعيف  ال أتيت الب،يصطادوف بو الضعفاء الذين يثقوف ِبلعلماء ،يصطادوف بو  صقراً 
 دَّر كأنو عامل وىو ليس بعاملِ ُمصَ ،ْلنو عند الناس فالف من الناس ؛تثق هبذا ادلتكلم ،تفهم 

 فيتخذ ىذا ذريع ً  !وقد تتكلم معو ببعض أمورىا اخلاص  !فقد ترسل لو صورىا،فتأمنو ؛



 

 

العلماء  فإف ىذا ليس من مسلكأو للوصوؿ لبعض شهواتو! ،للتواصل معها والبتزازىا 
من بعض ،،شكاوى من مثل ىذه التصرفات وأن أقوذلا ْلنو قد جاءتٍت رسائل كثَتة ،

والذين ازبذوا العلم صقراً يصطادوف بو ىؤالء ،الشباب الذين تصدروا قبل أواهنم 
 الضعفاء.

مث أيتوف ؛فادة الناس احذروا من الذين يتصدروف إلاحذروا من ىؤالء!  -فبارؾ هللا فيكم
  .وال على تقوى  وال على ورعٍ ىذه القالقل اليت ال تدؿ على علٍم ثل دبثل ىذه الفنت وم

 !! ؟ىل يرضى ىذا اللئيم أف ترسل أختو أو زوجتو أو قريبتو صورهتا لرجل غريب
 ؟!  رؼ إف كنت مسحورة أـ ال: أن أعيقوؿ

 إىل آخرهو...كالوالد فثقي يب وو   ن لكِ أو أ 
 الـ معها ِف مسائل ال ينبغي لو أف سنوض فيها!  مث أيخذ ِف خداعها والك 

أمور  عن العلم إىلوال سنرج عن احلق و  ،ُت احلق فيما أشكل عليها احلق لبَّ لو أراد 
 .  وأمور ال تليقشخصي

ومعرف  من تشبو ،ومعرف  من ىم العلماء ،االنتباه ذلذا اْلمر  -ِبرؾ هللا فيكم -فينبغي
  .منهم وليس منهم

 : -رْحو هللا تعاىل -قاؿ الشيخ

نَػُهمْ  َوتَػْفريُقوُ  هللِا، َْلْولِياءِ  ُسْبحانَوُ  هللاِ  بَيافُ   الْػُمناِفقُتَ  هللاِ  َأْعداءِ  ِمنْ  هِبِمْ  ادلَُتَشبِِّهُتَ  َوبَػُْتَ  بَػيػْ
ُتمْ  ِإفْ  ُقلْ ﴿: َتعاىَل  قَػْولُوُ  َوِىيَ  ِعْمراَف؛ آؿِ  ُسورَةِ  ِف آيَ ٌ : َىذا ِف َوَيْكِفي َواْلُفجَّاِر،  ُكنػْ



 

 

 أَيػَُّها ايَ ﴿: تَػَعاىل قَػْولُوُ  َوِىيَ  ادلاِئَدِة؛ ُسورَةِ  ِف َوآيَ ٌ  ، ( ٗ)﴾هللاُ  زُنِْبْبُكمُ  فَاتَِّبُعوين  هللاَ  ربُِبُّوفَ 
 ِف َوآيَ ٌ  ( ٘)﴾َوزنُِبُّونَوُ  زنُِبػُُّهمْ  ِبَقْوـٍ  هللاُ  أيَْيت  َفَسْوؼَ  ِديِنوِ  َعنْ  ِمْنُكمْ  يَػْرَتدَّ  َمنْ  َآَمُنوا الَِّذينَ 

 الَِّذينَ  - زَنَْزنُوفَ  ُىمْ  َواَل  َعَلْيِهمْ  َخْوؼٌ  اَل  هللاِ  َأْولَِياءَ  ِإفَّ  َأاَل ﴿: تَػَعاىل قَػْولُوُ  َوِىيَ  يُوُنَس؛
 اخلَْلقِ  ُىداةِ  ِمنْ  َوأَنَّوُ  اْلِعْلَم، َيدَّعي َمنْ  َأْكَثرِ  ِعْندَ  اَْلْمرُ  صارَ  مثَّ  ( ٙ)﴾يَػتػَُّقوفَ  وََكانُوا آَمُنوا

 فَػَلْيسَ  تَِبَعُهمْ  َوَمنْ  الرُُّسِل، اتِّباعِ  تَػْرؾِ  ِمنْ  ِفيِهمْ  بُدَّ  ال اَْلْولِياءَ  َأفَّ : ِإىل الشَّْرعِ  َوُحفَّاظِ 
ُهمْ  ُهمْ  فَػَلْيسَ  جاَىدَ  َفَمنْ  اجِلهاِد، تَػْرؾِ  ِمنْ  بُدَّ  َوال! ِمنػْ  اإِلشنافِ  تَػْرؾِ  ِمنْ  بُدَّ  َوال! ِمنػْ

ُهمْ  فَػَلْيسَ  َوالتػَّْقوى ِِبإلشنافِ  تَػَعهَّدَ  َفَمنْ  َوالتػَّْقَوى،  ِإنَّكَ  َواْلعاِفَيَ ؛ اْلَعْفوَ  َنْسأَُلكَ ! ربَّنا اي! ِمنػْ
يعُ   .الدُّعاءِ  مسَِ

مصدر أخذ الدين وتلقي  ْلهنم؛بُتَّ من ىم العلماء والفقهاء الشيخ ِف 

بُتَّ من ىم أولياء هللا ؛ْلف عام  العلم ْلف العلماء ورة  اْلنبياء ،وِف 

 . اء ،ويقتدوف هبم ،ويرجعوف إليهم الناس زنبوف ىؤالء اْلولي
 هللا؟  فالبد من معرف  من ىو ويلّ  -
 الشيطاف؟  ومن ىو ويلّ  -
 الرْحن؟  من ىو ويلّ  -
 الشيطاف؟ ومن ىو ويلّ  -
 .ىذا اْلمر  البد من معرف  -

 ؟-عز وجل -هللا فمن ىو ويلُّ  -
َأال ِإفَّ َأْولَِياَء اَّللَِّ ال َخْوٌؼ  ﴿ :بقولو -عز وجل -هللا ذكرىم هللا ويلُّ  -

 . الرْحنىذه صف  أولياء  ﴾ َوال ُىْم زَنَْزنُوَف الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يَػتػَُّقوفَ  َعَلْيِهمْ 
                                                           

 (
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 [31: عمران آل](
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 [54: المائدة](
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6
 [63-62: يونس] ( 



 

 

 واتصفواا ِب وعملوا الصاحلات ،يعٍت الذين آمنو  ﴾ آَمُنوا الَِّذينَ  ﴿ : أوالً   -
واجتناب ارمات ؛فاإلشناف يزيد ِبلطاع   -عز وجل -ِبإلشناف بطاع  هللا
صلى هللا عليو  -فهؤالء أىل طاعات واتباع لسن  النيب،،وينقص ِبدلعصي  

 . -عز وجل -عن ارمات واْلمور ادلخالف  لشرع هللا عداً وبُ  -وسلم

وكانوا ﴾  يَػتػَُّقوفَ  وََكانُوا ﴿ إشناف وعمل ، ﴾  آَمُنوا الَِّذينَ ﴿  ىكذا ىم أولياء الرْحن
 آَمُنوا الَِّذينَ  ﴿، ،وسنافوف عقابو -سبحانو وتعاىل -ويرجونو -عز وجل -سنافوف هللا

  .﴾  يَػتػَُّقوفَ  وََكانُوا

وما كاف عليو ،الذين يسَتوف على الكتاب والسن   -عز وجل -ىم أولياء هللافهؤالء 
 . وعن االحنراؼ عن احلق،كل البعد عن البدع والضالالت   وفبعيد،سلف اْلم  

نَػُهمْ  َوتَػْفريُقوُ  :-رْحو هللا تعاىل -قاؿ الشيخ  هللاِ  َأْعداءِ  ِمنْ  هِبِمْ  ادلَُتَشبِِّهُتَ  َوبَػُْتَ  بَػيػْ
رمات ،التاركُت للواجبات ىناؾ من ادلنافقُت والفجار الواقعُت ِف احلُ  َواْلُفجَّاِر، الْػُمناِفقُتَ 

 -عز وجل -م أبعد ما يكونوف عن أولياء هللاوى، -عز وجل -عوف أهنم أولياء هللادَّ ،يَ 
 .إدنا ىم أولياء الشيطاف؛

معرف  الفرؽ بُت أولياء الرْحن ِف  - َىذا ِف َوَيْكِفي :-رْحو هللا تعاىل -قاؿ الشيخ 
َ فَاتَِّبُعوين  ِإفْ  ُقلْ  ﴿: اآلي  اْلوىل -:وأولياء الشيطاف اآلايت التالي  ُتْم ربُِبُّوَف اَّللَّ ُكنػْ

 ُ صلى  -الرْحن يتبع سن  النيب الشيطاف ،ويلُّ  يلُّ و الرْحن و  فرؽ بُت ويلُّ ، ﴾زُنِْبْبُكُم اَّللَّ
فيتبع  -عز وجل -هللا وزنبُ ، -عليو الصالة والسالـ -بوويقتدي ، -هللا عليو وسلم

 .-صلى هللا عليو وسلم -سن  النيب
وإدنا يتبع ىواه ويتبع الفنت  -صلى هللا عليو وسلم -الشيطاف اليتبع سن  النيب ويلُّ  إذاً  

  .ىذا فرؽ ،والبدع والضالالت



 

 

يَػْرَتدَّ ِمنُكْم َعن  َمن الَِّذيَن آَمُنوااَي أَيػَُّها  ﴿ :وآي  ِف سورة ادلائدة وىي قولو تعاىل :قاؿ
ُ ِبَقْوـٍ زنُِبػُُّهْم َوزنُِبُّونَوُ  ِديِنِو َفَسْوؼَ  فأولياء الرْحن يتمسكوف ِبلدين ويعملوف ، ﴾ أيَْيت اَّللَّ

 -،وهللا -عز وجل -وأهنم زنبوف هللاوال ِف الكفر ،،وال يقعوف ِف الشرؾ ،يًتكونو  بو وال
  .أوليائوزنب  -عز وجل

 ﴾َوال ُىْم زَنَْزنُوَف الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يَػتػَُّقوَف  َأال ِإفَّ َأْولَِياَء اَّللَِّ ال َخْوٌؼ َعَلْيِهمْ  ﴿:مث قاؿ
عز  -،واتصفوا ِبلتقوى ؛تقوى هللاىؤالء ىم أولياء هللا الذين اتصفوا ِبلعلم والعمل ،

 .سنافونو ويراقبونو، -وجل

 ُىداةِ  ِمنْ  َوأَنَّوُ  اْلِعْلَم، َيدَّعي َمنْ  َأْكَثرِ  ِعْندَ  اَْلْمرُ  صارَ  مثَّ  :-هللا تعاىل رْحو -قاؿ: الشيخ
يعٍت صار اْلمر ِف ، من كذا وكذا  ِفيِهمْ  بُدَّ  ال اَْلْولِياءَ  َأفَّ : ِإىل الشَّْرعِ  َوُحفَّاظِ  اخلَْلقِ 

 لك من بُتَّ ؛ىو ِف اْلصل الرابع ،عي العلم عند أكثر من يدَّ  -هللا ويلّ  -معرف  الويل 
فهؤالء الذين تشبهوا ،والفرؽ بينهم وبُت من تشبو منهم وليس منهم ،ىم العلماء 

داة ،وأهنم من ىممن يوصف ِبلعلم  مع أنوصار اْلمر عندىم ؛ِبلعلماء وليسوا منهم 
إال بعد صار عندىم اْلولياء ال شنكن أف يوصفوا بكوهنم أولياء  ؛اخللق وحفاظ الشرع 
 ! أف يًتكوا اتباع الرسل

من  أما ىؤالء الويل عندىم، -صلى هللا عليو وسلم -من اتبع الرسوؿويل ىو ،ال طيب
 . ترؾ اتباع الرسل 

 ؟ طيب يتبع من -
ريب ،أما أف أيخذ علمو عن قليب عن يقوؿ: حدةٍت ؛يتبع الشياطُت ،يتبع ىواه  -

تركوا اتباع وقعوا ِف ىذا ادلزلق اخلطَت ،،الرسوؿ فال فهؤالء الذين ىم أولياء الشيطاف 
وأتى  -صلى هللا عليو وسلم -فمن ترؾ اتباع النيب، -عليو وسلمصلى هللا  -النيب



 

 

لرسوؿ أما من اتبع ا، -عز وجل -فهو عندىم من أولياء هللافات وأتى ِبدلنكرات ،اِبخلر 
  ! فليس من اْلولياء

ُهمْ  فَػَلْيسَ  جاَىدَ  َفَمنْ  اجِلهاِد، تَػْرؾِ  ِمنْ  بُدَّ  َوال :قاؿ عٍت الويل عندىم من ترؾ ،ي!  ِمنػْ
وأما من جاىد نفسو ،وابتعد عن الناس ،وذىب إىل الصحراء واخللوات ،اجلهاد وتفرغ 

 فليس من اْلولياء .؛وجاىد عدوه ،وجاىد شيطانو ،

 َفَمنْ  -يقع ِف ارمات ويًتؾ الواجبات يعٍت - َوالتػَّْقَوى اإِلشنافِ  تَػْرؾِ  ِمنْ  بُدَّ  َوالقاؿ: 
ُهمْ  فَػلَْيسَ  َوالتػَّْقوى ِِبإلشنافِ  تَػَعهَّدَ  التقي الورع النقي الطاىر ليس من اْلولياء  ، ! ِمنػْ

  ! عندىم

رْحو هللا  -،من ىنا قاؿ الشيخوموازين مقلوب   ،الشك أف ىذه مفاىيم معكوس  
يعُ  ِإنَّكَ  َواْلعاِفَيَ ؛ اْلَعْفوَ  َنْسأَُلكَ ! ربَّنا اي :-تعاىل  .الدُّعاءِ  مسَِ

 
فأعداء هللا ىم أولياء هللا  ،واحنراؼ خطَت ِف ادلفاىيم ،وىالؾ ظاىر  ،حال  مردي   

 ! هللا ِبلنسب  ذلم ىم أعداء عندىم،وأولياء 
،نبو عليو أصل عظيم مهم و  الشيطاف أمرٌ  فال شك أف معرف  أولياء الرْحن من أولياء 

 .-رْحو هللا تعاىل -الشيخ

ن من أمثاؿ فمن جاء،وأنو صاحب خوارؽ ،ظهر أنو صاحب كرامات فال نغًت دبن يُ 
،فإف كاف كذلك  ىؤالء فلننظر مدى سبسكو ِبلكتاب والسن  وما كاف عليو سلف اْلم 

من أولياء الرْحن هللا هو إف شاء ف؛يعمل ِبلكتاب والسن  وما كاف عليو سلف اْلم  ؛
فإنو من أولياء الشيطاف ،ولو طار ِف السماء ،ولو مشي ِف ؛كاف خبالؼ ذلك   ،وإف



 

 

ْلف من خالف ، ضاللو ُّت بوتُ  واحنرافاً  البحر ،ولو دخل ِف النار ؛فإف ىذه تزيده ضالالً 
 .من أولياء الرْحن سن  الشك أنو من أعداء الرْحن الالكتاب وال

سادس أنخذه  أصلٌ ،وبقي معنا  ىذه اْلصوؿ اخلمس  بُتَّ  -رْحو هللا تعاىل -الشيخإذاً 
 :اْلصػػػػػوؿ معرف  ىذهمن ولكن ِبختصار البد ،إف شاء هللا تعاىل ِف اللقاء القادـ 

 .واحلذر من الشرؾ؟ إخالص العمل  وحده ال شريك لو  ىوما  

 .اْلمر ِبالجتماع ِف هللا والنهي عن التفرؽ ِف الدين

 عليهم .السمع والطاع  لوالة اْلمر وعدـ مفارقتهم واخلروج  

معرف  من تشبو هبم  يضاً معرف  العلم والعلماء ،والفقو والفقهاء ،وأ
 .وليس منهم

والفرؽ بينهم وبُت أولياء ،أولياء الرْحن ؛ْلوليائو  -سبحانو -بياف هللا
 الشيطاف.

 وأف يكوف حج  لنا ال حج  علينا  ،أف ينفعٍت وإايكم دبا مسعنا  -عز وجل -أسأؿ هللا

 هللا وسلم على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو أمجعُت  ىوصل

 واحلمد  رب العادلُت

 

 


