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  فهد العودة فضيلة الشيخ / سلمان بن

املسألة ااخرأ اااةأأدا يف سااا ألااااةسأغيوااةفقأأهللايفا  أأيناأاوأ التأأيالبأهللااااةفر ةأاانأأيا ااةر بأ ااةفغ قأ ا ا ا ااة غيرأأ ا

 ،ا ةكنااةشقخاترغها،ا بغااأبهنمغا احدا.ااملفصهللايفةا ا لتيالزعمالناانناازايفمحيناأا ا أياعلىاذةك

 حبثاوذهااملسلة االاأبسانينا،ا ه امنااملسغيوااةعلمق ااةداالاخيلهللااأتملهغامنا غيدةا،ا ةكفهغاةقستامنااملسغيوااةكبأغيفا

،انأأواوأأ امأأنا أأفلاحبأأثااةعلمأأغبااااةفهللا قأأاانأأيااخحغ ةأأثا،ابمأأغابأأفاااة جأأغ با انأأنابفقبأأ ا انأأناح أأ ا انأأنا قمقأأ ا

فهللا با غريوما،ا منا فلاحبثااملرس ةنااا الالسااخةرغظااةأ آتق ا   غنأهغال ا رغ هتغا،ا إنال  ا اوذهااملسغيوابأدا اة

ةع ضاةلفغظ ا قهغانعضااةرت  ا،ال ااخل لاغريااملأصهللا ا،ا وذاام  هللاعاح  يناعنااخم ا،ابمغاااحدةثاعبداأانناعم  ا

 ل  ا ل  ةنا.ايفض اأاعفينا،ا اةأغيوا قيناا فهغ اني

 بدا كلمالووااةعلما قمغاوهللاال ىلااةفظ امناذةكابمسلة ااةر قانيااإل الما اإلميغنا،ا مفهمامنابغااوذااوذاا،ا مفهما

منامحواباًلاعلىامعىنا،ا مأفهمامأنا أ قاااحأغاا  ناحأغاا،ا نكأوابأغااليمأ اذ  ابأديفا اعفبأغيفا،ا الا عفقأ اعلأىالحأدا

 سلة اعلمق اهلغا ب ا رصهللاصا،ا بدانسطااةأهللااا قهغااننا قمق ااابفغبااإلميغنا.مفهما قمغاذوباإةقينا؛اخناامل

  مثلينابالمااملرس ةناحهللااااملأفصدا اةظغملاةفرسينا اةسغناااخلرياسا.



 مغالندةفيناااحبث اامل بهللاعاضمنا ايف غيوااةف ابا اوهللااتهللاعامنااةفرسرياةلفصا،ا وهللااعفدبابأهللااباتفمأوااخل ألا،ا عفأدا

وار لاةعليناتفموااةصهللااباإناشغباأا،اإذاالاب عقأ اااوأذهااملسألة ا،ا ةقسأتامأنامعغبأدااإلبأغعا،انأواوأ ااخخااةسغي

 منامهللاايف ااةظفهللانا.

 بلنانعضااةفغسالطلأاالتأيالبأهللاااذاوأذهاغأريا لأكا،ا ملاةرصأعاعأنااملعأىنا،ا اهأاالتأيالذوأباإىلااةعمأهللاما اخلصأهللاصا،ا

 ب ااةفغ ق ا،ا غةر ب العما،ا اة غير الرصا،ا اةف غةاحغبل اةكثريامأنااملسألميا لزعمالنااة غير ااملفصهللايفةاو انعضااةر

،ا ةهللاابغتهللاااغريامفصهللايفةنا،ا غةصجغن ااةذةناارفلرهللااا  فغزعهللااابلهماان هللانا،ا مفهمااملفصهللايفا مفهماغريااملفصأهللايفا،ا تسأنا

  .ا470ا–ا467،اا450ا–ا4/443م ا ع ابالمااننا قمق اااوذاااملعىنااااةرفغ اا ا

 مغابغناامللمفهللاناةقفر  اابغ  ا لهللاالاتر امنابوا  ب امفهماطغيرأ ا وذاااملعىنااثنتااااةكفغبااملفزاااابهللاةيناعزا  واذا"ا

 [ا.122"]اةفهللان اذااةقفرأههللااااااةدةنا ةقفذيف اابهللامهماإذاايف عهللاااإةقهماةعلهماتذيف ن

لنااة غيرأأ البأأوا،احأأ اةأأأغااذاطغيرأأ ااةثأأهللابا،ا طغيرأأ اا  عأوااة غيرأأ ا أأزباًامأأنااةر بأأ ا لرأأصامفهأأغا،ا وأأذاامعأأ   اةفأأ 

 [ا.2"]اةفهللايفذ ةقشهداعذاهبمغاطغير امناامللمفيااةفخوا،ا بداةسمىااةهللااحداطغير ابمغاااآة ااةفهللايفاعفدانعضااملرس ةنا"

 قأ ا،ا  لأكا  غعداعلىاوذاااةأهللااالنااةلرظياخمفلرغنااا الةفهمغا اا بأرهمغا،ا هأذها  بأ ا،ا  لأكاطغيرأ ا،ا وأذهاان

 مفصهللايفةا،ا ارفال ااملبىناةدااعلىا رغ سااااملعىنا،ا بغناوذااوهللاااخبوا،ا أالعلما.

 نكواحغااةعلماأبتأياالالبأهللاااذاإناوأذهاغأريا لأكابمأغابأداةلفأبلاعلأىابأهللاما،ا ةكفأيالبأهللاااذاوأذها امأنا ا لأكا،الباذا

 آلر ةناوذاا وذاا.انعضهغا،ا أداةأااةأهللامااةف غةامنااالحن ا ا  نااةفص ةا،ا ةأا

 بدانس تااةأهللاااااغأرياوأذاااملهللاضأاا،ا الاليفاااإلطغةأ ااااملسأغة ا،ا هأ امبجأثاعأغيفضاتسأنااأغ زها،ا اةأأهللاااأبهنمأغا

 ةرظغنامرتا  غناال  قانقفهمغااةبف اةينا  ينا.



 ا ا لمأغامأغاا1/932 بداعلااعلىااةبجأثااةشأقخادمأداانبأ ااةأدةنااخةبأغهللاايفمحأيناأااا لسأ ااخحغ ةأثااةصأجقج ا 

لاثيفهاااوذهااخايمالحداإرهللااتفغااةدعغةامنااةفر ةاانيا اة غير ااملفصهللايفةا ا ا ااةر بأ ااةفغ قأ ا ا هأهللاايفلباةأيناالاليفاهانعقأداًا

 عنااةصهللااب

 عناليم ااهدةثااا رسريااة غير ااملفصهللايفةالهنمالووااةعلمااهدةثا لبجغبااآلاثيفا،،ا أدا أدماوفغكااةفأوا

  اةض  يفةا علمالتيناةقلابوامنابغنامنااةر ب ااةفغ ق اوهللاامنالووااةعلمانعغم انلينامنالووااةعلمااهدةثاخبغب ا.

ق ا؛ا ةذةكالم اناأبناتفمسكامبغابغتهللاااعلقينا،الالا  االنالبجغبااةفيبابلىاأاعلقينا  لماومااةذةناميثلهللانااةر ب ااةفغ 

  مااذةكا لماةكهللاتهللااابقعغًاعلمغبا،انوابغنابههللايفومااتنعغًاةعلمغيهما؟

 بيا ااة غير ا ا ا اةر ب ا اعمهللاما رصهللاصاظغو انا،ا ةكيامااذةكاالاليفااببريا غيدةامنااخرذا اة  اااوذهااةأضق ا

 ؛اح بغًاعلىااةدعهللاةا  حدةااةكلم ا .

ةعلمالنانيااةلرظيا  ا  غًاظغو اًامناحقثاإناا ف مغعال بغبااةف غةا بقواإىلاحتصقوااةفص ةا،ا لنااةفصأ ةاالا كأهللانا ا

 إالاخووااةف غةا،ا وذاابديفامشرتكانقفهمغا،اةكناوواةلزمامناوذاااةرتا  ااةف غناااةفغمامنابوا  ينا؟

 وذاادوااةفظ ا.

ارفأأغيفهانعأأضااإلرأأهللاةا،ا ميكأأنالناةكأأهللانانقفهمأأغاعمأأهللاما رصأأهللاصابمأأغالشأأ انااإذاميكأأنالناةكأأهللانانقفهمأأغا  أأغناادأأضابمأأغ

  لررتانا،ا اةعمهللاما اخلصهللاصاالاةفغاااةرتا  ا االشرتاكااةعغما.

 إذابقوابمغاوهللااظغو ام ا ااةسأغيواذاإناوأذةنااهأ  قيا ااةف أغةا ا ا ااةفصأ ةا امأناببقأوااملفأهللااطاا،ا أإنااملأرت عاةأدبا

اةعلمغبااملشككا،ا معلهللاماعفدابثريامنااحملأأيامأناتظأغيفالوأوااةسأف ا غأريومالنااملشأككا ارأوالهنغامناببقوامغاةسمقينا

اااملفهللااطااالاخي جاعفينا وهللااابا احدامنااخةرغظااملشرتب ااملفغ ب املعىنال البث ا  فهللاعامفغ بفيناحبسأبااإلضأغ غسا أإنا



 اةلرظاامل لااةقلاةيناحكمااةلرظاامل بباا رغقالووااةفظ ا.

ةفرغ سااااملأغمغسااةعلمق ال ااةعملقأ اوأهللاامأنااخمأهللايفااةأ عقأ ا،ا غرفأ ا يف أغسا،ا لولهأغامفرأغ  هللاناحبسأبامأغمأغهتمااا ا

اةدتقغا،امفهمااةفبقهللانا،ا مفهمااةصدةأهللانا،ا مفهمااةشهدابا،ا مفهمااةصغههللانا،ا مفهما  ناذةكا،ا مفهمامناةدروانفريا

غا،ا اااةصجقعاعناليباو ة ةايفض اأاعفأينابأغااذابأغاايف أهللاااأابألىاأاحسغبا،ا مفهمامناةدروااةفغيفامثاخي جامفه

علقينا  لماذا ...اإناااارف امغي ا يف  العدوغاأاةلم غودةنااا بقواأامغانيااةديف فيابمغانيااةسمغبا اخيفضا إذاا

 ة محنا مفينا ر  الهنغيفاارف ا ا. لةفماأا غ لةهللاهااةر   سا إتينال  طاارف ا لعلىاارف اليفاها هللابيناع شاا

 خووااةعلمامآرذاش ااالبسغمااةفغسا طبأغهتما مفغزهلما،ا بدابف ا قينالووااةسألهللاكا،ا  رأغ  هللاااحبسأبااخلصأغاااةأدا

 اعفمد وغا،ا حبسبااةبسطال ااإلجيغزا غرياذةكا.

ينا،ا اااةرتب ااةفأغسام حلأ انعأدا وذاامنال  ايفااةش ةع ااااةعداانهللاضاابواش بااامهللاضعينا،ا إع غبابواذباحااحأ

 اةأذةنا غوأد اا قفأغاةفهأدةفهمالر اا،ا غةسغي ابلمغا بوام حل االحتاةينامعغملا هللابهغا ف لااإةقهغا  غوأداااحتصأقلهغا"ا

 [ا.69"]اةعفكبهللاسذا بلفغ

نيالولينا أ عهما وذااةبااملسلة الناةعظماح صاامل باعلىااةعلمااةذباةفرعيناااترسينا،ا الاةفجهللااااةعلماإىلارصهللامغسا

 عنااة  ةاا  شفلهماعنااةفغة ا.
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